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  പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്  99

 2022-ലലെ കകേരള ധനകേഞരര്യ ബതില് 
2022-2023 സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള കകേരള സര്കഞരതിലന്റെ  

ചതിലെ ധനകേഞരര്യ നതിര് കദ്ദേശങ്ങള്കക്ക് പഞബലെര്യഞ്ചാം 

നല്കുന്നതതിനുള്ള  

ഒര

ബതില് 

പപീഠതികേ.―2022-2023 സഞമ്പതതികേ  വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള  കകേരള  സര്കഞരതിലന്റെ  ചതിലെ

ധനകേഞരര്യ നതിര് കദ്ദേശങ്ങള്കക്ക് പഞബലെര്യഞ്ചാം നല് കകേണ്ടതക്ക് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണ്ടഞക്കുന:―

1.  ചുരകകപ്പരഞ്ചാം പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനക്ക്  2022-ലലെ കകേരള ധനകേഞരര്യ ആകക്ക്

എന്നക്ക് കപരക്ക് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഈ ആകതില് മറക്ക് വതിധതതില് വര്യവസ്ഥ ലചയ്ത പകേഞരലമഞഴെതിലകേ,―

(എ) ബതിലതിലലെ 4-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (1)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം, ബതില് നതിയമസഭയതില്

പസതിദപീകേരതിക്കുന്ന തപീയതതിയതില് പഞബലെര്യതതില് വരന്നതഞണക്ക്;

(ബതി)  7-ാം ഖണ്ഡഞ്ചാം ഔകദര്യഞഗതികേ  ഗസറതിലലെ വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി,  സര്കഞര്

നതിശ്ചയതികച്ചേകഞവന്ന തപീയതതിയതില് പഞബലെര്യതതില് വരന്നതഞണക്ക്:

എന്നഞല്  ഈ  ഖണ്ഡതതിലലെ  വര്യതര്യസ്ത  വര്യവസ്ഥകേള്കക്ക്  വര്യതര്യസ്ത  തപീയതതികേള്

നതിശ്ചയതികഞവന്നതഞ്ചാം,  ഈ ആകതിലന്റെ പഞരഞ്ചാംഭഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ചേക്ക് അങ്ങലനയുള്ള ഏലതങതിലഞ്ചാം

വര്യവസ്ഥയതിലലെ ഏലതങതിലഞ്ചാം പരഞമര്ശഞ്ചാം,  പസ്തുത വര്യവസ്ഥയുലടെ പഞബലെര്യഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ചേ

ഒര പരഞമര്ശമഞയതി വര്യഞഖര്യഞനതികകണ്ടതമഞണക്ക്; 

(സതി) ഈ ആകതിലലെ കശഷതിക്കുന്ന വര്യവസ്ഥകേള് 2022 ഏപതില് 1-ാം തപീയതതി

പഞബലെര്യതതില് വരന്നതഞണക്ക് .
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2.  1957  -  ലലെ    11  -  ാം    ആകതിലന്റെ  കഭദഗതതി.―1957-ലലെ  കകേരള  നതികുതതികേളതികന്മേലള്ള
സര്ചഞര്ജക്ക് ആകതില് (1957-ലലെ 11), 3 എ വകുപ്പതില്,―

(1) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  “2021  നവഞ്ചാംബര്  30"  എന്ന  വഞക്കുഞ്ചാം  അകങ്ങളഞ്ചാം  വരന്ന  രണ്ടക്ക്
സ്ഥലെങ്ങളതിലഞ്ചാം അവയക്ക് പകേരഞ്ചാം   “2022 ആഗസക്ക് 31" എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(ബതി)  “2022  മഞര്ച്ചേക്ക്  31"  എന്ന വഞകതിനുഞ്ചാം  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  “2022
ഡതിസഞ്ചാംബര്  31"എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(2)  (7)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,  “2022  മഞര്ച്ചേക്ക്  31"  എന്ന വഞകതിനുഞ്ചാം അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
പകേരഞ്ചാം   “2022 ഡതിസഞ്ചാംബര്  31"എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്.

3.  1961  -  ലലെ    13  -  ാം    ആകതിലന്റെ കഭദഗതതി.―1961-ലലെ കകേരള   ഭൂനതികുതതി  ആകതില്
(1961-ലലെ  13),  6-ാം  വകുപ്പതില്,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനുഞ്ചാം  അതതിനു  തഞലഴെയുള്ള
കതിപ്തനതിബനനയ്ക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപഞ്ചാം  പടതികേയുഞ്ചാം  കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക് :―

“(1)  7-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേള്കക്ക്
വതികധയമഞയതി, 5-ാം വകുപ്പതിന് കേപീഴെതില് ചുമതലപ്പടുന്നതഞ്ചാം ഈടെഞക്കുന്നതമഞയ അടെതിസ്ഥഞന
നതികുതതി പടതികേയതില് സൂചതിപ്പതിച്ചേതിട്ടുള്ള നതിരക്കുകേളതില് ആയതിരതിക്കുന്നതഞണക്ക്. 

                                         പടതികേ

ക്രമ
നമ്പര്

ഏരതിയ പരതിധതി നതിരകക്ക്

1 2 3 4

1 പഞഞയതക്ക് ഏരതിയ  8.1 ആര് വലര ഒര ആര്-നക്ക്
വര്ഷതതില് 

5 രൂപ

 8.1 ആര്- നക്ക് മുകേളതില് ഒര ആര്-നക്ക്
വര്ഷതതില് 

8 രൂപ
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1 2 3 4

2 മുനതിസതിപ്പല് കേകൗണ്സതില്

 ഏരതിയ

2.43  ആര് വലര ഒര ആര്-നക്ക്
വര്ഷതതില്  

10 രൂപ

 2.43 ആര്- നക്ക്
മുകേളതില്

ഒര ആര്-നക്ക്
വര്ഷതതില് 

15 രൂപ

3 മുനതിസതിപ്പല് കകേഞര്പ്പകറഷന്

 ഏരതിയ

 1.62  ആര് വലര ഒര ആര്-നക്ക്
വര്ഷതതില് 

20 രൂപ 

 1.62 ആര്- നക്ക്
മുകേളതില്

ഒര ആര്-നക്ക്
വര്ഷതതില് 30

രൂപ".

4.  1963  -  ലലെ    1  5-  ാം    ആകതിലന്റെ കഭദഗതതി.―1963-ലലെ  കകേരള ലപഞതവതില്പന നതികുതതി
ആകതില് (1963-ലലെ 15),―

(1) 7 എ  വകുപ്പതിലന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിലന്റെ (iii)-ാം ഖണ്ഡതതില്,―

(എ) (എ) ഉപഖണ്ഡതതില്, “2021 ലസപ്റഞ്ചാംബര് 30" എന്ന വഞകതിനുഞ്ചാം
അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം   “2022 മഞര്ച്ചേക്ക് 31" എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(ബതി) (  ഡതി)  ഉപഖണ്ഡതതില് “2021  ഒകകഞബര് 31"  എന്ന വഞകതിനുഞ്ചാം
അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം   “2022 ഏപതില്  30"എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(2) 23 ബതി  വകുപ്പതില് ,―

(i)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, (ii) -ാം ഖണ്ഡതതില്,  “2021  മഞര്ച്ചേക്ക്  31"
എന്ന വഞകതിനുഞ്ചാം അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം “2022  മഞര്ച്ചേക്ക്  31"  എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം
കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(ii) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  “2021  നവഞ്ചാംബര്  30"  എന്ന  വഞക്കുഞ്ചാം  അകങ്ങളഞ്ചാം  വരന്ന  രണ്ടക്ക്
സ്ഥലെങ്ങളതിലഞ്ചാം  അവയക്ക്   പകേരഞ്ചാം  “2022  ആഗസക്ക്  31"  എന്ന  വഞക്കുഞ്ചാം  അകങ്ങളഞ്ചാം
കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(ബതി)  “2022  മഞര്ച്ചേക്ക്  31"  എന്ന വഞകതിനുഞ്ചാം  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  “2022
ഡതിസഞ്ചാംബര് 31"എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക് ; 
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(iii)  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  “2022  മഞര്ച്ചേക്ക്  31"  എന്ന  വഞകതിനുഞ്ചാം
അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  “2022   ഡതിസഞ്ചാംബര്  31"എന്ന  വഞക്കുഞ്ചാം  അകങ്ങളഞ്ചാം
കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്. 

5.  1976-  ലലെ    19-  ാം  ആകതിലന്റെ  കഭദഗതതി  .―1976-ലലെ  കകേരള  കമഞകടഞര്  വഞഹന
നതികുതതി ചുമതല് ആകതില് (1976-ലലെ 19),―

(1)  3 എ  വകുപ്പതില്  നതിലെവതിലള്ള  പടതികേയക്ക്  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  പടതികേ
കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“പടതികേ 

ക്രമ
നമ്പര്

വഞഹനതതിലന്റെ വതിഭഞഗവഞ്ചാം
പഴെകവഞ്ചാം 

ഹരതിത നതികുതതി
നതിരകക്ക്

 (രൂപയതില്)

നതികുതതി ചുമത്തുന്ന
ഘടഞ്ചാം 

(1) (2) (3) (4)

1 നഞകലെഞ  അതതില്  കൂടുതകലെഞ
ചക്രങ്ങളള്ളതഞ്ചാം  അതതിലന്റെ
രജതികസ്ട്രേഷന് തപീയതതി  മുതല്  15
വര്ഷഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞകതിയതമഞയ
കനഞണ് ടഞന്കസഞര്ടക്ക്  വഞഹനങ്ങള്

 ഓകരഞ  അഞക്ക്
വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം 600

രജതികസ്ട്രേഷന്
പുതക്കുന്ന
സമയതക്ക്

2 (i)  നഞകലെഞ  അതതില്  കൂടുതകലെഞ
ചക്രങ്ങളള്ളതഞ്ചാം  അതതിലന്റെ
രജതികസ്ട്രേഷന്  തപീയതതി  മുതല്  10
വര്ഷഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞകതിയതമഞയ
ലലെറക്ക് ടഞന്കസഞര്ടക്ക്  വഞഹനങ്ങള്

(ii)  നഞകലെഞ  അതതില്  കൂടുതകലെഞ
ചക്രങ്ങളള്ളതഞ്ചാം  അതതിലന്റെ
രജതികസ്ട്രേഷന്  തപീയതതി  മുതല്  15
വര്ഷഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞകതിയതമഞയ
ലലെറക്ക് ടഞന്കസഞര്ടക്ക്  വഞഹനങ്ങള്

 ഓകരഞ വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം
200

ഓകരഞ  വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം

      300

 

ഫതിറക്ക്നസക്ക്

സര്ടതിഫതികറക്ക്

പുതക്കുന്ന

സമയതക്ക്

4



1 2 3 4

3 (i) രജതികസ്ട്രേഷന് തപീയതതി മുതല് 10
വര്ഷഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞകതിയതിട്ടുള്ള
മപീഡതിയഞ്ചാം  ടഞന്കസഞര്ടക്ക്
വഞഹനങ്ങള്              

(ii)  രജതികസ്ട്രേഷന്  തപീയതതി  മുതല്
15  വര്ഷഞ്ചാം   പൂര്തതിയഞകതിയതിട്ടുളള
മപീഡതിയഞ്ചാം ടഞന്കസഞര്ടക്ക് വഞഹനങ്ങള്

ഓകരഞ വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം

 300   

 ഓകരഞ വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം

 450

 ഫതിറക്ക്നസക്ക്
സര്ടതിഫതികറക്ക്

പുതക്കുന്ന
സമയതക്ക്

4 (i) രജതികസ്ട്രേഷന് തപീയതതി മുതല് 10
വര്ഷഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞകതിയതിട്ടുള്ള
ലഹവതി ടഞന്കസഞര്ടക്ക് വഞഹനങ്ങള്

(ii)  രജതികസ്ട്രേഷന്  തപീയതതി  മുതല്
15  വര്ഷഞ്ചാം  പൂര്തതിയഞകതിയതിട്ടുള്ള
ലഹവതി ടഞന്കസഞര്ടക്ക് വഞഹനങ്ങള്

ഓകരഞ  വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം

400

ഓകരഞ  വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം

600

 ഫതിറക്ക്നസക്ക്
സര്ടതിഫതികറക്ക്

പുതക്കുന്ന
സമയതക്ക്

5 ഡപീസല്  എഞതിനുള്ള  തതിചക്ര
വഞഹനങ്ങള്

500 പുതതിയതഞയതി
രജതികസ്ട്രേഷന്

നടെത്തുന്ന
സമയതക്ക്

6 ഡപീസല്  എഞതിനുള്ള  ലലെറക്ക്
കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള് 

1000 പുതതിയതഞയതി
രജതികസ്ട്രേഷന്

നടെത്തുന്ന
സമയതക്ക്

7 ഡപീസല്   എഞതിനുള്ള  മപീഡതിയഞ്ചാം 
കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള് 

1500 പുതതിയതഞയതി
രജതികസ്ട്രേഷന്

നടെത്തുന്ന
സമയതക്ക്
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8 ഡപീസല്  എഞതിനുളള  ലഹവതി
കമഞകടഞര് വഞഹനങ്ങള് 

2000 പുതതിയതഞയതി
രജതികസ്ട്രേഷന്
നടെത്തുന്ന
സമയതക്ക്

9 കമഞകടഞര്   ലസകതിള്  ഒഴെതിലകേ 
ഡപീസല് എഞതിനുളള മറക്ക്  
വഞഹനങ്ങള്

1000 പുതതിയതഞയതി
രജതികസ്ട്രേഷന്
നടെത്തുന്ന
സമയതക്ക്”;

 (2) പടതികേയുലടെ കതിപ്തനതിബനനയതില്, (7)-ാം ഖണ്ഡതികേയക്ക് കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന

ഖണ്ഡതികേ കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :―

“(8) പടതികേയതിലലെ ക്രമനമ്പര്  11-ലന്റെ  (iii)-ാം ഇനതതിനു കേപീഴെതില് വരന്ന

കേഞരവഞലന്റെ സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  ടൂറതിസഞ്ചാം വകുപ്പതിലന്റെ വഞടെകേ,  കേരഞര് കേഞരവഞനുകേളലടെ ലതമഞസ

നതികുതതി  നതിരകക്ക്,  സര്കഞര്  വര്യക്തമഞകതികയകഞവന്ന  നതിബനനകേള്കക്ക്  വതികധയമഞയതി,

അമ്പതക്ക് ശതമഞനമഞയതി കുറയ്ക്കുന്നതഞയതിരതികക.”;

(3) അനുബനഞ്ചാം I -ല്, ക്രമനമ്പര് എ -യതില്,―

(എ)  ഇനഞ്ചാം 1-ല്,  കകേഞളഞ്ചാം  3-ല്,  “10%" എന്ന അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം ചതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം

പകേരഞ്ചാം “11%" എന്ന അകങ്ങളഞ്ചാം ചതിഹ്നവഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(ബതി) ഇനഞ്ചാം  2-ല്,  കകേഞളഞ്ചാം  3-ല്,  “12%"  എന്ന  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

ചതിഹ്നതതിനുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം “13%" എന്ന അകങ്ങളഞ്ചാം ചതിഹ്നവഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്.

6. 1991  -  ലലെ   15  -  ാം   ആകതിലന്റെ കഭദഗതതി.―1991-ലലെ കകേരള കേഞര്ഷതികേഞദഞയ നതികുതതി

ആകതില് (1991-ലലെ 15), 37 സതി  വകുപ്പതില്,―

(1) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  “2021  നവഞ്ചാംബര്  30"  എന്ന  വഞക്കുഞ്ചാം  അകങ്ങളഞ്ചാം  വരന്ന  രണ്ടക്ക്

സ്ഥലെങ്ങളതിലഞ്ചാം  അവയക്ക്  പകേരഞ്ചാം  “2022  ആഗസക്ക്  31"  എന്ന  വഞക്കുഞ്ചാം   അകങ്ങളഞ്ചാം

കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;  
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(ബതി)  “2022  മഞര്ച്ചേക്ക്  31"  എന്ന  വഞകതിനുഞ്ചാം  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  “2022
ഡതിസഞ്ചാംബര്  31"എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(2)  (7)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, “2022  മഞര്ച്ചേക്ക്  31"  എന്ന വഞകതിനുഞ്ചാം അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
പകേരഞ്ചാം  “2022  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31"എന്ന വഞക്കുഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്.

7.  2  017-  ലലെ    20-  ാം ആകതിലന്റെ കഭദഗതതി.―2017-ലലെ കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന ചരകക്ക്
കസവന നതികുതതി ആകതില് (2017-ലലെ 20),―

(1) 16-ാം വകുപ്പതില്,―

(എ) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,  ―

(i) (ബതി)  ഖണ്ഡതതിനു കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണ്ഡഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“(ബബഎ) രജതിസര്  ലചയ്ത  അതരഞ്ചാം  ആളതിലന  38-ാം  വകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം
അറതിയതിച്ചേ  പസ്തസ്തുത  വതിതരണങ്ങളമഞയതി  ബനലപ്പട  നതികക്ഷേപവതിഭവനതികുതതി  ഇളവതിലന്റെ
വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള് പരതിമതിതലപ്പടുതതിയതിടതിലലങതിലലല;”;

(ii)  (സതി)  ഖണ്ഡതതില്  “41-ാം  വകുപ്പതിലലെയുഞ്ചാം  അലലങതില്  43 എ
വകുപ്പതിലലെയുഞ്ചാം”  എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  അക്ഷേരതതിനുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  “41-ാം
വകുപ്പതിലലെ”  എന്ന അകങ്ങളഞ്ചാം ചതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം വഞക്കുഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(ബതി)   (4)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,  “39-ാം വകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം"  എന്ന അകങ്ങളഞ്ചാം
ചതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം  വഞക്കുകേളഞ്ചാം  വതിട്ടുകേളകയണ്ടതഞ്ചാം  "ലസപ്റഞ്ചാംബര്  മഞസകതയ്ക്കുളള"  എന്ന
വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  “നവഞ്ചാംബര്  മുപ്പതഞഞ്ചാം  തപീയതതിയതിലലെ”  എന്ന  വഞക്കുകേള്
കചര്കകണ്ടതമഞണക്ക്;

(2) 29-ാം വകുപ്പതില്, (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  (ബതി)  ഖണ്ഡതതില്,  “തടെര്ച്ചേയഞയതി  മൂന്നക്ക്  നതികുതതികേഞലെയളവതികലെകക്ക്
റതികടണ്” എന്ന വഞക്കുകേള്കക്ക് പകേരഞ്ചാം  “ബനലപ്പട വര്ഷലത റതികടണ്, പസ്തുത റതികടണ്
നല്കകേണ്ട തപീയതതി മുതല് മൂനമഞസതതിനപറഞ്ചാം” എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(ബതി) (സതി) ഖണ്ഡതതില് “തടെര്ച്ചേയഞയ ആറു മഞസകഞലെയളവതികലെകക്ക്” എന്ന
വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  “നബര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന  അതരഞ്ചാം  തടെര്ച്ചേയഞയ  നതികുതതി
കേഞലെയളവതികലെകക്ക്” എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;
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(3)  34-ാം  വകുപ്പതില്,  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  “ലസപ്റഞ്ചാംബര്  മഞസഞ്ചാം”  എന്ന

വഞക്കുകേള്കക്ക് പകേരഞ്ചാം “നവഞ്ചാംബര് മുപ്പതഞഞ്ചാം തപീയതതി” എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(4) 37-ാം വകുപ്പതില്,―

(എ) (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(i)  “ഇലെകകഞണതികേക്ക്  രൂപതതില്  നല്കകേണ്ടതഞ്ചാം”എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്ക്

മുമ്പഞയതി “അതരഞ്ചാം  നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയുഞ്ചാം”  എന്ന

വഞക്കുകേള് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(ii) "പസ്തുത വതിതരണങ്ങളലടെ സസപീകേര്തഞവതിലന നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന

അങ്ങലനയുളള  രപീതതിയതിലഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള  സമയതതിനുളളതിലഞ്ചാം  അറതിയതികകണ്ടത

മഞണക്ക്"എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  “അതരഞ്ചാം  നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

വതികധയമഞയതി,  പസ്തുത  വതിതരണങ്ങളലടെ  സസപീകേര്തഞവതിലന  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന

അങ്ങലനയുളള  രപീതതിയതിലഞ്ചാം  അങ്ങലനയുളള  സമയതതിനുളളതിലഞ്ചാം  അറതിയതികകണ്ടതമഞണക്ക്"

എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(iii)  ആദര്യലത കതിപ്ത നതിബനന വതിട്ടുകേളകയണ്ടതഞണക്ക്';

(iv)  രണ്ടഞമലത  കതിപ്ത നതിബനനയതില്, "എനമഞതമല"എന്ന വഞകതിനു

പകേരഞ്ചാം  “എന്നഞല്" എന്ന വഞകക്ക് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(v) മൂന്നഞമലത  കതിപ്ത നതിബനനയതില്, "എന്നതിരന്നഞലഞ്ചാം"എന്ന വഞകതിനു

പകേരഞ്ചാം  “എനമഞതമല" എന്ന വഞകക്ക് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(ബതി) (2)-ാം ഉപവകുപ്പക്ക് വതിട്ടുകേളകയണ്ടതഞണക്ക്;

(സതി) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(i)  "വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള് നല്കേതിയതഞ്ചാം  എന്നഞല്  42-ാം വകുപ്പതിന് കേപീഴെതികലെഞ

43-ാം വകുപ്പതിന് കേപീഴെതികലെഞ ലപഞരതമതിലഞതഞയതിതപീര്ന്നതിട്ടുളളതമഞയ"  എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം

അകങ്ങളഞ്ചാം ചതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണ്ടതഞണക്ക്;

(ii)  ആദര്യലത  കതിപ്തനതിബനനയതില്  "ലസപ്റഞ്ചാംബര്  മഞസകതക്കുള്ള

39-ാം  വകുപ  പകേഞരമുള്ള  റതികടണ്  നല്കേതിയതതിനുകശഷകമഞ"എന്ന  വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം

അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  “നവഞ്ചാംബര്  മുപ്പതഞഞ്ചാം  തപീയതതികയഞ"  എന്ന  വഞക്കുകേള്

കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;
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(ഡതി)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനുകശഷഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പക്ക്  കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്,

അതഞയതക്ക്:―

“(4) രജതിസര് ലചയ്ത ഒരഞള് ഏലതങതിലഞ്ചാം മുന്കേഞലെ നതികുതതി കേഞലെയളവതിലലെ

ഔടക്ക്  കവര്ഡക്ക്  സലപ്ലൈകേളലടെ  വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്   നല്കേതിയതിടതിലലങതില്,  ഒര  നതികുതതി

കേഞലെയളവതികലെകക്ക് (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്ക് പകേഞരഞ്ചാം ഔടക്ക് കവര്ഡക്ക് സലപ്ലൈകേളലടെ വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്

നല്കുവഞന് അയഞലള അനുവദതിക്കുന്നതല:

എന്നഞല്  സര്കഞരതിനക്ക്,  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  ശതിപഞര്ശയതികന്മേല്,  വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി,

അതതില്  വര്യക്തമഞകതികയകഞവന്ന  അതരഞ്ചാം  നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം

വതികധയമഞയതി, രജതിസര് ലചയ്ത ഒര ആളതിലനകയഞ അലലങതില് രജതിസര് ലചയ്ത ഒര വതിഭഞഗഞ്ചാം

ആളകേലളകയഞ,  അയഞള്  ഒകന്നഞ  അതതില്  കൂടുതകലെഞ  മുന്  നതികുതതികേഞലെയളവതിലലെ  ഔടക്ക്

കവര്ഡക്ക് സലപ്ലൈകേളലടെ വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള് നല്കേതിയതിടതിലലങതില് കപഞലഞ്ചാം, (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിന്

കേപീഴെതില്  ഔടക്ക്  കവര്ഡക്ക്  സലപ്ലൈകേളലടെ  വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്  നല്കുവഞന്

അനുവദതികഞവന്നതഞണക്ക്.”;

(5)  38-ാം  വകുപ്പതിനു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  വകുപ്പക്ക്  കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്,

അതഞയതക്ക്:  ―

“38.  ഇന്കവര്ഡക്ക് സലപ്ലൈകേളലടെയുഞ്ചാം നതികക്ഷേപവതിഭവ നതികുതതി ഇളവതിലന്റെയുഞ്ചാം

വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള് അറതിയതികല്.―(1)  രജതിസര് ലചയ്ത ആളകേള്  37-ാം വകുപ്പതിലന്റെ  (1)-ാം

ഉപവകുപ്പതിന് കേപീഴെതില് നല്കേതിയ ഔടക്ക് കവര്ഡക്ക് സലപ്ലൈകേളലടെയുഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന

അതരഞ്ചാം  മറക്ക്  സലപ്ലൈകേളലടെയുഞ്ചാം  വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങളഞ്ചാം  നതികക്ഷേപവതിഭവ  നതികുതതിയതിളവതിലന്റെ

വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങളടെങ്ങതിയ സസയഞ്ചാം  സൃഷതികലപ്പട  പസ്തഞവനയുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള ഫഞറതതിലഞ്ചാം

രപീതതിയതിലഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  സമയതതിലഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന  അതരഞ്ചാം

നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയുഞ്ചാം,  അതരഞ്ചാം  സലപ്ലൈകേളലടെ

സസപീകേര്തഞകള്കക്ക് ഇലെകകഞണതികേക്ക് രൂപതതില് ലെഭര്യമഞകകണ്ടതഞണക്ക്.

(2) (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്ക് പകേഞരമുള്ള സസയഞ്ചാം സൃഷതികലപ്പടുന്ന പസ്തഞവനയതില്,―

(എ)  സസപീകേര്തഞവതിനക്ക്  പകയഞജനലപ്പടുതതികയകഞവന്ന  നതികക്ഷേപവതിഭവ

നതികുതതി ഇളവക്ക് സഞ്ചാംബനതിച്ചേ ഇന്കവര്ഡക്ക് സലപ്ലൈകേളലടെ വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്; കൂടെഞലത

(ബതി) (i)  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന അതരഞ്ചാം കേഞലെയളവതിനുള്ളതില് രജതികസ്ട്രേഷന്

എടുക്കുന്ന  രജതിസര് ലചയ്ത ഏലതഞരഞളഞകലെഞ; അലലങതില് 
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(ii)  നതികുതതി  അടെയ്ക്കുന്നതതില്  വപീഴ്ച  വരത്തുകേയുഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന
അതരഞ്ചാം  കേഞലെയളവതില്  അതരഞ്ചാം  വപീഴ്ച  തടെരകേയുഞ്ചാം  ലചയ്യുന്ന,  രജതിസര്  ലചയ്ത
ഏലതഞരഞളഞകലെഞ; അലലങതില്

(iii)  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന  അതരഞ്ചാം  കേഞലെയളവതികലെകക്ക്  പസ്തുത
ഉപവകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  നല്കേതിയ  ഔടക്ക്  കവര്ഡക്ക്  സലപ്ലൈകേളലടെ  പസ്തഞവന  അനുസരതിച്ചേക്ക്
രജതിസര് ലചയ്ത ഒരഞള് നല്കകേണ്ടതഞയ ഉല്പ്പന്ന നതികുതതി, പസ്തുത കേഞലെയളവതില് അയഞള്
നല്കേതിയ  ഉല്പ്പന്ന  നതികുതതികയകഞള്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന  അതരഞ്ചാം  പരതിധതി
അധതികേരതിക്കുകേയഞലണങതില്, അയഞളഞകലെഞ; അലലങതില് 

(iv)  രജതിസര്  ലചയ്ത  ഒരഞള്,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന  അതരഞ്ചാം
കേഞലെയളവതില്  പകയഞജനലപ്പടുതതിയ  നതികക്ഷേപ  വതിഭവ  നതികുതതിയുലടെ  ഇളവക്ക്  തകേ  (എ)
ഖണ്ഡഞ്ചാം  അനുസരതിച്ചേക്ക്  അയഞള്കക്ക്  പകയഞജനലപ്പടുതഞവന്ന  ഇളവതികനകഞള്
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന  അതരഞ്ചാം  പരതിധതി  അധതികേരതിക്കുകേയഞലണങതില്,  അയഞളഞകലെഞ;
അലലങതില്

(v)  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന അതരഞ്ചാം നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
വതികധയമഞയതി,  49-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (12)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേളനുസരതിച്ചേക്ക്  തലന്റെ
നതികുതതി  ബഞധര്യത  നതിറകവറ്റുന്നതതില്  വപീഴ്ച  വരതതിയ  രജതിസര്  ലചയ്ത  ഏലതഞരഞളഞകലെഞ;
അലലങതില് 

(vi)  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന പകേഞരമുള്ള മകറലതങതിലഞ്ചാം  വതിഭഞഗതതിലളള
ആളകേളഞകലെഞ,―

37-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  നല്കുന്ന  അതരഞ്ചാം  സലപ്ലൈകേളലടെ
വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങളലടെ  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  സസപീകേര്തഞവതിനക്ക്  പൂര്ണ്ണമഞകയഞ  ഭഞഗപീകേമഞകയഞ
അതരഞ്ചാം ഇളവക്ക് പകയഞജനലപ്പടുതഞന് കേഴെതിയഞതതഞയ സലപ്ലൈകേളലടെ വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്,

എന്നതിവ അടെങ്ങതിയതിരതികകണ്ടതഞണണ.”;

(6) 39-ാം വകുപ്പതില്,―

(എ)  (5)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  “ഇരപതക്ക്"  എന്ന  വഞകതിനു  പകേരഞ്ചാം
“പതതിമൂന്നക്ക്"എന്ന വഞകക്ക് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(ബതി)  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  ഒന്നഞമലത  കതിപ്തനതിബനനകക്ക്  പകേരഞ്ചാം,
തഞലഴെപ്പറയുന്ന കതിപ്തനതിബനന കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“എന്നഞല്,  (1)ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  കതിപ്തനതിബനന  പകേഞരഞ്ചാം  റതികടണ്
നല്കുന്ന  രജതിസര്  ലചയ്ത  ഓകരഞ  ആളഞ്ചാം,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന  പകേഞരമുള്ള
അങ്ങലനയുള്ള ഫഞറതതിലഞ്ചാം   രപീതതിയതിലഞ്ചാം അതരഞ്ചാം സമയതതിനുള്ളതിലഞ്ചാം,―
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(എ)  ചരക്കുകേളലടെകയഞ  കസവനങ്ങളലടെകയഞ  രണ്ടതിലന്റെയുകമഞ  ഇന്കവര്ഡഞ്ചാം
ഔടക്ക്  കവര്ഡഞ്ചാം  സലപ്ലൈകേളഞ്ചാം  പകയഞജനലപ്പടുതതിയ  നതികക്ഷേപവതിഭവ  നതികുതതി  ഇളവഞ്ചാം,
അടെയ്കകണ്ടതഞയ നതികുതതിയുഞ്ചാം,  ഒര മഞസകഞലെയളവതിലലെ അതരഞ്ചാം മറക്ക്  വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങളഞ്ചാം
കേണകതിലലെടുതക്ക് ഒടുകകണ്ടതഞയ നതികുതതികക്ക് തലെര്യമഞയ ഒര തകേ; അലലങതില്

(ബതി) (എ) ഖണ്ഡതതില് പരഞമര്ശതിച്ചേതിരതിക്കുന്ന തകേയക്ക് പകേരഞ്ചാം, നതിര്ണ്ണയതിക
ലപ്പടെഞവന്ന  പകേഞരമുളള  അങ്ങലനയുളള  രപീതതിയതിലഞ്ചാം  അതരഞ്ചാം  നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയുഞ്ചാം  നതിശ്ചയതിച്ചേ  ഒര  തകേ,  സര്കഞരതികലെകക്ക്
അടെയ്കകണ്ടതഞണണ.”;

(സതി) (9)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(i)  “37-ാം  വകുപ്പതിലലെയുഞ്ചാം  38-ാം  വകുപ്പതിലലെയുഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥകേള്കക്ക്
വതികധയമഞയതി" എന്ന വഞക്കുകേളഞ്ചാം അകങ്ങളഞ്ചാം ചതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണ്ടതഞണക്ക്; 

(ii)  കതിപ്തനതിബനനയതില്,  “സസപ്റഞ്ചാംബര്  മഞസതതിലലെ  റതികടണ്
സമര്പ്പതിക്കുന്നതതിനക്ക്  നതിശ്ചയതികലപ്പടതിട്ടുളള  തപീയതതികയഞ  അലലങതില്  സഞമ്പതതികേ
വര്ഷഞവസഞനതതിനുകശഷഞ്ചാം  വരന്ന  രണ്ടഞമതക്ക്  മഞസതയതതികലെഞ"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്ക്
പകേരഞ്ചാം  “സഞമ്പതതികേ  വര്ഷഞവസഞനതതിനുകശഷഞ്ചാം  വരന്ന  നവഞ്ചാംബര്  മുപ്പതഞഞ്ചാം
തപീയതതികയഞ "എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(ഡതി) (10)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(i)  “സമര്പ്പതിച്ചേതിടതിലഞത  പക്ഷേഞ്ചാം"  എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം
തഞലഴെപ്പറയുന്നവ കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :-

“അലലങതില്  പസ്തുത  നതികുതതി  കേഞലെയളവതിലലെ  37-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പതിന്  കേപീഴെതിലളള  ഔടക്ക്  കവര്ഡക്ക്  സലപ്ലൈകേളലടെ  വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്  അയഞള്
സമര്പ്പതിച്ചേതിടതിലഞതപക്ഷേഞ്ചാം";

(ii)  (10)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനക്ക്  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  കതിപ്തനതിബനന
കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

"എന്നഞല്  സര്കഞരതിനക്ക്,  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്,
വതിജഞപനഞ്ചാം  മുകഖന,  അതതില്  വര്യക്തമഞകതികയകഞവന്ന  അതരഞ്ചാം  നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി,  രജതിസര് ലചയ്ത ഒരഞളതിലനകയഞ അലലങതില് രജതിസര്
ലചയ്ത  ഒര  വതിഭഞഗഞ്ചാം  ആളകേലളകയഞ  അയഞള്  ഒകന്നഞ  അതതിലെധതികേകമഞ  മുന്  നതികുതതി
കേഞലെയളവകേളതിലലെ  റതികടണുകേള്  നല്കേതിയതിടതിലലങതില്കപഞലഞ്ചാം  അലലങതില്  പസ്തുത
നതികുതതികേഞലെയളവതിലലെ, 37-ാം വകുപ്പതിലന്റെ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതിന് കേപീഴെതിലള്ള ഔടക്ക്  കവര്ഡക്ക്
സലപ്ലൈകേളലടെ  വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്  നല്കേതിയതിടതിലലങതിലഞ്ചാം,  റതികടണ്  നല്കുവഞന്
അനുവദതികഞവന്നതഞണണ.”;
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(7)  41-ാം  വകുപ്പതിനക്ക്  പകേരഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  വകുപ്പക്ക്  കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്,
അതഞയതക്ക്:―

“41.   നതികക്ഷേപവതിഭവനതികുതതി  ഇളവതിലന്റെ  പകയഞജനലപ്പടുതല്.―(1)
രജതിസര്  ലചയ്ത  ഓകരഞ  ആളഞ്ചാം,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന  അതരഞ്ചാം  നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  വതികധയമഞയതി,  അയഞളലടെ  റതികടണതില്  സസയഞ്ചാം
തതിടലപ്പടുതതിയതനുസരതിച്ചേക്ക്  അര്ഹമഞയ  നതികക്ഷേപ  വതിഭവ  നതികുതതി  ഇളവക്ക്
പകയഞജനലപ്പടുത്തുന്നതതിനക്ക്  കയഞഗര്യനഞകുന്നതഞ്ചാം,  അങ്ങലനയുളള  തകേ  അയഞളലടെ
ഇലെകകഞണതികേക്ക് ലക്രഡതിറക്ക് ലലെഡ് ജറതില് വരവക്ക് വയ്കകണ്ടതമഞണക്ക്.

(2)  അങ്ങലനയുളള  ചരക്കുകേകളഞ  കസവനങ്ങകളഞ  രണ്ടുകമഞ  സഞ്ചാംബനതിച്ചേക്ക്,
(1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിന്  കേപീഴെതില്  നതികക്ഷേപ  വതിഭവ  നതികുതതി  ഇളവക്ക്  പകയഞജനലപ്പടുതതിയ
രജതിസര്  ലചയ്ത   ഒരഞള്,  വതിതരണകഞരന്  ഒടുകകണ്ടതഞയ  നതികുതതി  ഒടുകഞതപക്ഷേഞ്ചാം,
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന  രപീതതിയതില്  പസ്തുത  ആള്  ബഞധകേമഞയ  പലെതിശ  സഹതിതഞ്ചാം
തതിരതിച്ചുനല്കകേണ്ടതമഞണക്ക്:

എന്നഞല്  പസ്തുത  വതിതരണകഞരന്  കമല്പ്പറഞ്ഞ  സലപ്ലൈകേളമഞയതി  ബനലപ്പടക്ക്
ഒടുകകണ്ടതഞയ നതികുതതി ഒടുക്കുന്നതിടെതക്ക്,  രജതിസര് ലചയ്ത പസ്തുത ആളതിനക്ക് അയഞള് തതിരതിച്ചു
നല്കേതിയ  ഇളവക്ക്  തകേ  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന  രപീതതിയതില്  വപീണ്ടുഞ്ചാം  തതിരതിലകേ
പകയഞജനലപ്പടുതഞവന്നതഞണക്ക്.

(8) 42, 43, 43 എ  എന്നപീ വകുപകേള് വതിട്ടുകേളകയണ്ടതഞണക്ക്;

(9) 47-ാം വകുപ്പതില്, (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  “ഔടക്ക്  കവര്ഡക്ക്  സലപ്ലൈയുലടെകയഞ  ഇന്കവര്ഡക്ക്  സലപ്ലൈയുലടെകയഞ”എന്ന
വഞക്കുകേള്കക്ക് പകേരഞ്ചാം  “ഔടക്ക്  കവര്ഡക്ക് സലപ്ലൈയുലടെ” എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(ബതി)  “37-ാം  വകുകപ്പഞ  38-ാം  വകു  ”പപപ  എന്നപീ  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം ചതിഹ്നങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം  “37-ാം വകുപ്പക്ക് ” എന്ന അകങ്ങളഞ്ചാം ചതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം
വഞക്കുഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(സതി)  “39-ാം  വകുകപ്പഞ  45-ാം  വകുകപ്പഞ”എന്ന   അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം
ചതിഹ്നങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം കശഷഞ്ചാം “ 52-ാം വകുകപ്പഞ” എന്ന അകങ്ങളഞ്ചാം ചതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം
വഞക്കുഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;  

(10)  48-ാം  വകുപ്പതില്,  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  “38-ാം  വകുപ്പതിന്  കേപീഴെതിലളള
ഇന്കവര്ഡക്ക്  സലപ്ലൈയുലടെ  വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങളഞ്ചാം”എന്ന  അകങ്ങളഞ്ചാം  ചതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം  വഞക്കുകേളഞ്ചാം
വതിട്ടുകേളകയണ്ടതഞണക്ക്;
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(11) 49-ാം വകുപ്പതില്,―

(എ)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  “41-ാം  വകുപ്പതികനഞ   അലലങതില്  43 എ
വകുപ്പതികനഞ”എന്നപീ  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ചതിഹ്നങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം   വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം  അക്ഷേരതതിനുഞ്ചാം
പകേരഞ്ചാം  “ 41-ാം വകുപ്പതിനക്ക് ” എന്ന അകങ്ങളഞ്ചാം ചതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം വഞക്കുഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(ബതി)  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  “അപകേഞരമുള്ള  വര്യവസ്ഥകേള്  ”  കണ എന്ന
വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  “അപകേഞരമുള്ള  നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം” എന്ന
വഞക്കുകേള് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(സതി)  (10)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനക്ക്  പകേരഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പക്ക്
കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :―

“(10)  രജതിസര്  ലചയ്ത  ഒരഞള്കക്ക്,  കകേഞമണ്കപഞര്ടലെതില്,  ഈ  ആകതിന്
കേപീഴെതിലള്ള നതികുതതി, പലെതിശ, പതിഴെ, ഫപീസക്ക് അലലങതില് ഇലെകകഞണതികേക്ക് കേര്യഞഷക്ക് ലലെഡ്ജറതില്
പകയഞജനലപ്പടുതതിയ മകറലതങതിലഞ്ചാം തകേ,―

(എ)  സഞ്ചാംകയഞജതിത  നതികുതതി,  കകേന്ദ്ര  നതികുതതി,  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതികുതതി,
കകേന്ദ്രഭരണ പകദശ നതികുതതി അലലങതില് ലസസക്ക് എന്നതിവയ്കകഞ; അലലങതില്

(ബതി) 25-ാം വകുപ്പതിലന്റെ  (4)-ാം ഉപവകുപ്പതികലെഞ,  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ
(5)-ാം ഉപവകുപ്പതികലെഞ,  വര്യക്തമഞകതിയതിരതിക്കുന്ന ഒര സവതികശഷ ആളതിലന്റെ സഞ്ചാംകയഞജതിത
നതികുതതികകഞ അലലങതില് സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതികുതതികകഞ കവണ്ടതികയഞ,  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന
പകേഞരതതിലള്ള  ഫഞറതതിലഞ്ചാം  രപീതതിയതിലഞ്ചാം  അപകേഞരമുള്ള  നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയുഞ്ചാം,  ഇലെകകഞണതികേക്ക്  കേര്യഞഷക്ക്  ലലെഡ്ജറതികലെകക്ക്  ലകേമഞറഞ്ചാം
ലചയഞവന്നതഞ്ചാം  അപകേഞരമുള്ള  ടഞന്സ്ഫര്  ഈ  ആകതിന്  കേപീഴെതില്  ഇലെകകഞണതികേക്ക്  കേര്യഞഷക്ക്
ലലെഡ്ജറതില് നതിനള്ള  റപീഫണ്ടഞയതി കേരതലപ്പടുന്നതമഞകുന:

എന്നഞല്,  രജതിസര്  ലചയ്ത  പസ്തുത  ആളതിനക്ക്  അയഞളലടെ  ഇലെകകഞണതികേക്ക്  ബഞധര്യത
രജതിസറതില് അടെയഞതതഞയ എലന്തെങതിലഞ്ചാം ബഞധര്യതകേളലണ്ടങതില്, (ബതി) ഖണ്ഡപകേഞരമുള്ള
അതരഞ്ചാം ലകേമഞറഞ്ചാം അനുവദതിക്കുന്നതല.”;

(ഡതി)  (11)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനക്ക്  കശഷഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  ഉപവകുപ്പക്ക്
കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(12)  ഈ  ആകതില്  എന്തുതലന്ന  അടെങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാം,  സര്കഞരതിനക്ക്,
കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്,  അങ്ങലനയുള്ള  നതിബനനകേള്ക്കുഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി,  ഈ ആകതിന് കേപീഴെതിലള്ളകതഞ അലലങതില്  2017-ലലെ
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സഞ്ചാംകയഞജതിത  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  ആകതിന്  (2017-ലലെ  13-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകക്ക്)
കേപീഴെതിലള്ളകതഞ ആയ  ഉല്പ്പന്ന നതികുതതി ബഞധര്യതയതില്, നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന പകേഞരഞ്ചാം
ഒര രജതിസര് ലചയ്ത ആളഞകലെഞ അലലങതില് രജതിസര് ലചയ്ത ഒര വതിഭഞഗഞ്ചാം ആളകേളഞകലെഞ
ഇലെകകഞണതികേക്ക്  ലക്രഡതിറക്ക്  ലലെഡ്ജര്  മുകഖന  തപീര്പ്പഞകഞവന്ന  പരമഞവധതി  അനുപഞതഞ്ചാം
വര്യക്തമഞകഞവന്നതഞണണ.”;

(12)  50-ാം വകുപ്പതില്, (3)-ാം ഉപവകുപ്പതിനക്ക്  പകേരഞ്ചാം,  തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പക്ക്
കചര്കകണ്ടതഞ്ചാം  ആയതക്ക്  2017  ജൂലലെ  1-ാം  തപീയതതി  മുതല്  പകേരഞ്ചാം  കചര്തതഞയതി
കേരതലപ്പകടെണ്ടതമഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―

“(3)  നതികക്ഷേപവതിഭവനതികുതതി  ഇളവക്ക്  ലതറഞയതി  പകയഞജനലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം
ഉപകയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്യുന്നതിടെതക്ക്,  രജതിസര്  ലചയ്ത  ആള്  അപകേഞരഞ്ചാം  ലതറഞയതി
പകയഞജനലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്ത  നതികക്ഷേപവതിഭവ  നതികുതതി  ഇളവതിനക്ക്
കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല് സര്കഞര് വതിജഞപനഞ്ചാം ലചയ്യുന്ന,  ഇരപതതിനഞലെക്ക്
ശതമഞനതതില്  അധതികേരതികഞത  നതിരകതില്  പലെതിശ  നല്കകേണ്ടതഞ്ചാം   ആ  പലെതിശ
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന പകേഞരമുള്ള രപീതതിയതില് കേണകഞകകണ്ടതമഞണണ.”;

(13)  52-ാം  വകുപ്പതില്,  (6)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  കതിപ്തനതിബനനയതില്,
“സസപ്റഞ്ചാംബര് മഞസലത കസറ്റുലമന്റെക്ക്  സമര്പ്പതികകണ്ട അവസഞന തപീയതതികയഞ” എന്ന
വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  “നവഞ്ചാംബര്  30-ാം  തപീയതതികയഞ”   എന്ന  വഞക്കുകേള്
കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്.;

(14)  54-ാം വകുപ്പതില്,―

(എ)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  കതിപ്തനതിബനനയതില്,  “നബര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന
പകേഞരമുള്ള  രപീതതിയതില്  39-ാം  വകുപ്പതിന്  കേപീഴെതില്  നല്കേതിയ  റതികടണതില്”  എന്ന
വഞക്കുകേള്ക്കുഞ്ചാം  ചതിഹ്നങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം  “നബര്ണ്ണയതികലപ്പടെഞവന്ന
പകേഞരതതിലള്ള  അങ്ങലനയുള്ള  ഫഞറതതിലഞ്ചാം  രപീതതിയതിലഞ്ചാം”   എന്ന  വഞക്കുകേള്
കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(ബതി)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,  “ആറുമഞസഞ്ചാം”എന്ന  വഞക്കുകേള്കക്ക്  പകേരഞ്ചാം  “രണ്ടക്ക്
വര്ഷഞ്ചാം”  എന്ന വഞക്കുകേള് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;

(സതി) (10)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,  “(3)-ാം ഉപവകുപ്പക്ക് പകേഞരഞ്ചാം” എന്ന അകവഞ്ചാം
ബഞകറ്റുകേളഞ്ചാം ചതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം വഞക്കുകേളഞ്ചാം വതിട്ടുകേളകയണ്ടതഞണക്ക്;

(ഡതി)  വതിശദപീകേരണതതില്,  (2)-ാം  ഖണ്ഡതതില്,  (ബതി)  ഉപഖണ്ഡതതിനു
കശഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക്:―
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“(ബതിഎ)  പൂജര്യഞ്ചാം  നതിരകതിലള്ള  ചരക്കുകേളലടെകയഞ  കസവനതതിലന്റെകയഞ
രണ്ടതിലന്റെയുകമഞ  ലസഷര്യല്  എകകണഞമതികേക്ക്  കസഞണ്  ലഡവലെപ്പര്കകഞ  അലലങതില്
ലസഷര്യല്  എകകണഞമതികേക്ക്  കസഞണ്  യൂണതിറതികലെകകഞ  ഉള്ള  വതിതരണതതിലന്റെ
സഞ്ചാംഗതതിയതില്,  അടെച്ചേ  നതികുതതിയുലടെ  റപീഫണ്ടക്ക്  അതരഞ്ചാം  വതിതരണങ്ങളമഞയതിതലന്ന
ബനലപ്പടക്ക്  അലലങതില്  അതതസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  പകയഞജനലപ്പടുത്തുന്നതിടെതക്ക്,  അതരഞ്ചാം
വതിതരണങ്ങളതില്  ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന  നതികക്ഷേപങ്ങളലടെകയഞ  നതികക്ഷേപകസവനങ്ങളലടെകയഞ,
അതരഞ്ചാം  വതിതരണങ്ങളമഞയതി  ബനലപ്പടക്ക്  39-ാം  വകുപ്പക്ക്  പകേഞരഞ്ചാം  റതികടണ്
നല്കുന്നതതിനുള്ള അവസഞന തപീയതബ; ”;

(15)  2017-  ലലെ  സഞ്ചാംകയഞജതിത  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  ആകതിലലെ    20-  ാം
വകുപ്പതിലനഞപ്പഞ്ചാം കൂടതിവഞയതിച്ചേ പകേഞരഞ്ചാം 2017-  ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി
ആകതിലലെ    146-  ാം  വകുപ്പതിന്  കേപീഴെതില്  പുറലപ്പടുവതിച്ചേ  വതിജഞപനതതിലന്റെ  മുന്കേഞലെ
പഞബലെര്യകതഞടുകൂടെതിയ കഭദഗതതി.―(1) 2017-ലലെ സഞ്ചാംകയഞജതിത ചരകക്ക്  കസവന നതികുതതി
ആകതിലലെ 20-ാം വകുപ്പതിലനഞപ്പഞ്ചാം കൂടതിവഞയതിച്ചേ പകേഞരഞ്ചാം 2017-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ചരകക്ക്
കസവന  നതികുതതി  ആകതിലലെ  146-ാം  വകുപ്പതിന്  കേപീഴെതില്,  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ
ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്   കകേരള  സര്കഞര്  2018  ജൂലലെ  11-ാം  തപീയതതിയതിലലെ  ജതി.ഒ.
(പതി).നഞ്ചാം.99/2018/നതികുതതി നമ്പരഞയതി പുറലപ്പടുവതിച്ചേതഞ്ചാം 2018 ജൂലലെ 13-ാം തപീയതതിയതിലലെ
1891-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് എസക്ക്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  476/2018  ആയതി
പസതിദപീകേരതിച്ചേതമഞയ വതിജഞപനഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചയലപ്പടതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം ഒന്നഞഞ്ചാം പടതികേയതിലലെ
(2)-ാം  കകേഞളതതില്  വര്യക്തമഞകതിയതിട്ടുള്ള  രപീതതിയതിലഞ്ചാം  പസ്തുത  പടതികേയതിലലെ  (3)-ാം
കകേഞളതതില്  വര്യക്തമഞകതിയതിട്ടുള്ള  തപീയതതിയതിലഞ്ചാം  അന  മുതല്ക്കുഞ്ചാം  മുന്കേഞലെ
പഞബലെര്യകതഞലടെ കഭദഗതതി ലചയലപ്പടതഞയതി കേരതലപ്പകടെണ്ടതമഞണക്ക്.

(2) കകേരള സര്കഞരതിനക്ക്, 2017-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി
ആകതിലലെ  146-ാം  വകുപ്പതിന്  കേപീഴെതില്,  ആവശര്യമഞയ  എലഞ  സമയത്തുഞ്ചാം,
മുന്കേഞലെപഞബലെര്യകതഞടുകൂടെതി   പസ്തുത വതിജഞപനഞ്ചാം കഭദഗതതി  ലചയ്യുവഞന്  അധതികേഞരഞ്ചാം
ഉണ്ടഞയതിരന  എന്നകപഞലലെ,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  ആവശര്യങ്ങള്കഞയതി,  കകേരള
സര്കഞരതിനക്ക്,  പസ്തുത  ഉപവകുപ്പതില്  പറഞ്ഞതിട്ടുള്ള  വതിജഞപനഞ്ചാം  മുന്കേഞലെ
പഞബലെര്യകതഞടുകൂടെതി   കഭദഗതതി  ലചയ്യുവഞനുള്ള  അധതികേഞരമുള്ളതഞ്ചാം  ഉളളതഞയതി
കേരതലപ്പകടെണ്ടതമഞണക്ക്.

(16)  2017-  ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  ആകതിലലെ    50-  ാം
വകുപ്പതിലന്റെ    (1)  ഉഞ്ചാം    (3)    ഉഞ്ചാം  ഉപവകുപകേളതിനുഞ്ചാം  ,  54-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ    (12)-  ാം ഉപവകുപ്പതിനുഞ്ചാം  ,
56-  ാം  വകുപ്പതിനുഞ്ചാം  കേപീഴെതില്  പുറലപ്പടുവതിച്ചേ  വതിജഞപനതതിലന്റെ  മുന്കേഞലെ
പഞബലെര്യകതഞടുകൂടെതിയ  കഭദഗതതി.―(1)  2017-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ചരകക്ക്  കസവന
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നതികുതതി ആകതിലലെ  50-ാം വകുപ്പതിലന്റെ  (1)ഉഞ്ചാം  (3)  ഉഞ്ചാം ഉപവകുപകേളതിനുഞ്ചാം  54-ാം വകുപ്പതിലന്റെ
(12)-ാം ഉപവകുപ്പതിനുഞ്ചാം  56-ാം വകുപ്പതിനുഞ്ചാം കേപീഴെതില്,  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്
കകേരള  സര്കഞര്  2017  ജൂണ്  30-ാം  തപീയതതിയതിലലെ  ജതി.ഒ.(പതി).നഞ്ചാം.61/2017/നതികുതതി
നമ്പരഞയതി  പുറലപ്പടുവതിച്ചേതഞ്ചാം  2017  ജൂണ്  30-ാം തപീയതതിയതിലലെ  1349-ാം നമ്പര് കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് എസക്ക്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  359/2017  ആയതി  പസതിദപീകേരതിച്ചേതമഞയ
വതിജഞപനഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചയലപ്പടതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം രണ്ടഞഞ്ചാം പടതികേയതിലലെ  (2)-ാം കകേഞളതതില്
വര്യക്തമഞകതിയതിട്ടുള്ള  രപീതതിയതിലഞ്ചാം  പസ്തുത  പടതികേയതിലലെ  (3)-ാം  കകേഞളതതില്
വര്യക്തമഞകതിയതിട്ടുള്ള തപീയതതിയതിലഞ്ചാം അന മുതല്ക്കുഞ്ചാം മുന്കേഞലെ പഞബലെര്യകതഞലടെ കഭദഗതതി
ലചയലപ്പടതഞയതി കേരതലപ്പകടെണ്ടതമഞണക്ക്.

(2)  കകേരള സര്കഞരതിനക്ക്, 2017-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ചരക്കുകസവന നതികുതതി
ആകതിലലെ  50-ാം വകുപ്പതിലന്റെ (1)ഉഞ്ചാം (3) ഉഞ്ചാം ഉപവകുപകേളതിനുഞ്ചാം, 54-ാം വകുപ്പതിലന്റെ (12)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനുഞ്ചാം,  56-ാം  വകുപ്പതിനുഞ്ചാം  കേപീഴെതില്,  ആവശര്യമഞയ  എലഞ  സമയത്തുഞ്ചാം,  മുന്കേഞലെ
പഞബലെര്യകതഞടുകൂടെതി  പസ്തുത  വതിജഞപനഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചയ്യുവഞന്   അധതികേഞരഞ്ചാം
ഉണ്ടഞയതിരന  എന്നകപഞലലെ,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതിലന്റെ  ആവശര്യങ്ങള്കഞയതി,  കകേരള
സര്കഞരതിനക്ക്,  പസ്തുത  ഉപവകുപ്പതില്  പറഞ്ഞതിട്ടുള്ള  വതിജഞപനഞ്ചാം  മുന്കേഞലെ
പഞബലെര്യകതഞടുകൂടെതി  കഭദഗതതി  ലചയ്യുവഞനുളള  അധതികേഞരഞ്ചാം  ഉള്ളതഞ്ചാം  ഉളളതഞയതി
കേരതലപ്പകടെണ്ടതമഞണക്ക്.

(17)  ചതിലെ  സഞ്ചാംഗതതികേളതില്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതികുതതിയതില്  നതികന്നഞ  ,    അതക്ക്

ചുമത്തുന്നതതില് നതികന്നഞ പതിരതിക്കുന്നതതില് നതികന്നഞ ഉളള  ,    മുന്കേഞലെ പഞബലെര്യകതഞടുകൂടെതിയ

ഒഴെതിവഞകല്  .―(1)  2017-ലലെ  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  ആകതിലലെ

(2017-ലലെ  20)  9-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്  പകേഞരമുള്ള  അധതികേഞരങ്ങള്

വതിനതികയഞഗതിച്ചു  ലകേഞണ്ടക്ക്,  കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ  ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്,  കകേരള  സര്കഞര്  2017

ജൂണ്  30-ാം  തപീയതതിയതിലലെ  ജതി.ഒ.(പതി)  നമ്പര്  62/2017/നതികുതതി   നമ്പരഞയതി

പുറലപ്പടുവതിച്ചേതഞ്ചാം 2017 ജൂണ് 30-ാം തപീയതതിയതിലലെ 1350-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ

ഗസറതില്  എസക്ക്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്   360/2017  ആയതി  പസതിദപീകേരതിച്ചേതമഞയ

വതിജഞപനതതില് എന്തുതലന്ന അടെങ്ങതിയതിരന്നഞലഞ്ചാം ഫതിഷ്  മപീലെതിലന്റെ (ശപീര്ഷകേഞ്ചാം 2301-ലന്റെ

കേപീഴെതില്  വരന്ന)  ഉല്പഞദനതതില്  മനനഃപൂര്വ്വമലഞലത  ഉണ്ടഞകുന്ന  മഞലെതിനര്യതതിലന്റെ

വതിതരണവമഞയതി  ബനലപ്പടക്ക്,  മപീന്  എണ്ണയക്ക്  ഒഴെതിലകേ,  2017  ജൂലലെ  1-ാം  തപീയതതി

ആരഞ്ചാംഭതിച്ചേക്ക്  2019  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  30-ാം  തതിയതതി  അവസഞനതിക്കുന്ന  കേഞലെയളവതില്

(രണ്ടു ദതിവസവഞ്ചാം ഉള്ലപ്പലടെ)  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതികുതതി ചുമത്തുവഞകനഞ പതിരതിക്കുവഞകനഞ പഞടുള്ളതല .
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(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്  ആവശര്യമഞയ  എലഞ  സമയത്തുഞ്ചാം  പഞബലെര്യതതില്
ഉണ്ടഞയതിരലന്നങതില്  എന്ന  കപഞലലെ  പതിരതിലച്ചേടുതതഞ്ചാം  എന്നഞല്  അങ്ങലന
പതിരതിലച്ചേടുകകണ്ടതലഞതതമഞയ  അതരതതിലള്ള  എലഞ  നതികുതതികേളഞ്ചാം  തതിരതിലകേ
നല്കുവഞന് പഞടെതിലഞതതഞകുന.

(18)  2017-  ലലെ   കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  ആകതിലലെ    7-  ാം
വകുപ്പതിലന്റെ    (2)-  ാം  ഉപവകുപ്പതിന്  കേപീഴെതില്  പുറലപ്പടുവതിച്ചേ  വതിജഞപനതതിനുള്ള  മുന്കേഞലെ
പഞബലെര്യഞ്ചാം― (1) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ വര്യവസ്ഥകേള്ക്കു വതികധയമഞയതി, 2017-ലലെ കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  ആകതിലലെ  7-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്
പകേഞരമുള്ള അധതികേഞരങ്ങള് വതിനതികയഞഗതിച്ചുലകേഞണ്ടക്ക്, കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ ശതിപഞര്ശകേളതികന്മേല്,
കകേരള സര്കഞര്  2019  നവഞ്ചാംബര്  8-ാം തപീയതതിയതിലലെ ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.181/2019/നതികുതതി
നമ്പരഞയതി പുറലപ്പടുവതിച്ചേതഞ്ചാം 2019  നവഞ്ചാംബര് 8-ാം തപീയതതിയതിലലെ 2708-ാം നമ്പര് കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറതില് എസക്ക്.  ആര്.ഒ.  നമ്പര്  844/2019  ആയതി പസതിദപീകേരതിച്ചേതമഞയ
വതിജഞപനഞ്ചാം  2017 ജൂലലെ  1-ാം  തപീയതതിയതിലഞ്ചാം  അന  മുതല്ക്കുഞ്ചാം,  എലഞ
ആവശര്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കവണ്ടതി,  എലഞയ്കപ്പഞഴുഞ്ചാം  ഉണ്ടഞയതിരന്നതഞയുഞ്ചാം  പഞബലെര്യതതില്
വന്നതഞയുഞ്ചാം കേരതലപ്പകടെണ്ടതഞണക്ക്.

(2)   (1)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്  പരഞമര്ശതിച്ചേതിരതിക്കുന്ന  വതിജഞപനഞ്ചാം  ആവശര്യമഞയ
എലഞ സമയത്തുഞ്ചാം പഞബലെര്യതതില് ഉണ്ടഞയതിരലന്നങതില് എന്ന കപഞലലെ,  പതിരതിലച്ചേടുതതഞ്ചാം
എന്നഞല് അങ്ങലന പതിരതിലച്ചേടുകകണ്ടതലഞതതമഞയ അതരതതിലള്ള എലഞ സഞ്ചാംസ്ഥഞന
നതികുതതിയുഞ്ചാം മടെകതി നല്കേഞന് പഞടെതിലഞതതഞകുന.

8.  2  019-  ലലെ    5-  ാം  ആകതിലന്റെ  കഭദഗതതി.―2019-ലലെ  കകേരള  ധനകേഞരര്യ  ആകതിലന്റെ
(2019-ലലെ 5), 12-ാം വകുപ്പതില്,―

(1) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  “2021  നവഞ്ചാംബര്  30"  എന്ന  അകങ്ങളഞ്ചാം  വഞക്കുഞ്ചാം   വരന്ന  രണ്ടക്ക്
സ്ഥലെങ്ങളതിലഞ്ചാം  അതതിനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  “2022  ആഗസക്ക്  31"  എന്ന  അകങ്ങളഞ്ചാം  വഞക്കുഞ്ചാം
കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(ബതി)  “2022  മഞര്ച്ചേക്ക്  31"  എന്ന അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വഞകതിനുഞ്ചാം  പകേരഞ്ചാം “2022
ഡതിസഞ്ചാംബര് 31"എന്ന  അകങ്ങളഞ്ചാം വഞക്കുഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(2)  (7)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,  “2022  മഞര്ച്ചേക്ക്  31"  എന്ന അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വഞകതിനുഞ്ചാം
പകേരഞ്ചാം “2022  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31"എന്ന അകങ്ങളഞ്ചാം വഞക്കുഞ്ചാം  കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്.
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9.  2  020-  ലലെ    7-  ാം ആകതിലന്റെ കഭദഗതതി.―2020-ലലെ കകേരള ധനകേഞരര്യ ആകതിലന്റെ
(2020-ലലെ 7), 10-ാം വകുപ്പതില്,―

(1) (5)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  “2021  നവഞ്ചാംബര്  30"  എന്ന  അകങ്ങളഞ്ചാം  വഞക്കുഞ്ചാം  വരന്ന  രണ്ടക്ക്
സ്ഥലെങ്ങളതിലഞ്ചാം,  അതതിനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  “2022  ആഗസക്ക്  31"  എന്ന  അകങ്ങളഞ്ചാം  വഞക്കുഞ്ചാം
കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്;  

(ബതി)  “2022  മഞര്ച്ചേക്ക്  31"  എന്ന അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വഞകതിനുഞ്ചാം പകേരഞ്ചാം “2022
ഡതിസഞ്ചാംബര് 31"എന്ന അകങ്ങളഞ്ചാം വഞക്കുഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്; 

(2)  (7)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,  “2022  മഞര്ച്ചേക്ക്  31"  എന്ന അകങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വഞകതിനുഞ്ചാം
പകേരഞ്ചാം “2022 ഡതിസഞ്ചാംബര്  31"എന്ന അകങ്ങളഞ്ചാം വഞക്കുഞ്ചാം കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്. 

ഒന്നഞഞ്ചാം പടതികേ 

[7-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (15)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം കേഞണുകേ] 

വതിജഞപനതതിലന്റെ നമ്പരഞ്ചാം
തപീയതതിയുഞ്ചാം

കഭദഗതതി കഭദഗതതി
പഞബലെര്യതതില്

വരന്ന
തപീയതതി

(1) (2) (3)

2018  ജൂലലെ  11-ാം
തപീയതതിയതിലലെ  ജതി.ഒ.(പതി).
നമ്പര്  99/2018/നതികുതതി
നമ്പരഞയതി  പുറലപ്പടുവതിച്ചേതഞ്ചാം
2018  ജൂലലെ  13-ാം
തപീയതതിയതിലലെ  1891-ാം
നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ
ഗസറതില്  എസക്ക്.ആര്.ഒ.
നമ്പര്  476/2018  ആയതി
പസതിദപീകേരതിച്ചേതമഞയ
വതിജഞപനഞ്ചാം.

പസ്തുത  വതിജഞപനതതില്,  1-ാം
ഖണ്ഡതികേയതില്,   “ററകടണുകേള്
സമര്പ്പതികലഞ്ചാം സഞ്ചാംകയഞജതിത നതികുതതിയുലടെ
കേണകഞകലഞ്ചാം  തപീര്പ്പഞകലഞ്ചാം"  എന്ന
വഞക്കുകേള്ക്കു  പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്നവ
കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്,   അതഞയതക്ക്:―
“ററകടണുകേള് സമര്പ്പകലഞ്ചാം സഞ്ചാംകയഞജതിത
നതികുതതിയുലടെ  കേണകഞകലഞ്ചാം
തപീര്പ്പഞകലഞ്ചാം,  2019  ഡതിസഞ്ചാംബര്
31-ാം തപീയതതിയതിലലെ ജതി.ഒ.(പതി)നഞ്ചാം.
217/2019/   നതികുതതി      നമ്പരഞയതി 

2017 ജൂണ് 22
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(1) (2) (3)

പുറലപ്പടുവതിച്ചേതഞ്ചാം  2019  ഡതിസഞ്ചാംബര്
31-ാം  തപീയതതിയതിലലെ  3271-ാം
നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ
ഗസറതില്  എസക്ക്.  ആര്.ഒ.  നമ്പര്
1032/2019  ആയതി  പസതിദപീ
കേരതിച്ചേതമഞയ   വതിജഞപനതതില്
മറ്റുവതിധതതില്  വര്യവസ്ഥ  ലചയ്ത
പകേഞരലമഞഴെതിലകേ,  2017-ലലെ  കകേരള
ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി  ചടങ്ങളലടെ
കേപീഴെതില്  വര്യവസ്ഥ  ലചയ്ത  എലഞ
ചുമതലെകേളഞ്ചാം.".

 രണ്ടഞഞ്ചാം പടതികേ

(7-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (16)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം കേഞണുകേ)

വതിജഞപനതതിലന്റെ
നമ്പരഞ്ചാം തപീയതതിയുഞ്ചാം

കഭദഗതതി കഭദഗതതി
പഞബലെര്യതതില്
വരന്ന തപീയതതി

(1) (2) (3)

2017  ജൂണ്  30-ാം
തപീയതതിയതിലലെ  ജതി.ഒ.(പതി)
നമ്പര്  61/2017/നതികുതതി
നമ്പരഞയതി  പുറലപ്പടുവതിച്ചേതഞ്ചാം
2017  ജൂണ്  30-ാം
തപീയതതിയതിലലെ  1349-ാം
നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ
ഗസറതില്  എസക്ക്.ആര്.ഒ.
നമ്പര്  359/2017  ആയതി
പസതിദപീകേരതിച്ചേതമഞയ
വതിജഞപനഞ്ചാം.

പസ്തുത  വതിജഞപനതതില്,
പടതികേയതില്,  2-ാം  ക്രമനമ്പരതിനക്ക്
കനലര (3)-ാം കകേഞളതതില്, “24”
എന്ന അകങ്ങള്കക്ക് പകേരഞ്ചാം "18”
എന്ന അകങ്ങള് കചര്കകണ്ടതഞണക്ക്. 

  2017 ജൂലലെ 1.
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 1985-ലലെ കകേരള തഞല്കഞലെതികേ റവനന്യൂ പതിരതിലച്ചേടുകല് ആകക്ക് (1985-
ലലെ 10) പകേഞരമുളള പഖര്യഞപനഞ്ചാം 

1985-ലലെ  കകേരള  തഞല്കഞലെതികേ  റവനന്യൂ  പതിരതിലച്ചേടുകല്  ആകക്ക്  (1985-ലലെ  10)
പകേഞരഞ്ചാം,  ബതിലതിലലെ  4-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപഖണ്ഡതതിലലെയുഞ്ചാം  7-ാം
ഖണ്ഡതതിലലെയുഞ്ചാം വര്യവസ്ഥകേള് ഒഴെതിലകേയുള്ള എലഞ വര്യവസ്ഥകേള്ക്കുഞ്ചാം 2022 ഏപതില് 1 -ാം
തപീയതതിയതിലഞ്ചാം അന മുതല്ക്കുഞ്ചാം  പഞബലെര്യഞ്ചാം ഉണ്ടഞയതിരതികകണ്ടതക്ക് ലപഞതതഞല്പരര്യഞര്തഞ്ചാം
യുക്തമഞലണന്നക്ക് ഇതതിനഞല് പഖര്യഞപതിച്ചുലകേഞള്ളുന.  ബതിലതിലലെ  4-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപഖണ്ഡതതിനക്ക്,  ബതില്  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിച്ചേ  തതിയതതിയതില്
പഞബലെര്യമുണ്ടഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  7-ാം  ഖണ്ഡതതിലലെ  വര്യവസ്ഥകേള്കക്ക്  പഞരഞ്ചാംഭതതിനക്ക്
പകതര്യകേ  വര്യവസ്ഥ  ലചയ്തതിട്ടുള്ള  ഏലതങതിലഞ്ചാം  അതരഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥലകഞഴെതിലകേ,  സര്കഞര്
നതിശ്ചയതികച്ചേകഞവന്ന തപീയതതിയതില് പഞബലെര്യമുണ്ടഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണക്ക്. 

ഉകദ്ദേശര്യകേഞരണങ്ങളലടെ വതിവരണഞ്ചാം 

2022-23-ലലെ ബഡ്ജറക്ക് പസഞ്ചാംഗതതിലലെ 447, 450, 451, 453, 454, 455, 457
എന്നപീ ഖണ്ഡതികേകേളതില്  പഖര്യഞപതിച്ചേതിട്ടുള്ള, 2022-23  സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതയ്ക്കുളള കകേരള
സര്കഞരതിലന്റെ ധനകേഞരര്യ  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കക്ക്  പഞബലെര്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനുകവണ്ടതി  തഞലഴെ
പറയുന്ന ആക്റ്റുകേള് കഭദഗതതി ലചയ്യുവഞന് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണ്ടുള്ളതഞണക്ക് ഈ ബതില്, അതഞയതക്ക് :  ―

1. 1957-ലലെ കകേരള നതികുതതികേളതികന്മേലള്ള സര്ചഞര്ജക്ക് ആകക്ക് (1957-ലലെ 11);

2. 1961-ലലെ കകേരള  ഭൂനതികുതതി ആകക്ക്  (1961-ലലെ 13);

3. 1963-ലലെ കകേരള ലപഞതവതില്പ്പന നതികുതതി ആകക്ക് (1963-ലലെ 15);

4. 1976-ലലെ കകേരള കമഞകടഞര് വഞഹന നതികുതതി ആകക്ക് (1976-ലലെ 19);

5. 1991-ലലെ കകേരള കേഞര്ഷതികേഞദഞയ നതികുതതി ആകക്ക് (1991-ലലെ 15);

6. 2017-ലലെ കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ചരകക്ക്  കസവന നതികുതതി ആക്റ്റുഞ്ചാം  (2017-ലലെ  20)
അതതിന് കേപീഴെതിലള്ള വതിജഞപനങ്ങളഞ്ചാം;

7. 2019-ലലെ കകേരള ധനകേഞരര്യ ആകക്ക് (2019-ലലെ 5);

8. 2020-ലലെ കകേരള ധനകേഞരര്യ ആകക്ക് (2020-ലലെ 7). 

ധനകേഞരര്യ ലമകമഞറഞണ്ടഞ്ചാം 

ഈ ബതില് നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം പഞബലെര്യതതില് ലകേഞണ്ടു വരതികേയുഞ്ചാം ലചയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചലെവഞ്ചാം ഉണ്ടഞകുന്നതല.
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 ഏല്പ്പതിച്ചു ലകേഞടുത നതിയമനതിര്മഞണഞധതികേഞരഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ചേ
ലമകമഞറഞണ്ടഞ്ചാം 

ബതിലതിലലെ  5-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ (2)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം ടൂറതിസഞ്ചാം വകുപ്പതിലന്റെ വഞടെകേ, കേരഞര്
കേഞരവഞനുകേളലടെ  നതികുതതി നതിരകക്ക് അമ്പതക്ക് ശതമഞനമഞയതി കുറയ്ക്കുന്നതതിനുള്ള നതിബനനകേള്
നതിശ്ചയതിക്കുന്നതതിനക്ക് സര്കഞരതിലന അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന. 

2.  ബതിലതിലലെ  7-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപഖണ്ഡ  പകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി
ലചയഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  ആകതിലലെ  29-ാം
വകുപ്പതിലന്റെ  (2)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ  (സതി)  ഖണ്ഡഞ്ചാം,  ചടങ്ങള് വഴെതി നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്ന പകേഞരഞ്ചാം
തടെര്ച്ചേയഞയ  നതികുതതി  കേഞലെയളവതില്  റതികടണ്  സമര്പ്പതികഞത,  (ബതി)  ഖണ്ഡതതില്
പരഞമര്ശതിച്ചേതിട്ടുള്ള  ആള്  ഒഴെതിലകേ,  രജതിസര്  ലചയ്ത  ഏലതഞരഞളതിലന്റെയുഞ്ചാം  രജതികസ്ട്രേഷന്  റദ്ദേക്ക്
ലചയ്യുന്നതതിനക്ക്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന. 

3.  ബതിലതിലലെ  7-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (4)-ാം  ഉപഖണ്ഡ  പകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി
ലചയഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ചരകക്ക് കസവന നതികുതതി ആകതിലലെ 37-ാം വകുപ്പക്ക്
ഔടക്ക്  കവര്ഡക്ക്  സലപ്ലൈകേളലടെ  വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്  നല്കുന്നതതിനുള്ള  വര്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണങ്ങളഞ്ചാം  കൂടെഞലത  ഔടക്ക്  കവര്ഡക്ക്  സലപ്ലൈകേളലടെ  വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്  ബനലപ്പട
സസപീകേര്തഞകള്കക്ക്  നല്കുവഞനുള്ള  രപീതതിയുഞ്ചാം  സമയവഞ്ചാം  നതിര്ണ്ണതിയതിക്കുന്നതതിനക്ക്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന. 

4.  ബതിലതിലലെ  7-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (5)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ചരകക്ക്
കസവന  നതികുതതി  ആകതില്  38-ാം  വകുപ്പതിനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  പുതതിയ  വകുപ്പക്ക്  കചര്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
ആയതക്ക്   അതരഞ്ചാം  മറക്ക്  സലപ്ലൈകേളഞ്ചാം,  കൂടെഞലത  ഇന്കവര്ഡക്ക്  സലപ്ലൈകേളലടെയുഞ്ചാം  സസയഞ്ചാം
സൃഷതികലപ്പട പസ്തഞവന മുകഖന സസപീകേര്തഞകലള  നതികക്ഷേപ വതിഭവ നതികുതതി ഇളവതിലന്റെ
വതിശദഞഞ്ചാംശങ്ങള്  അറതിയതിക്കുന്നതതിനുള്ള  രപീതതിയുഞ്ചാം  നതിബനനകേളഞ്ചാം  നതിയന്ത്രണങ്ങളഞ്ചാം
നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ഉകദ്ദേശതിക്കുന.  

5. ബതിലതിലലെ  7-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (6)-ാം  ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം  39-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (7)-ാം
ഉപവകുപ്പതില്  ഒര  പുതതിയ  കതിപ്തനതിബനന  പകേരഞ്ചാം  കചര്കഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതക്ക്
റതികടണ് സമര്പ്പതിക്കുന്നതതിനുള്ള ഫഞറവഞ്ചാം രപീതതിയുഞ്ചാം നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം റതികടണ് ഫയല്
ലചയ്യുന്നതതിനുള്ള  സമയപരതിധതി  നതിര്ണ്ണയതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന. 

6. ബതിലതിലലെ  7-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (7)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ചരകക്ക്
കസവന  നതികുതതി  ആകതില്  41-ാം  വകുപ്പതിനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  പുതതിയ  വകുപ്പക്ക്  കചര്കഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന്നതഞ്ചാം  അതക്ക്  നതിര്ണ്ണയതികഞവന്ന  പകേഞരമുള്ള  അതരഞ്ചാം  വര്യവസ്ഥകേള്ക്കുഞ്ചാം
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നതിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം വതികധയമഞയതി  "  തലല്കഞലെതികേ"  അടെതിസ്ഥഞനതതില്  അര്ഹതയുള്ള
നതികക്ഷേപ  വതിഭവ  നതികുതതിയതിളവതിലന്റെ  "ലകയതിഞ്ചാം"  എന്ന  ആശയഞ്ചാം  ഇലഞതഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
സസയഞ്ചാം തതിടലപ്പടുതതിയ നതികക്ഷേപ വതിഭവ നതികുതതിയതിളവക്ക് പകയഞജനലപ്പടുത്തുവഞന് വര്യവസ്ഥ
ലചയ്യുന്നതതിനുഞ്ചാം ഉകദ്ദേശതിക്കുന.  

7. ബതിലതിലലെ  7-ാം  ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (11)-ാം  ഉപഖണ്ഡ  പകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി
ലചയഞനുകദ്ദേശതിക്കുന്ന  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ചരകക്ക്  കസവന  നതികുതതി  ആകതിലലെ  49-ാം
വകുപ്പതില്  പകേരഞ്ചാം  കചര്കഞന്  ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന  (10)-ാം  ഉപവകുപ്പക്ക്  ഇലെകകഞണതികേക്ക്  കേര്യഞഷക്ക്
ലലെഡ്ജറതിലൂലടെ  ഡതിസ്ചഞര്ജക്ക്  ലചയ്കതകഞവന്ന  ഉല്പ്പന്ന  നതികുതതി  ബഞധര്യതയുലടെ
പരമഞവധതി  അനുപഞതഞ്ചാം  വര്യക്തമഞക്കുന്നതതിനക്ക്  ചടങ്ങളണ്ടഞക്കുവഞന്  സര്കഞരതിലന
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുവഞന് ഉകദ്ദേശതിക്കുന. 

8. ബതിലതിലലെ  7-ാം ഖണ്ഡതതിലന്റെ  (12)-ാം ഉപഖണ്ഡഞ്ചാം കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന ചരകക്ക്
കസവന  നതികുതതി  ആകതില്  50-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പതിനക്ക്  പകേരഞ്ചാം  കചര്കഞന്
ഉകദ്ദേശതിക്കുന്ന   പുതതിയ  ഉപവകുപ്പക്ക്  നതികക്ഷേപ  വതിഭവ  നതികുതതി  ഇളവക്ക്  ലതറഞയതി
പകയഞജനലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിക്കുകേയുഞ്ചാം  ലചയ്തതിട്ടുലണ്ടങതില്  ആയതതിനക്ക്  പലെതിശ
ചുമത്തുവഞനുഞ്ചാം  അങ്ങലനയുള്ള  സഞ്ചാംഗതതികേളതില്  പലെതിശ  കേണകഞക്കുന്ന  രപീതതി
നതിര്ണ്ണയതിക്കുവഞനുഞ്ചാം  ഉകദ്ദേശതിക്കുന. 

9.  ഏത  കേഞരര്യങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിച്ചേഞകണഞ  ചടങ്ങള്  ഉണ്ടഞകഞവന്നതക്ക്,  അലലങതില്
വതിജഞപനങ്ങള്  പുറലപ്പടുവതികഞവന്നതക്ക്,  അവ  ഭരണപരകമഞ,  സഞധഞരണ
സസഭഞവകതഞടുകൂടെതിയകതഞ  നടെപടെതി  ക്രമങ്ങലള  സഞ്ചാംബനതിച്ചേ  കേഞരര്യങ്ങകളഞ  ആകുന.
കൂടെഞലത,  ചടങ്ങള്,  അവ  ഉണ്ടഞകതിയതതിനുകശഷഞ്ചാം  നതിയമസഭയുലടെ  സൂക്ഷ്മപരതികശഞധനയക്ക്
വതികധയവമഞണക്ക്.   ഏല്പ്പതിച്ചു  ലകേഞടുത  നതിയമനതിര്മഞണ  അധതികേഞരഞ്ചാം,  അതതിനഞല്,
സഞധഞരണ സസഭഞവകതഞടുകൂടെതിയതഞണക്ക്.

ലകേ. എന്. ബഞലെകഗഞപഞല്

(ശരതിതര്ജമ)
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1957-ലലെ കകേരള നനികുതനികേളനികന്മേലുള്ള സര്ചചാര്ജജ്ജ് ആകനില് നനിന്നുള്ള
പ്രസക്ത ഭചാഗങ്ങള

(1957-ലലെ 11)

** ** ** **

“3  എ.  ചനിലെ  സസംഗതനികേളനില്  കുടനിശനികേ  കുറവജ്ജ്  ലചയ്യല്.―(1)  ഈ  ആകനികലെചാ
അലല്ലെങനില്  അതനിന്കേകീഴനില്  ഉണചാക്കലപ്പെട്ട  ചട്ടങ്ങളനികലെചാ  ഏലതങനിലുസം  കകേചാടതനിയുലടകയചാ
ടട്രൈബബ്യൂണലെനിലന്റെകയചാ അപ്പെകലെറജ്ജ്  അകതചാറനിറനിയുലടകയചാ ഏലതങനിലുസം  വനിധനിനനചായതനികലെചാ
ഡനികനിയനികലെചാ ഉതരവനികലെചാ  എന്തുതലന്നെ അടങ്ങനിയനിരുന്നെചാലുസം,  2017  ജൂണ്  30  -ാം തകീയതനി
ഉളലപ്പെലടയുസം  അതുവലരയുമള്ള  കേചാലെയളവുമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടജ്ജ്,  ഈ  ആകജ്ജ്  പ്രകേചാരസം
കേനികട്ടണതചായ  സര്ചചാര്കജചാ  മകറലതങനിലുസം  തുകേകയചാ  കുടനിശനികേ  വരുതനിയനിട്ടുള്ള
ഏലതങനിലുസം നനികുതനിദചായകേനജ്ജ്,―

(i) കുടനിശനികേയചായ സര്ചചാര്ജനിലന്റെ മഖനതുകേയുലട എഴുപതജ്ജ് ശതമചാനസം; അലല്ലെങനില്

(ii) (7)-ാം ഉപവകുപ്പെനില് പരചാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്നെ നനികുതനി നനിര്ണ്ണയ അധനികേചാരനിയുലട
അറനിയനിപ്പെജ്ജ്  ലെഭനിചജ്ജ്  മപ്പെതജ്ജ്  ദനിവസങ്ങളക്കകേസം  തുകേ  മഴുവനചായനി  അടചനിട്ടുലണങനില്,
കുടനിശനികേയചായ സര്ചചാര്ജനിലന്റെ മഖനതുകേയുലട അറുപതജ്ജ് ശതമചാനസം അടയ്ക്കുന്നെതനിന്കമല്,

** ** ** **

(4)  ഒരു  വര്ഷലത  സസംബന്ധനിച  സര്ചചാര്ജസം  പലെനിശയുസം  പനിഴത്തുകേയുസം
ഉളലപ്പെലടയുള്ള  എല്ലെചാ  കുടനിശനികേകേളസം  ഈ  വകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  ഒരുമനിചജ്ജ്  അടചജ്ജ്
തകീര്കക്കണതചാണജ്ജ്.

(5)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  കുടനിശനികേ  അടയ്ക്കുവചാന്  ഓപ്റജ്ജ്  ലചയ്യുവചാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  ഒരു  നനികുതനിദചായകേന്,  2021  നവസംബര്  30-ാം  തകീയതനിയനികലെചാ  അതനിന
മന്കപചാ നനികുതനി നനിര്ണ്ണയ അധനികേചാരനിക്കജ്ജ് ഒരു ഓപ്ഷന് നല്കകേണതചാണജ്ജ് :

എന്നെചാല്, 2021 നവസംബര് 30-ാം തകീയതനിയ്ക്കു കശഷമള്ള ഡനിമചാന്റുകേലള സസംബന്ധനിചജ്ജ്,
നനികുതനി നനിര്ണ്ണയ ഉതരവജ്ജ് ടകേപ്പെറനിയ തകീയതനി മതല്  30  ദനിവസങ്ങളക്കകേസം ഓപ്ഷന്
നല്കേചാവുന്നെതുസം,  അങ്ങലനയുള്ള  സസംഗതനികേളനില്  ഈ  വകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  കേനിട്ടചാനള്ള
സര്ചചാര്ജസം മറജ്ജ്  തുകേകേളസം,  2022  മചാര് ചജ്ജ്   31-ാം തകീയതനിയനികലെചാ  അതനിന മന്പചാകയചാ
അടച്ചുതകീര്കക്കണതുമചാണജ്ജ്.

** ** ** **

640/2022.
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(7) (5)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരമള്ള ഒരു ഓപ്ഷന് ലെഭനിക്കുന്നെതനികന്മേല്,  നനികുതനി
നനിര്ണ്ണയ  അധനികേചാരനി,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  നനികുതനിദചായകേനനില്നനിന്നുസം  കേനികട്ടണ
സര്ചചാര് ജസം  മറജ്ജ്  തുകേകേളസം  കേണക്കചാകക്കണതുസം,  നനികുതനിദചായകേലന  അതജ്ജ്
അറനിയനികക്കണതുസം,  അതനിന്കമല്,  നനികുതനിദചായകേന്,   2022  മചാര്ചജ്ജ്  31-കനചാ  അതനിന
മന്പചാകയചാ,  അതതുസസംഗതനികപചാലലെ,   തവണകേളചാകയചാ  അലല്ലെങനില് ലമചാതമചാകയചാ  തുകേ
അടയ്കക്കണതുമചാണജ്ജ്:

** ** ** **
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1961-ലലെ കകേരള ഭൂനനികുതനി ആകനില് നനിന്നുളള പ്രസക്ത ഭചാഗങ്ങള
(1961-ലലെ 13)

** ** ** **

6.  അടനിസചാന  നനികുതനി  നനിരക്കജ്ജ്. (1)  7-― ാം  വകുപ്പെജ്ജ്  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പെനിലലെ
വനവസകേളക്കജ്ജ്  വനികധയമചായനി,  5-ാം വകുപ്പെനിന്  കേകീഴനില്,  പ്രതനിവര്ഷസം  ഓകരചാ  ആറനിനസം
ചുമതലപ്പെടുന്നെതുസം ഇഇൗടചാക്കുന്നെതുമചായ അടനിസചാന നനികുതനി,  പഞചായതജ്ജ് പ്രകദശങ്ങളനില്
അഞജ്ജ്  രൂപയുസം,  മനനിസനിപ്പെല് കേഇൗണ്സനില് പ്രകദശങ്ങളനില്  പതജ്ജ്  രൂപയുസം  മനനിസനിപ്പെല്
കകേചാര്പ്പെകറഷന് പ്രകദശങ്ങളനില് ഇരുപതജ്ജ് രൂപയുസം നനിരക്കനില് ആയനിരനിക്കുന്നെതചാണജ്ജ് :

എന്നെചാല്, ഒരു ഭൂമനിലലകേവശക്കചാരന് ലലകേവശസം വയ്ക്കുന്നെ ലമചാതസം ഭൂമനിയുലട  വനിസ്തൃതനി
പഞചായത്തു പ്രകദശങ്ങളനില് 8.1 ആറനിലുസം, മനനിസനിപ്പെല് കേഇൗണ്സനില് പ്രകദശങ്ങളനില് 2.43
ആറനിലുസം,  മനനിസനിപ്പെല് കകേചാര്പ്പെകറഷന് പ്രകദശങ്ങളനില്  1.62  ആറനിലുസം  കേവനിയചാതനിടതജ്ജ്,
അപ്രകേചാരമളള ഭൂമനിക്കജ്ജ് ചുമത്തുന്നെതുസം ഇഇൗടചാക്കുന്നെതുമചായ അടനിസചാന നനികുതനി, പ്രതനിവര്ഷസം
ഓകരചാ ആറനിനസം പഞചായതജ്ജ് പ്രകദശങ്ങളനില് രണ്ടു രൂപ അന്പതു ലലപസ,  മനനിസനിപ്പെല്
കേഇൗണ്സനില്  പ്രകദശങ്ങളനില്  അഞ്ചു  രൂപ,  കകേചാര്പ്പെകറഷന്  പ്രകദശങ്ങളനില്  പത്തു  രൂപ
എന്നെകീ നനിരക്കുകേളനില് ആയനിരനിക്കുന്നെതചാണണ.

** ** ** **
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1963-ലലെ കകേരള ലപചാതുവനില്പ്പെന നനികുതനി ആകനില് നനിന്നുള്ള
പ്രസക്ത ഭചാഗങ്ങള

(1963-ലലെ 15)

** ** ** ** 

“7 എ.  വനിറ്റുവരവജ്ജ് നനികുതനി നല്കുന്നെതനിനള്ള പ്രകതനകേ വനവസയുസം പനിഴയുസം പലെനിശയുസം
ഒഴനിവചാക്കലുസം.―(1) ഇഇൗ ആകനികലെചാ അതനിന്കേകീഴനില് ഉണചാക്കലപ്പെട്ട ചട്ടങ്ങളനികലെചാ ഏലതങനിലുസം
നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയതനികലെചാ  വനിധനിനനചായതനികലെചാ  ഏലതങനിലുസം  കകേചാടതനിയുലടകയചാ
ലലട്രൈബബ്യൂണലെനിലന്റെകയചാ  അപ്പെകലെറജ്ജ്  അകതചാറനിറനിയുലടകയചാ  ഡനികനിയനികലെചാ  ഉതരവനികലെചാ
എന്തുതലന്നെ അടങ്ങനിയനിരുന്നെചാലുസം,―

(i) 2014-15  വര്ഷലത  സര്ക്കചാരനിലന്റെ  അബ്കേചാരനി  നയലത  തുടര്ന്നെജ്ജ്
അടച്ചുപൂട്ടലപ്പെട്ടതുസം അപ്രകേചാരസം അടച്ചുപൂട്ടലപ്പെടുന്നെതനിനജ്ജ് മന്പജ്ജ് രജനിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്പെട്ടതുസം വനിറ്റുവരവജ്ജ്
നനികുതനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുസം;

** ** ** **

(iii)  2020  ഡനിസസംബര്  31-ാം  തകീയതനിവലരയുളള  കേചാലെയളവനില്
അപ്രകേചാരമളള  പുതനിയ/പുതുക്കനിയ  ലലലെസന്സുകേള  പ്രകേചാരസം  നടതനിയനിട്ടുളള
വനില്പനയനികന്മേലുളള വനിറ്റുവരവനിനജ്ജ്,  വനിറ്റുവരവജ്ജ് നനികുതനി നല്കേനിയനിട്ടനില്ലെചാതതുസം,  അപ്രകേചാരമളള
കേചാലെയളവനികലെയജ്ജ്  കേനികട്ടണതചായ  വനിറ്റുവരവജ്ജ്  നനികുതനിക്കചായനി  അവര്ലക്കതനിലര  നനികുതനി
നനിര്ണ്ണയസം പൂര്തനിയചാക്കുകേകയചാ പൂര്തനിയചാക്കചാതനിരനിക്കുകേകയചാ ലചയനിട്ടുളളതുമചായ,

ബചാര് കഹചാട്ടലുകേലള 2020 ഡനിസസംബര് 31-ാം തകീയതനിവലരയുളള വനിറ്റുവരവജ്ജ് നനികുതനി
കുടനിശനികേകേള, 7-ാം വകുപ്പെനില് പരചാമര്ശനിചനിട്ടുളള നനിരക്കുകേളനില്, അതനില് പരചാമര്ശനിചനിട്ടുളള
അര്ഹതചാ  നനിബന്ധനകേളക്കജ്ജ്  വനികധയമചായനി,  പനിഴ  പൂര്ണ്ണമചായുസം  ഒഴനിവചാക്കനിലക്കചാണ്ടുസം
പലെനിശയനില്  അമ്പതജ്ജ്  ശതമചാനസം  ഒഴനിവചാക്കനിലക്കചാണ്ടുസം  തചാലഴപ്പെറയുന്നെ  നനിബന്ധനകേളക്കജ്ജ്
വനികധയമചായനി, തകീര്പ്പെചാക്കചാന് അനവദനിക്കുന്നെതചാണജ്ജ്, അതചായതജ്ജ്:―

(എ) ഇഇൗ പദ്ധതനി പ്രകേചാരസം തകീര്പ്പെചാക്കലെനിനളള ഓപ്ഷന്, 2021 ലസപ്റസംബര് 30-കനചാ
അതനിന മന്പചാകയചാ ഫയല് ലചകയ്യണതചാണജ്ജ്.

** ** ** **

(ഡനി)  (സനി)  ഉപഖണ്ഡതനില്  കേണക്കചാക്കനിയനിട്ടുളള  തുകേയുലട  ഇരുപതജ്ജ്
ശതമചാനസം, അതനില് പരചാമര്ശനിചനിട്ടുളള അറനിയനിപ്പെജ്ജ് ലെഭനിചജ്ജ് ഒരു മചാസതനിനകേസം നല്കകേണതുസം
കശഷനിക്കുന്നെ  തുകേ,  2021  ഒകക്ടേബര്31-നജ്ജ്  മന്പചായനി  നചാലെജ്ജ്  തവണകേളചായനി
നല്കകേണതുമചാണജ്ജ്.

** ** ** **
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“23  ബനി  .  ചനിലെ സസംഗതനികേളനില് കുടനിശനികേ കുറവജ്ജ് ലചയ്യല്. (1)  ― ഈ ആകനികലെചാ
അതനിന്  കേകീഴനില്  ഉണചാക്കനിയ ചട്ടങ്ങളനികലെചാ  അലല്ലെങനില്  ഏലതങനിലുസം  കകേചാടതനിയുലടകയചാ
ടട്രൈബബ്യൂണലെനിലന്റെകയചാ  അപ്പെകലെറജ്ജ്  അകതചാറനിറനിയനിലൂലടകയചാ  ഏലതങനിലുസം
വനിധനിനനചായതനികലെചാ  ഡനികനിയനികലെചാ  അലല്ലെങനില്  ഉതരവനികലെചാ  എന്തുതലന്നെ
അടങ്ങനിയനിരുന്നെചാലുസം,  ഈ ആകജ്ജ് പ്രകേചാരകമചാ അലല്ലെങനില് 1956-ലലെ കകേന്ദ്ര വനില്പന നനികുതനി
ആകജ്ജ്   (1956-ലലെ  74-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകജ്ജ്)  പ്രകേചാരകമചാ,  കേനികട്ടണതചായ  നനികുതനികയചാ  മറജ്ജ്
ഏലതങനിലുസം തുകേകയചാ കുടനിശനികേ വരുതനിയനിട്ടുള്ള ഏലതങനിലുസം ഒരു നനികുതനിദചായകേനജ്ജ്,  ―

(i)  2005  മചാര്ചജ്ജ്  31  വലരയുസം  അതജ്ജ്  ഉളലപ്പെലടയുമള്ള  കേചാലെയളവുമചായനി
ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ള  ഡനിമചാന്റുകേളലട  സസംഗതനിയനില്,   പനിഴത്തുകേയ്ക്കുസം,  നനികുതനിത്തുകേയനികന്മേലുസം
പനിഴത്തുകേയനികന്മേലുമള്ള പലെനിശയ്ക്കുസം, മഴുവന് കുറവ്ലചയ്യലുസം പ്രകയചാജനലപ്പെടുതനിലക്കചാണജ്ജ്,―

(എ)  കുടനിശനികേയചായനിട്ടുളള  മഖന  നനികുതനി  തുകേയുലട  എഴുപതജ്ജ്  ശതമചാനസം;
അലല്ലെങനില്

(ബനി)  നനികുതനിനനിര്ണ്ണയ  അധനികേചാരനിയുലട  അറനിയനിപ്പെജ്ജ്  ലെഭനിചജ്ജ്  മപ്പെതജ്ജ്
ദനിവസങ്ങളക്കകേസം തുകേ ഒറതവണയചായനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളപകസം,  കുടനിശനികേയചായനിട്ടുളള മഖന
നനികുതനി തുകേയുലട അറുപതജ്ജ് ശതമചാനസം,

നല്കുന്നെതനികന്മേല്, കുടനിശനികേ തകീര്പ്പെചാക്കുവചാന് ഓപ്റജ്ജ് ലചയ്യചാവുന്നെതചാണജ്ജ്.

(ii)  2005  ഏപ്രനില്  1 മതല്  2021  മചാര്ചജ്ജ്  31  വലരയുള്ള  കേചാലെയളവുമചായനി
ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ള  ഡനിമചാന്റുകേളലട  സസംഗതനിയനില്,  കുടനിശനികേയചായനിട്ടുള്ള  മഖനനനികുതനിതുകേയുസം
പലെനിശയുസം നല്കുന്നെതനികന്മേല് പനിഴതുകേയുലട മഴുവന്  കുറവു ലചയ്യലുസം പ്രകയചാജനലപ്പെടുതനി
കുടനിശനികേ തകീര്പ്പെചാക്കുന്നെതനിനകവണനി ഓപ്റജ്ജ് ലചയ്യചാവുന്നെതചാണജ്ജ് :

** ** ** ** 

(5)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  കുടനിശനികേ  നല്കുവചാന്  ഓപ്റജ്ജ്  ലചയ്യുവചാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  ഒരു  നനികുതനിദചായകേന്,  2021  നവസംബര്  30-ാം  തകീയതനിയനികലെചാ  അതനിന
മന്കപചാ നനികുതനി നനിര്ണ്ണയ അധനികേചാരനിക്കജ്ജ് ഒരു ഓപ്ഷന് നല്കകേണതചാണജ്ജ്:

എന്നെചാല്, 2021  നവസംബര് 30-ാം തകീയതനിയ്ക്കുകശഷമളള ഡനിമചാന്റുകേലള സസംബന്ധനിചജ്ജ്,
ഉതരവജ്ജ്  ലെഭനിച  തകീയതനി  മതല്  മപ്പെതജ്ജ്  ദനിവസങ്ങളക്കകേസം  ഓപ്ഷന്  നലചാവുന്നെതുസം,
അങ്ങലനയുള്ള സസംഗതനികേളനില്,  ഇഇൗ വകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം കേനിട്ടചാനള്ള നനികുതനിയുസം മറ്റു തുകേയുസം
2022 മചാര്ചജ്ജ് 31-ാം തകീയതനിയനികലെചാ അതനിനജ്ജ് മകമ്പചാ അടച്ചുതകീര്കക്കണതുമചാണജ്ജ്.

** ** ** **
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(7)  (5)-ാം ഉപവകുപ്പു പ്രകേചാരമള്ള ഒരു ഓപ്ഷന് ലെഭനിക്കുന്നെതനികന്മേല്,  നനികുതനി
നനിര്ണ്ണയ അധനികേചാരനി,  (1)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം നനികുതനിദചായകേനനില് നനിന്നുസം കേനികട്ടണ
നനികുതനി  തുകേയുസം  മറ്റു  തുകേകേളസം  കേണക്കചാകക്കണതുസം,  നനികുതനിദചായകേലന  അതജ്ജ്
അറനിയനികക്കണതുസം,  അതനികന്മേല്  നനികുതനിദചായകേന്  2022  മചാര്ചജ്ജ്  31-കനചാ  അതനിന
മന്പചാകയചാ തവണകേളചായനി തുകേ അടയ്കക്കണതുമചാണജ്ജ്.

** ** ** **
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1976-ലലെ കകേരള കമചാകട്ടചാര് വചാഹന നനികുതനി ചുമതല് ആക്ടേനിലന്റെ നനിന്നുളള 
പ്രസക്ത ഭചാഗങ്ങള

(1976-ലലെ 19)
** ** ** **

“3 എ.   ഹരനിതനനികുതനി  ചുമതല്  .―വചായുമലെനിനകീകേരണസം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനളള വനിവനിധ
നടപടനികേള  നടപ്പെനിലെചാക്കുന്നെതനിലന്റെ  ആവശനതനികലെക്കചായനി  തചാലഴ  പട്ടനികേയനിലലെ  (2)-ാം
കകേചാളതനില്  വനക്തമചാക്കനിയനിട്ടുളള  കമചാകട്ടചാര്  വചാഹനങ്ങളക്കജ്ജ് അതനിലന്റെ  (3)-ാം  കകേചാളതനില്
വനക്തമചാക്കനിയനിട്ടുളള നനിരക്കനില് “ഹരനിത നനികുതനി" എന്നെ കപരനില് ഒരു നനികുതനി, ഇഇൗ ആകനിന്
കേകീഴനില് ചുമതനിയനിട്ടുളള നനികുതനിക്കു പുറലമ,  ചുമത്തുകേയുസം ഇഇൗടചാക്കുകേയുസം ലചകയ്യണതചാണജ്ജ്,
അതചായതജ്ജ്:―

പട്ടനികേ

കമ
നമ്പര്

വചാഹനതനിലന്റെ പഴക്കവുസം വനിഭചാഗവുസം ഹരനിത നനികുതനി
നനിരക്കജ്ജ് 

(രൂപയനില്)

നനികുതനി
ചുമത്തുന്നെ ഘട്ടസം

(1) (2) (3) (4)

1 നചാകലെചാ  അതനില്  കൂടുതകലെചാ
ചകങ്ങളള്ളതുസം  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ
തകീയതനി  മതല്  15  വര്ഷസം
പൂര്തനിയചാക്കനിയതുസം  ആയ  കനചാണ്
ട്രൈചാന്കസചാര്ട്ടജ്ജ് വചാഹനങ്ങള

ഓകരചാ അഞജ്ജ്
വര്ഷവുസം 400

രജനികസ്ട്രേഷന്
പുതുക്കുന്നെ
സമയതജ്ജ്

2 നചാകലെചാ  അതനില്  കൂടുതകലെചാ
ചകങ്ങളള്ളതുസം  അതനിലന്റെ
രജനികസ്ട്രേഷന്   തകീയതനി  മതല്  10
വര്ഷസം  പൂര്തനിയചാക്കനി  യതുമചായ
ലലലെറജ്ജ് ട്രൈചാന്കസചാര്ട്ടജ്ജ് വചാഹനങ്ങള

ഓകരചാ  വര്ഷവുസം 200 ഫനിറജ്ജ്നസജ്ജ്
സര്ട്ടനിഫനിക്കറജ്ജ്

പുതുക്കുന്നെ
സമയതജ്ജ്

3 രജനികസ്ട്രേഷന് തകീയതനി മതല് 10
വര്ഷസം പൂര്തനിയചാക്കനിയനിട്ടുളള

മകീഡനിയസം ട്രൈചാന്കസചാര്ട്ടജ്ജ് വചാഹനങ്ങള

ഓകരചാ  വര്ഷവുസം 300 ഫനിറജ്ജ്നസജ്ജ്
സര്ട്ടനിഫനിക്കറജ്ജ്

പുതുക്കുന്നെ
സമയതജ്ജ്

4 രജനികസ്ട്രേഷന് തകീയതനി മതല് 10
വര്ഷസം പൂര്തനിയചാക്കനിയ ലഹവനി

ട്രൈചാന്കസചാര്ട്ടജ്ജ് വചാഹനങ്ങള

ഓകരചാ  വര്ഷവുസം 400 ഫനിറജ്ജ്നസജ്ജ്
സര്ട്ടനിഫനിക്കറജ്ജ്

പുതുക്കുന്നെ
സമയതജ്ജ്

 ** ** ** **
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പട്ടനികേ

[വകുപ്പെജ്ജ് 3(1) കേചാണുകേ]

കമ
നമ്പര്

വചാഹനതനിലന്റെ തരസം ലലത്രെെമചാസ നനികുതനി
നനിരക്കജ്ജ് (രൂപയനില്)

(1) (2) (3)

1 കമചാകട്ടചാര്  ലലസക്കനിളകേള  (യനശക്തനിയചാല്  അവ
ചലെനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനളള കൂട്ടനികചര്ക്കലുകേകളചാടു കൂടനിയ കമചാകട്ടചാര്
സ്കൂട്ടറുകേളസം ലലസക്കനിളകേളസം ഉളലപ്പെലട)

45.00

2 ചരക്കുകേളലടകയചാ  യചാത്രെെക്കചാരുലടകയചാ  ഗതചാഗതതനിനജ്ജ്
ഉപകയചാഗനിക്കുന്നെതല്ലെചാത ത്രെെനി ചക വചാഹനസം (യന ശക്തനിയചാല്
അവ  ചലെനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനളള  കൂട്ടനികചര്ക്കലുകേകളചാടുകൂടനിയ
ത്രെെനിചക ലലസക്കനിളകേളസം ലലസക്കനിള റനികകേളസം ഉളപ്പെലട

45.00

3 ഗുഡ്സജ്ജ് കേനചാരനികയജുകേള

(i) ടനിപ്പെനിസംഗജ്ജ് സസംവനിധചാനസം ഘടനിപ്പെനിചനിട്ടനില്ലെചാത ഗുഡ്സജ്ജ് കേനചാരനികയജുകേള

 ** ** ** **

11 (i) കമചാകട്ടചാര് കേചാര് (ഓകരചാ രണ്ടു വര്ഷങ്ങളനിലുസം നല്കകേണതജ്ജ്)

(എ) ഭചാരസം  കേയറചാലതയുളള  തൂക്കസം  750  കേനി.ഗചാമനില്
കേവനിയചാതതജ്ജ്

320.00

(ബനി) ഭചാരസം  കേയറചാലതയുളള  തൂക്കസം  750  കേനി.ഗചാമനില്
കേവനിയുന്നെതുസം  എന്നെചാല്  1500  കേനികലെചാ  ഗചാമനില്
കേവനിയചാതതുസം

430.00

(സനി) ഭചാരസം  കേയറചാലതയുളള  തൂക്കസം  1500  കേനി.ഗചാമനില്
കേവനിഞ്ഞതജ്ജ്

530.00
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(1) (2) (3) (4) (5)

(ii) മകേളനില്  (എ)  മതല്  (സനി)  വലര വനിനനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നെ

ഏലതങനിലുസം  വചാഹനങ്ങളചാല്  വലെനിക്കലപ്പെടുന്നെതുസം

ലെകഗകജചാ സസ്വനസം സചാധനങ്ങകളചാ ലകേചാണ്ടുകപചാകുന്നെതനിന

കവണനി  മചാത്രെെസം  ഉപകയചാഗനിക്കുന്നെ  ലട്രൈയനിലെറുകേലള

സസംബന്ധനിചജ്ജ് നല്കകേണ നനികുതനി

(എ) വചാഹനകതചാടുകൂടനിയ  ലമചാതഭചാരസം  1000  കേനി.ഗചാമനില്

കേവനിയചാത ഓകരചാ ലട്രൈയനിലെറനിനസം

35.00

(ബനി) വചാഹനകതചാടുകൂടനിയ  ലമചാതഭചാരസം  1000  കേനി.ഗചാമനില്

കേവനിഞ്ഞ ഓകരചാ ലട്രൈയനിലെറനിനസം

55.00

(iii) കേചാരവന്/കേനചാസംപനിങ്ങജ്ജ്  ലട്രൈയനിലെര്  തറ  വനിസകീര്ണ്ണതനിലന്റെ

ഓകരചാ  ചതുരശ്ര  മകീററനിനസം  അലല്ലെങനില്  അതനിലന്റെ

ഭചാഗതനിനസം

1000.00

 ** ** ** ** 

എന്നെചാല്,―

(1)  പട്ടനികേയനിലലെ  4-ാം,  9-ാം  10-ാം  ഇനങ്ങളലട  കേകീഴനില്  വരുന്നെ  ലട്രൈയനിലെറുകേളലട

സസംഗതനിയനില്,  അതതു  സസംഗതനികപചാലലെ,  ചരക്കു  വചാഹനങ്ങളസം  ട്രൈചാക്ടേറുകേളലടകയചാ  അഥവചാ

ആര്ട്ടനിക്കുകലെറഡജ്ജ്  വചാഹനങ്ങളലടകയചാ  ഒരു  സമയസം  ഒന്നെജ്ജ്  എന്നെ  കേണക്കനിനജ്ജ്  മചാറനി  മചാറനി

ഉപകയചാഗനിക്കുകമ്പചാള ഏറവുസം ഭചാരസം കൂടനിയ ലട്രൈയനിലെറനിന മചാത്രെെസം നനികുതനി ചുമകതടണതചാണജ്ജ്; 

** ** ** **

(7)  സചാധചാരണ  സകീറ്റുകേളസം  പുഷ്ബചാക്കജ്ജ്  സകീറ്റുകേളസം  സകീപ്പെര്  ബര്ത്തുകേളസം  ഉള്ള

കകേചാണ്ട്രൈചാക്ടേജ്ജ്  കേനചാരനികയജുകേളലട  സസംഗതനിയനില്,  വചാഹനതനിനളള  നനികുതനി  ഒകരചാ

തരതനിലുമളള  സകീറ്റുകേളലട  യഥചാര്ത്ഥ  എണ്ണതനിലന്റെ  അടനിസചാനതനില്  പട്ടനികേയനില്

പറഞ്ഞനിട്ടുളള നനിരക്കനില് ഇഇൗടചാകക്കണതചാണജ്ജ്.
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അനബന്ധസം     I 

ഒറതവണ നനികുതനി
[3 (1)-ാംവകുപ്പെനിലന്റ കനിപ്ത നനിബന്ധന കേചാണുകേ]

കമ

നമ്പര്

വചാഹനതനിലന്റ വനിഭചാഗസം ഒറതവണ നനികുതനി

നനിരക്കജ്ജ്

(1) (2) (3)

എ ചരക്കുകേളലടകയചാ  യചാത്രെെക്കചാരുലടകയചാ  ഗതചാഗതതനിനജ്ജ്

ഉപകയചാഗനിക്കുന്നെതല്ലെചാത പുതനിയ  കമചാകട്ടചാര്  ലലസക്കനിളകേളസം

(കമചാകട്ടചാര്  സ്കൂട്ടറുകേളസം  യനശക്തനിയനില്  അതജ്ജ്  ചലെനിപ്പെനി

ക്കുന്നെതനിനളള  കൂട്ടനികചര്ക്കലുകേകളചാടുകൂടനിയ  ലലസക്കനിളകേളസം

ഉളലപ്പെലട)  ത്രെെനിചക വചാഹനങ്ങളസം  (ലലട്രൈലലസക്കനിളകേളസം

യനശക്തനിയനില്  അതജ്ജ്  ചലെനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനളള  കൂട്ടനി

കചര്ക്കലുകേകളചാടുകൂടനിയ  ലലസക്കനിള  റനികകേളസം  ഉളലപ്പെലട)

വനക്തനിപരമചായ ഉപകയചാഗതനിനളള സസ്വകേചാരന സര്വകീസജ്ജ്

വചാഹനവുസം  (എന്.റനി.വനി.),  കമചാകട്ടചാര് കേചാറുകേളസം കമചാകട്ടചാര്

കേനചാബുകേളസം ടൂറനിസ്റ്റജ്ജ് കമചാകട്ടചാര് കേനചാബുകേളസം നനിര്മചാകണചാ

പകേരണ വചാഹനങ്ങളസം

1. കയമൂലെനസം  ഒരു  ലെകസം  രൂപവലരയുളള  കമചാകട്ടചാര്

ലലസക്കനിളകേളസം  (കമചാകട്ടചാര് സ്കൂട്ടറുകേളസം യനശക്തനിയചാല്

അതജ്ജ്  ചലെനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനളള  കൂട്ടനികചര്ക്കലുകേകളചാടു

കൂടനിയ  ലലസക്കനിളകേളസം  ഉളലപ്പെലട)  ലലസഡജ്ജ്

കേചാകറചാടുകൂടനിയകതചാ  അല്ലെചാതകതചാ  അലല്ലെങനില്

ട്രൈയനിലെറനില്  ഘടനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നെകതചാ  ആയ

എല്ലെചാതരതനിലുമള്ള ലലസക്കനിളകേളസം

വചാഹനതനിലന്റ

കയമൂലെനതനിലന്റ

10%
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1 2 3 4

2. കയമൂലെനസം  ഒരു  ലെകസം  രൂപയനില്  കൂടുതലുസം
രണ്ടുലെകസം  രൂപ  വലരയുസം  ഉളള   കമചാകട്ടചാര്
ലലസക്കനിളകേളസം  (കമചാകട്ടചാര് സ്കൂട്ടറുകേളസം യനശക്തനിയചാല്
അതജ്ജ്  ചലെനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനളള  കൂട്ടനികചര്ക്കലുകേകളചാടു
കൂടനിയ  ലലസക്കനിളകേളസം  ഉളലപ്പെലട)  ലലസഡജ്ജ്
കേചാകറചാടുകൂടനിയകതചാ  അല്ലെചാതകതചാ  അലല്ലെങനില്
ട്രൈയനിലെറനില്  ഘടനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നെകതചാ  ആയ
എല്ലെചാതരതനിലുമള്ള ലലസക്കനിളകേളസം

വചാഹനതനിലന്റ
കയമൂലെനതനിലന്റ

12%

2 എ കയമൂലെനസം  രണജ്ജ്   ലെകസം  രൂപയനില്  കൂടുതലുളള
കമചാകട്ടചാര്  ലലസക്കനിളകേളസം  (കമചാകട്ടചാര്  സ്കൂട്ടറുകേളസം
യനശക്തനിയചാല്  അതജ്ജ്  ചലെനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനളള
കൂട്ടനികചര്ക്കലുകേകളചാടുകൂടനിയ ലലസക്കനിളകേളസം ഉളലപ്പെലട)
ലലസഡജ്ജ്  കേചാകറചാടുകൂടനിയകതചാ  അല്ലെചാതകതചാ
അലല്ലെങനില്  ട്രൈയനിലെറനില്  ഘടനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന്നെകതചാ
ആയ എല്ലെചാതരതനിലുമള്ള ലലസക്കനിളകേളസം

വചാഹനതനിലന്റെ 
കയമൂലെനതനിലന്റെ 
21%

3 ചരക്കുകേളലടകയചാ യചാത്രെെക്കചാരുലടകയചാ ഗതചാഗതതനിനജ്ജ്
ഉപകയചാഗനിക്കുന്നെതല്ലെചാത  ത്രെെനിചക  വചാഹനങ്ങള
(ടട്രൈ  ടസക്കനിളകേളസം  യനശക്തനിയചാല്  അതജ്ജ്
ചലെനിപ്പെനിക്കുന്നെതനിനള്ള  കൂട്ടനികചര്ക്കലുകേകളചാടുകൂടനിയ
ടസക്കനിള റനികകേളസം ഉളലപ്പെലട) 

വചാഹനതനിലന്റെ
കയമൂലെനതനിലന്റെ
6%

4 കയമൂലെനസം  5  ലെകസം രൂപ വലരയുള്ള വനക്തനിപരമചായ
ഉപകയചാഗതനിനള്ള കമചാകട്ടചാര് കേചാറുകേളസം സസ്വകേചാരന
സര്വകീസജ്ജ് വചാഹനങ്ങളസം (എന്.റനി.വനി.)

വചാഹനതനിലന്റെ
കയമൂലെനതനിലന്റെ
7%

** ** ** **

640/2022.
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 1991-ലലെ കകേരള കേചാര്ഷനികേചാദചായ നനികുതനി ആകനില് നനിന്നുള്ള
പ്രസക്ത ഭചാഗങ്ങള

(1991-ലലെ 15 )
** ** ** **  

37 സനി.  ചനിലെ  സസംഗതനികേളനില്  കുടനിശനികേ  കുറവജ്ജ്  ലചയ്യല്  . (1)  ― ഈ  ആകനികലെചാ
അതനിന്  കേകീഴനില്  ഉണചാക്കനിയ ചട്ടങ്ങളനികലെചാ  അലല്ലെങനില്  ഏലതങനിലുസം  കകേചാടതനിയുലടകയചാ
ടട്രൈബന ബ്യൂണലെനിലന്റെകയചാ അപ്പെകലെറജ്ജ് അകതചാറനിറനിയുലടകയചാ ഏലതങനിലുസം വനിധനിനനചായതനികലെചാ
ഡനികനിയനികലെചാ ഉതരവനികലെചാ എന്തുതലന്നെ അടങ്ങനിയനിരുന്നെചാലുസം, 2017 മചാര്ചജ്ജ് 31 -ാം തകീയതനി
ഉളലപ്പെലടയുസം  അതുവലരയുമള്ള  കേചാലെയളവുമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടജ്ജ്,  ഈ  ആകജ്ജ്  പ്രകേചാരസം
കേനികട്ടണതചായ നനികുതനികയചാ അലല്ലെങനില് മകറലതങനിലുസം തുകേകയചാ കുടനിശനികേ വരുതനിയനിട്ടുള്ള
ഏലതങനിലുസം നനികുതനിദചായകേനജ്ജ്,―

(i) കുടനിശനികേയചായനിട്ടുളള മഖന നനികുതനി തുകേയുലട എഴുപതജ്ജ് ശതമചാനസം;

അലല്ലെങനില് 

(ii)  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പെനില്  പരചാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്നെ,  നനികുതനിനനിര്ണ്ണയ
അധനികേചാരനിയുലട  അറനിയനിപ്പെജ്ജ്  ലെഭനിചജ്ജ്  മപ്പെതജ്ജ്  ദനിവസങ്ങളക്കുളളനില്  തുകേ  നല്കുന്നെപകസം,
കുടനിശനികേയചായനിട്ടുളള മഖന നനികുതനി തുകേയുലട അറുപതജ്ജ് ശതമചാനസം,

നല്കുന്നെതനികന്മേല്, കുടനിശനികേ തകീര്പ്പെചാക്കുന്നെതനിനജ്ജ് ഓപ്റജ്ജ് ലചയ്യചാവുന്നെതചാണജ്ജ്.

** ** ** **  

(4)  ഒരു  വര്ഷലത  സസംബന്ധനിച  നനികുതനിയുസം  പലെനിശയുസം  പനിഴത്തുകേയുസം
ഉളലപ്പെലടയുളള എല്ലെചാ കുടനിശനികേകേളസം, ഇഇൗ വകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം ഒരുമനിചജ്ജ് അടച്ചു തകീര്കക്കണതചാണജ്ജ്.

 (5)  (1)-ാംഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  കുടനിശനികേ  അടയ്ക്കുന്നെതജ്ജ്,   ഓപ്റജ്ജ്   ലചയ്യുവചാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ ഒരു നനികുതനിദചായകേന്, 2021  നവസംബര്  30-കനചാ അതനിനജ്ജ്  മന്കപചാ നനികുതനി
നനിര്ണ്ണയ അധനികേചാരനിക്കജ്ജ്  ഓപ്ഷന് നല്കകേണതചാണജ്ജ്:

എന്നെചാല്,  2021  നവസംബര്  30-ാം തകീയതനിയജ്ജ്  കശഷമളള ഡനിമചാന്ന്റെജ്ജ്കേലള  സസംബന്ധനിചജ്ജ്,
നനികുതനിനനിര്ണ്ണയ  ഉതരവജ്ജ്  ലെഭനിച  തകീയതനി  മതല്  മപ്പെതജ്ജ്  ദനിവസങ്ങളക്കകേസം  ഓപ്ഷന്
ഫയല് ലചയ്യചാവുന്നെതുസം,  അങ്ങലനയുള്ള സസംഗതനികേളനില്,  ഇഇൗ വകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം കേനിട്ടചാനള്ള
നനികുതനിയുസം  മറജ്ജ്  തുകേകേളസം  2022  മചാര്ചജ്ജ്  31-ാം  തകീയതനിയനികലെചാ  അതനിനജ്ജ്  മന്പചാകയചാ,
അടച്ചുതകീര്കക്കണതചാണജ്ജ്.

** ** ** **  

(7)  (5)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരമള്ള ഒരു ഓപ്ഷന് ലെഭനിക്കുന്നെതനികന്മേല്,  നനികുതനി
നനിര്ണ്ണയ അധനികേചാരനി,  (1)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  നനികുതനിദചായകേനനില് നനിന്നുസം കേനികട്ടണ
നനികുതനി  തുകേയുസം  മറ്റു  തുകേകേളസം  കേണക്കചാകക്കണതുസം,  നനികുതനിദചായകേലന  അതജ്ജ്
അറനിയനികക്കണതുസം,  അതനികന്മേല്  നനികുതനിദചായകേന്  2022  മചാര്ചജ്ജ്  31-കനചാ  അതനിന
മന്പചാകയചാ തവണകേളചായനി തുകേ അടയ്കക്കണതുമചാണജ്ജ്.

** ** ** **  
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2017-ലലെ കകേരള സസംസചാന ചരക്കജ്ജ് കസവന നനികുതനി ആകനില്  നനിന്നുള്ള
പ്രസക്ത ഭചാഗങ്ങള (2017-ലലെ 20)

** ** ** **  

16.  നനികകപവനിഭവ  നനികുതനി  ഇളവജ്ജ്  ലെഭനിക്കുന്നെതനിനള്ള  അര്ഹതയുസം
നനിബന്ധനകേളസം.―(1)  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ  ഓകരചാ  ആളനിനസം,  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ
പ്രകേചാരമള്ള  ഉപചാധനികേളക്കുസം  നനിയനണങ്ങളക്കുസം  വനികധയമചായുസം  49-ാം  വകുപ്പെനില്
വനക്തമചാക്കനിയനിട്ടുള്ള  രകീതനിയനിലുസം,  അയചാളലട  വനചാപചാരസം  നടത്തുന്നെതനിനനിടയനികലെചാ  അതജ്ജ്
മകന്നെചാട്ടജ്ജ്  ലകേചാണ്ടുകപചാകുകമ്പചാകഴചാ  ഉപകയചാഗനിചകതചാ  ഉപകയചാഗനിക്കചാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേകയചാ
ലചയ്യുന്നെ  ചരക്കുകേളലടകയചാ  കസവനങ്ങളലടകയചാ  അലല്ലെങനില്  രണനിലന്റെയുകമചാ
വനിതരണതനിനജ്ജ്,  ചുമതനിയ  നനികകപവനിഭവ  നനികുതനിയുലട  ഇളവജ്ജ്  ലെഭനിക്കുവചാന്
അര്ഹനചായനിരനിക്കുന്നെതുസം പ്രസ്തുത തുകേ അയചാളലട അപ്രകേചാരമള്ള ഇലെകകചാണനികേജ്ജ് ലകഡനിറജ്ജ്
ലലെഡ്ജറനില് വരവുവയ്കക്കണതുമചാണജ്ജ്.

(2)  ഇഇൗ വകുപ്പെനില് എന്തുതലന്നെ അടങ്ങനിയനിരുന്നെചാലുസം,  ഏലതചാരു രജനിസ്റ്റര് ലചയ
ആളക്കുസം,  ചരക്കുകേകളചാ  കസവനങ്ങകളചാ  അലല്ലെങനില്  അതജ്ജ്  രണ്ടുമചാകയചാ  ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ള
ഏലതങനിലുസം നനികകപവനിഭവ നനികുതനി ഇളവനിനജ്ജ്,―

(എ)   അയചാളലട പക്കല് ഇഇൗ ആകനിന് കേകീഴനില് രജനിസ്റ്റര് ലചയ ഒരു വനിതരണക്കചാരന്
നല്കേനിയ  നനികുതനി  ഇന്കവചായനികസചാ,  ലഡബനിറജ്ജ്  കനചാകട്ടചാ  അലല്ലെങനില്  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ
പ്രകേചാരമളള ഏലതങനിലുസം നനികുതനി നല്കുന്നെ പ്രമചാണങ്ങള ഇലല്ലെങനികലെചാ;

(ബനി)  അയചാള  ചരക്കുകേകളചാ  കസവനങ്ങകളചാ  അലല്ലെങനില്  അവ  രണ്ടുകമചാ
സസ്വകീകേരനിചനിട്ടനിലല്ലെങനികലെചാ,

അര്ഹതയുണചായനിരനിക്കുന്നെതല്ലെ.

** ** ** **  

(സനി) 41 -ാം വകുപ്പെനിലലെയുസം അലല്ലെങനില് 43 എ  വകുപ്പെനിലലെയുസം വനവസകേളക്കു
വനികധയമചായനി,  അഅ്രപകേചാരമള്ള  വനിതരണവുമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടജ്ജ്  ചുമതനിയനിട്ടുള്ള  നനികുതനി,
പണമചായനികട്ടചാ, അലല്ലെങനില് പ്രസ്തുത വനിതരണവുമചായനി ബന്ധലപ്പെട്ടജ്ജ് ലെഭനമചായ നനികകപവനിഭവ
നനികുതനി  ഇളവജ്ജ്  ഉപകയചാഗലപ്പെടുതനികയചാ  സര്ക്കചാരനിനജ്ജ്,  യഥചാര്ത്ഥതനില്
നല്കേനിയനിട്ടനിലല്ലെങനില്,

** ** ** **  
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(4)  രജനിസ്റ്റര് ലചയ ഒരു ആള,  ഏലതങനിലുസം  ചരകക്കചാ കസവനകമചാ  വനിതരണസം
ലചയ്യന്നെതനിനള്ള  ഒരു  ഇന്കവചായനിസനിലനകയചാ  ലഡബനിറജ്ജ്  കനചാട്ടനിലനകയചാ  അലല്ലെങനില്
രണനിലനയുകമചാ  സസംബന്ധനിചജ്ജ്  39 -ാം  വകുപ്പു  പ്രകേചാരസം,  അങ്ങലനയുള്ള  ഇന്കവചായനിസജ്ജ്
അലല്ലെങനില് ലഡബനിറജ്ജ് കനചാട്ടുമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടനിരനിക്കുന്നെ സചാമ്പതനികേവര്ഷസം അവസചാനനിച
കശഷമള്ള  ലസപ്റസംബര്  മചാസകതയ്ക്കുള്ള  റനികട്ടകണചാ  വചാര്ഷനികേ  റനികട്ടകണചാ,  ഏതചാകണചാ
ആദനസം, അതനിനകശഷസം, അര്ഹനചായനിരനിക്കുന്നെതല്ലെ.

** ** ** **  

29.  രജനികസ്ട്രേഷന്  റദ്ദേചാക്കല്.―(1)  ഉചനിതമചായ  ഉകദനചാഗസനജ്ജ്,  സസ്വകമധയചാകയചാ
അലല്ലെങനില് രജനിസ്റ്റര് ലചയ ആളലടകയചാ, അപ്രകേചാരമള്ള ആള മരണമടയുന്നെ സസംഗതനിയനില്
അയചാളലട  നനിയമപരമചായ  അനനരചാവകേചാശനികേളലട  അകപകയനികന്മേകലെചാ,
നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ, പ്രകേചാരമള്ള രകീതനിയനിലുസം സമയതനിനള്ളനിലുസം,―

** ** ** **  

(2)  ഉചനിതമചായ  ഉകദനചാഗസനജ്ജ്,  അകദ്ദേഹതനിനജ്ജ്  യുക്തലമന്നു  കതചാന്നുന്നെ
പ്രകേചാരമള്ള ഏലതങനിലുസം മന്കേചാലെ തകീയതനി ഉളലപ്പെലടയുള്ള തകീയതനി മതല്,―

(എ) രജനിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്പെട്ട ആള, ആകനിലലെകയചാ അതനിന് കേകീഴനില് ഉണചാക്കലപ്പെട്ട
ചട്ടങ്ങളനിലലെകയചാ,  വനവസകേള  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  പ്രകേചാരസം  ലെസംഘനിക്കുകേകയചാ;
അലല്ലെങനില് 

(ബനി)  10 -ാം വകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  നനികുതനി  നല്കുന്നെ ഒരചാള,  തുടര്ചയചായനി  മൂന്നെജ്ജ്
നനികുതനികേചാലെയളവനികലെക്കജ്ജ് റനികട്ടണ് സമര്പ്പെനിക്കചാതനിരനിക്കുകേകയചാ; അലല്ലെങനില് 

(സനി)  (ബനി)  ഖണ്ഡതനില് വനക്തമചാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെ ആള അല്ലെചാലതയുള്ള ഒരു
രജനിസ്റ്റര്  ലചയ്യലപ്പെട്ട  ആള  ഒരു  തുടര്ചയചായ  ആറജ്ജ്  മചാസക്കചാലെയളവനികലെയജ്ജ്  റനികട്ടണ്
സമര്പ്പെനിക്കചാതനിരനിക്കുകേകയചാ; അലല്ലെങനില് 

(ഡനി)  25-ാം  വകുപ്പെജ്ജ്  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  സസ്വകമധയചാ  രജനിസ്റ്റര്
ലചയ്യലപ്പെട്ട  ഏലതങനിലുസം  ആള  അപ്രകേചാരസം  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ  തകീയതനി  മതല്  ആറജ്ജ്
മചാസതനിനള്ളനില് വനചാപചാരസം  തുടങ്ങചാതനിരനിക്കുകേകയചാ; അലല്ലെങനില് 

(ഇ)  വനചാജമചാകയചാ മനനഃപൂര്വസം  ലതറചായ വസ്തുതകേള നല്കേനികയചാ  അലല്ലെങനില്
വസ്തുതകേള മറച്ചുലവച്ചുലകേചാകണചാ രജനികസ്ട്രേഷന് കനടുകേകയചാ,

ലചയ്യുന്നെനിടതജ്ജ് ഒരചാളലട രജനികസ്ട്രേഷന് റദ്ദേചാക്കചാവുന്നെതചാണജ്ജ്:

എന്നെചാല്, ഉചനിതമചായ ഉകദനചാഗസന്, പ്രസ്തുത ആളനിനജ്ജ്,  പറയുവചാനള്ളതജ്ജ് പറയുവചാന്
ഒരു അവസരസം നല്കേചാലത, രജനിസ് കട്രൈഷന് റദ്ദേജ്ജ് ലചയ്യുവചാന് പചാടുള്ളതല്ലെ.

** ** ** **  
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34.  ലകഡനിറജ്ജ്  ലഡബനിറജ്ജ്  കനചാട്ടുകേള.―(1)  ഏലതങനിലുസം  ചരക്കുകേളലടകയചാ
കസവനങ്ങളലടകയചാ രണനികന്റെയുകമചാ വനിതരണതനിനജ്ജ് ഒരു ടചാകജ്ജ് ഇന്കവചായനിസജ്ജ് നല്കുകേയുസം,
നനികുതനി  വനികധയമചായ  മൂലെനസം  അലല്ലെങനില്  ടചാകജ്ജ്  ഇന്കവചായനിസനില്  ചുമതനിയനിരനിക്കുന്നെ
നനികുതനി,  നനികുതനിവനികധയമചായ  മൂലെനലതകയചാ  അലല്ലെങനില്  പ്രസ്തുത  വനിതരണലത
സസംബന്ധനിചജ്ജ് നല്കകേണ നനികുതനികയകയചാ അധനികേരനിക്കുലമന്നു കേചാണുന്നെനിടതജ്ജ്,  അലല്ലെങനില്
വനിതരണസം  ലചയ  ചരക്കുകേള  സസ്വകീകേര്തചാവജ്ജ്  തനിരനിലകേ  നല്കുന്നെനിടകതചാ  അലല്ലെങനില്
ചരക്കുകേകളചാ  കസവനങ്ങകളചാ  രണ്ടുസം  കൂടനികയചാ  വനിതരണസം  ലചയതനില്  എലനങനിലുസം
നബ്യൂനതയുലണന്നെജ്ജ്  കേചാണുന്നെനിടകതചാ  അങ്ങലനയുള്ള  ചരക്കുകേകളചാ  കസവനങ്ങകളചാ  രണ്ടുസം
കൂടനികയചാ വനിതരണസം ലചയ, ഒരു രജനിസ്റ്റര് ലചയ ആള, നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ പ്രകേചാരമള്ള
വനിവരങ്ങളടങ്ങനിയ ഒരു ലകഡനിറജ്ജ് കനചാട്ടജ്ജ്, സസ്വകീകേര്തചാവനിനജ്ജ് നല്കേചാവുന്നെതചാണജ്ജ്.

(2)  ഏലതങനിലുസം  ചരക്കുകേളലടകയചാ  കസവനങ്ങളലടകയചാ  രണനിലന്റയുകമചാ
വനിതരണവുമചായനി ബന്ധലപ്പെട്ടജ്ജ്   ഒരു ലകഡനിറജ്ജ് കനചാട്ടജ്ജ് നല്കുന്നെ, രജനിസ്റ്റര് ലചയ ഏലതചാരചാളസം
അപ്രകേചാരമള്ള  ലകഡനിറജ്ജ്  കനചാട്ടജ്ജ്  നല്കേനിയ  മചാസകതയ്ക്കുള്ള  റനികട്ടണനില്  എന്നെചാല്
അപ്രകേചാരമള്ള  വനിതരണസം  നടതനിയ  സചാമ്പതനികേവര്ഷലത  തുടര്ന്നുള്ള  ലസപ്റസംബര്
മചാസസം കേഴനിയുന്നെതനിന മമ്പചായനി, അലല്ലെങനില് ബന്ധലപ്പെട്ട വചാര്ഷനികേ റനികട്ടണ് സമര്പ്പെനികക്കണ
തകീയതനിയനില്, ഏതചാകണചാ ആദനസം, അപ്രകേചാരമള്ള ലകഡനിറജ്ജ് കനചാട്ടനിലന്റ വനിശദവനിവരങ്ങള
പ്രഖനചാപനികക്കണതുസം  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമള്ള  രകീതനിയനില്  നനികുതനി  ബചാധനത
തട്ടനിക്കനിഴനികക്കണതുമചാണജ്ജ്:

** ** ** **  

37. ഒഇൗട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ് സലലപ്ലെെയുലട വനിശദചാസംശങ്ങള നല്കേല്  .―(1) ഒരു നനികകപവനിഭവ
കസവന  വനിതരണക്കചാരന്,  ഒരു  നനിവചാകസതര  നനികുതനി  വനികധയനചായ  ആള,  10-ാം
വകുപ്പെനിലലെകയചാ  51-ാം  വകുപ്പെനിലലെകയചാ  52-ാം  വകുപ്പെനിലലെകയചാ  വനവസകേള  പ്രകേചാരസം
നനികുതനി  നല്കുന്നെ  ഒരു  ആള,  എന്നെനിവര്  ഒഴനിലകേ,  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ  ഓകരചാ  ആളസം,  ഒരു
നനികുതനി  കേചാലെയളവനിലലെ,  ചരക്കുകേളലടകയചാ  കസവനങ്ങളലടകയചാ  രണനിലന്റയുകമചാ
'ഒഇൗട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ് സലലപ്ലെെ'യുലട വനിശദചാസംശങ്ങള, പ്രസ്തുത നനികുതനികേചാലെയളവനിലലെ തുടര്ന്നുവരുന്നെ
മചാസതനിലലെ  പതചാമലത  ദനിവസകമചാ  അതനിനമമ്പുള്ള  ദനിവസകമചാ  നനിര്ണ്ണയനിക്കചാവുന്നെ
അങ്ങലനയുള്ള  ഫചാറതനിലുസം  രകീതനിയനിലുസം  ഇലെകേജ്ജ് കട്രൈചാണനികേജ്ജ്  രൂപതനില്  നല്കകേണതുസം
അങ്ങലനയുള്ള  വനിശദ  വനിവരസം  പ്രസ്തുത  വനിതരണങ്ങളലട  സസ്വകീകേര്തചാവനിലന
നനിര്ണ്ണയനിക്കചാവുന്നെ,  അങ്ങലനയുള്ള  രകീതനിയനിലുസം  അങ്ങലനയുള്ള  സമയതനിനള്ളനിലുസം
അറനിയനികക്കണതുമചാണജ്ജ്:

എന്നെചാല്,  നനികുതനി  കേചാലെയളവനിലന  തുടര്ന്നു  വരുന്നെ  മചാസതനിലലെ  പതനിലനചാന്നെചാസം
ദനിവസസം മതല്, പതനിനഞചാസം ദനിവസസം വലരയുള്ള കേചാലെയളവനില് ഒഇൗട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ് സലലപ്ലെെയുലട
വനിശദചാസംശങ്ങള നല്കേചാന് രജനിസ്റ്റര് ലചയ ആളനിലന അനവദനിക്കചാന് പചാടുള്ളതല്ലെ:
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എന്നുമചാത്രെെമല്ലെ,  കേമകീഷണര്ക്കജ്ജ്,  എഴുതനി  കരഖലപ്പെടുതനിയ  കേചാരണങ്ങളചാല്

വനിജചാപനസം  വഴനി,  അതനില്  പ്രകതനകേസം  പറയചാവുന്നെ  അങ്ങലനയുള്ള  വനിഭചാഗസം

ആളകേളക്കുകവണനി,  അങ്ങലനയുള്ള  വനിശദചാസംശങ്ങള  നല്കുന്നെതനിനള്ള  സമയപരനിധനി

ദനിര്ഘനിപ്പെനിക്കചാവുന്നെതചാണജ്ജ്.

എന്നെനിരുന്നെചാലുസം,  കകേന്ദ്രനനികുതനി  കേമകീഷണര്  വനിജചാപനസം  ലചയ  സമയപരനിധനി

ദകീര്ഘനിപ്പെനിക്കല്, കേമകീഷണര് വനിജചാപനസം ലചയതചായനി കേരുതലപ്പെകടണതചാണജ്ജ്.

(2) 38-ാം വകുപ്പെജ്ജ് (3)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരമളള വനിശദചാസംശങ്ങകളചാ 38 -ാം വകുപ്പെജ്ജ്

(4)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരമളള നനികകപവനിഭവ കസവന വനിതരണക്കചാരലന്റെ,  ഇന്കവര്ഡജ്ജ്

സലലപ്ലെെയുമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട വനിവരങ്ങലള സസംബന്ധനിച വനിവരങ്ങകളചാ അറനിയനിച രജനിസ്റ്റര്

ലചയ ഓകരചാ ആളസം,  നനികുതനി കേചാലെയളവനിലന തുടര്ന്നെജ്ജ് വരുന്നെ മചാസതനിലലെ പതനികനഴചാസം

ദനിവസകമചാ  അതനിന  മന്കപചാ  എന്നെചാല്  പതനിനഞചാമലത  ദനിവസതനിന  മമ്പല്ലെചാലതകയചാ

അങ്ങലന അറനിയനിച വനിവരങ്ങള സസ്വകീകേരനിക്കുകേകയചാ നനിരസനിക്കുകേകയചാ ലചകയ്യണതുസം (1)-ാം

ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  അയചാള  നല്കേനിയ  വനിവരങ്ങള  അതജ്ജ്  അനസരനിചജ്ജ്  കഭദഗതനി

ലചയ്യലപ്പെടുന്നെതുസം ആണജ്ജ്.

(3)  ഏലതങനിലുസം  നനികുതനി  കേചാലെയളവനികലെയജ്ജ്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം

വനിശദചാസംശങ്ങള  നല്കേനിയതുസം  എന്നെചാല്  42-ാം  വകുപ്പെനിന്  കേകീഴനികലെചാ  43-ാം  വകുപ്പെനിന്

കേകീഴനികലെചാ  ലപചാരുതമനില്ലെചാതചായനിതകീര്ന്നെനിട്ടുള്ളതുമചായ  വനിശദചാസംശങ്ങള  നല്കേനിയ

ഏലതങനിലുസം  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ  ആള,  അതനില്  എലനങനിലുസം  ലതകറചാ  വകീഴ്ചകയചാ

കേലണത്തുകേയചാലണങനില് അങ്ങലനയുള്ള ലതകറചാ,  വകീഴ്ചകയചാ  നനിര്ണ്ണയനിക്കചാവുന്നെ പ്രകേചാരസം

തനിരുതചാവുന്നെതുസം അങ്ങലനയുള്ള ലതകറചാ  വകീഴ്ചകയചാ  ലകേചാണജ്ജ്  നനികുതനി  അടചതനില് കുറവു

വന്നെ  സസംഗതനി  എലനങനിലുമലണങനില്,  അങ്ങലനയുള്ള  നനികുതനിയുസം  പലെനിശയുസം

അങ്ങലനയുള്ള നനികുതനി കേചാലെയളവനികലെക്കജ്ജ് നല്കുന്നെ റനികട്ടണനില് അടയ്കക്കണതചാണജ്ജ്:

എന്നെചാല്,  അങ്ങലനയുള്ള  വനിശദചാസംശങ്ങളമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  സചാമ്പതനികേ

വര്ഷതനിലന്റെ  അവസചാനലത  തുടര്ന്നു  വരുന്നെ  ലസപ്റസംബര്  മചാസകതക്കുള്ള  39-ാം

വകുപ്പു  പ്രകേചാരമള്ള  റനികട്ടണ്  നല്കേനിയതനിനകശഷകമചാ  ബന്ധലപ്പെട്ട  വചാര്ഷനികേ  റനികട്ടണ്

നല്കേനിയതനിനകശഷകമചാ,  ഏതചാകണചാ  ആദനസം  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പു  പ്രകേചാരസം  നല്കേനിയ

വനിശദചാസംശങ്ങലള  സസംബന്ധനിച  ലതകറചാ  വകീഴ്ചകയചാ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനജ്ജ്  അനവദനിക്കചാന്

പചാടുള്ളതല്ലെ.
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വനിശദകീകേരണസം  :―ഇഇൗ  അദ്ധനചായതനിലന്റ  ആവശനങ്ങളനികലെക്കചായനി  'ഒഇൗട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്

സലലപ്ലെെകേളലട വനിശദചാസംശങ്ങള'  എന്നെ പ്രകയചാഗതനില് ഏലതങനിലുസം നനികുതനികേചാലെയളവനില്

നടതനിയ  'ഒഇൗട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്  സലലപ്ലെെകേലള'  സസംബന്ധനിചജ്ജ്  നല്കേനിയ  ഇന്കവചായനിസുകേളസം

ലഡബനിറജ്ജ്  കനചാട്ടുകേളസം  ലകഡനിറജ്ജ്  കനചാട്ടുകേളസം  വനിതരണലത  സസംബന്ധനിക്കുന്നെ  പരനിഷ്കരനിച

ഇന്കവചായനിസുകേളസം ഉളലപ്പെടുന്നെതചാണജ്ജ്.

38.  ഇന്കവര്ഡജ്ജ് സലലപ്ലെെയുലട വനിശദചാസംശങ്ങള നല്കേല്.―(1)  ഒരു നനികകപവനിഭവ

കസവന വനിതരണക്കചാരകനചാ,  ഒരു നനിവചാകസതരനനികുതനി വനികധയനചായ ആകളചാ അലല്ലെങനില്

10-ാം വകുപ്പെനിലലെകയചാ 51-ാം വകുപ്പെനിലലെകയചാ  52 -ാം വകുപ്പെനിലലെകയചാ വവ്യുവസകേള പ്രകേചാരസം

നനികുതനി  നല്കുന്നെ  ഒരചാകളചാ  ഒഴനിലകേയുള്ള  ഓകരചാ  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ  ആളസം,  'ഒഇൗട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്

സലലപ്ലെെയുമചായനി' ബന്ധലപ്പെട്ട വനിശദചാസംശങ്ങള അയചാളലട 'ഇന്കവര്ഡജ്ജ് സലലപ്ലെെയുസം' ലകഡനിറജ്ജ്

ലഡബനിറജ്ജ്  കനചാട്ടുകേളസം  വനിശദചാസംശങ്ങള  തയ്യചാറചാക്കുന്നെതനിനചായനി,  37-ാം  വകുപ്പെജ്ജ്  (1)-ാം

ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  നല്കേനിയ  ലകഡനിറജ്ജ്  ലഡബനിറജ്ജ്  കനചാട്ടുകേള  ആവശനലമന്നു  കേണചാല്

പരനികശചാധനിക്കുകേകയചാ  സചാധുവചാക്കുകേകയചാ  പരനിഷ്കരനിക്കുകേകയചാ  വനിട്ടുകേളയുകേകയചാ  ലചകയ്യണതുസം,

അവയനില്  അയചാളക്കു  ലെഭനിചതുസം  37-ാം  വകുപ്പെജ്ജ്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെനിന്  കേകീഴനില്

വനിതരണക്കചാരന്  പ്രഖനചാപനിക്കചാത അങ്ങലനയുള്ള ഇന്കവര്ഡജ്ജ് സലലപ്ലെെയുലടയുസം ലകഡനിറജ്ജ്

അലല്ലെങനില് ലഡബനിറജ്ജ് കനചാട്ടുകേളലടയുസം  വനിശദചാസംശങ്ങള അതനില് ഉളലപ്പെടുതചാവുന്നെതചാണജ്ജ്.

(2)  ഒരു  നനികകപവനിഭവ  കസവന  വനിതരണക്കചാരകനചാ,  ഒരു  നനിവചാകസതര

നനികുതനിവനികധയനചായ  ആകളചാ  10-ാം  വകുപ്പെനിലലെകയചാ  51-ാം  വകുപ്പെനിലലെകയചാ  52-ാം

വകുപ്പെനിലലെകയചാ  വനവസകേള  പ്രകേചാരസം  നനികുതനി  നല്കകേണതചായ  ഒരചാകളചാ  ഒഴനിലകേയുള്ള

ഓകരചാ രജനിസ്റ്റര് ലചയ ആളസം,  ഇഇൗ ആകനിന് കേകീഴനില് റനികവഴജ്ജ്  ചചാര്ജജ്ജ് അടനിസചാനതനില്

നനികുതനി  നല്കകേണതചായ,  ചരക്കുകേളലടകയചാ  കസവനങ്ങളലടകയചാ,  രണനിലന്റയുകമചാ

ഇന്കവര്ഡജ്ജ്  സലലപ്ലെെ  ഉളലപ്പെലട,  നനികുതനിവനികധയമചായ  ചരക്കുകേളലടകയചാ  കസവനങ്ങളലടകയചാ

രണനിലന്യുകമചാ ഇന്കവര്ഡജ്ജ് സലലപ്ലെെയുലട വനിശദചാസംശങ്ങളസം 2017- ലലെ സസംകയചാജനിത ചരക്കു

കസവന  നനികുതനി  ആകനിലന്റ  (2017-ലലെ  13-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകജ്ജ്)  അലല്ലെങനില്  1975-ലലെ

കേസ്റ്റസംസജ്ജ്  തചാരനിഫജ്ജ്  ആകനിലലെ  (1975-ലലെ  51-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകജ്ജ്)  3-ാംവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം

സസംകയചാജനിത  ചരക്കുകസവന  നനികുതനി  നല്കകേണതചായ  ഇന്കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെയുലട
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വനിശദചാസംശങ്ങള  ഒരു  നനികുതനി  കേചാലെയളവനിലന  പതചാസം  തകീയതനിക്കുകശഷവുസം  എന്നെചാല്

നനികുതനി കേചാലെയളവനിലന  തുടര്ന്നുവരുന്നെ മചാസലത പതനിനഞചാസം തകീയതനികയചാ അതനിനമകമ്പചാ,

ഇലെകകചാണനികേജ്ജ് രൂപതനില്, നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ പ്രകേചാരമളള ഫചാറതനിലുസം രകീതനിയനിലുസം

നല്കകേണതചാണജ്ജ്:
എന്നെചാല്,  കേമകീഷണര്ക്കജ്ജ്  എഴുതനി  കരഖലപ്പെടുതനിയ കേചാരണങ്ങളചാല് വനിജചാപനസം

വഴനി,  അതനില് പ്രകതനകേസം പറയചാവുന്നെ,  വനിഭചാഗസം നനികുതനി വനികധയരചായ ആളകേളക്കുകവണനി
അങ്ങലനയുള്ള  വനിശദചാസംശങ്ങള നല്കുന്നെതനിനള്ള സമയപരനിധനി ദകീര്ഘനിപ്പെനിക്കചാവുന്നെതചാണജ്ജ്:

എന്നുമചാത്രെെമല്ലെ,  കകേന്ദ്രനനികുതനി  കേമകീഷണര്  വനിജചാപനസം  ലചയ  ഏലതങനിലുസം
സമയപരനിധനി ദകീര്ഘനിപ്പെനിചതജ്ജ് കേമകീഷണര് വനിജചാപനസം ലചയതചായനി കേരുതലപ്പെടുന്നെതചാണജ്ജ്. 

(3)  സസ്വകീകേര്തചാവജ്ജ്  കഭദഗതനി  വരുതനിയകതചാ  ഒഴനിവചാക്കനിയകതചാ  ഉളലപ്പെടുതനിയകതചാ
ആയതുസം, (2)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ്   പ്രകേചാരസം നല്കേനിയതുമചായ, വനിതരണങ്ങളലട വനിശദചാസംശങ്ങള
നനിര്ണ്ണയനിക്കചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമള്ള  രകീതനിയനിലുസം  അങ്ങലനയുള്ള  സമയതനിലുസം  ബന്ധലപ്പെട്ട
വനിതരണക്കചാരലന അറനിയനികക്കണതചാണജ്ജ്.

(4)  39-ാം  വകുപ്പെജ്ജ്   (2)-ാം  ഉപവകുകപ്പെചാ  (4)-ാം  ഉപവകുകപ്പെചാ   പ്രകേചാരസം
സസ്വകീകേര്തചാവജ്ജ്  സമര്പ്പെനിച  മചാറസം  വരുതനിയകതചാ  ഒഴനിവചാക്കനിയകതചാ  ഉളലപ്പെടുതനിയകതചാ
ആയ  വനിതരണതനിലന്റെ  വനിശദചാസംശങ്ങള,  നനിര്ണ്ണയനിക്കചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമള്ള  രകീതനിയനിലുസം,
സമയതനിനള്ളനിലുസം ബന്ധലപ്പെട്ട വനിതരണക്കചാരലന അറനിയനികക്കണതചാണജ്ജ്.

(5)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പെനിന് കേകീഴനില് വനിശദചാസംശങ്ങള നല്കുകേയുസം എന്നെചാല് അതജ്ജ്
42-ാം  വകുകപ്പെചാ,   43-ാം  വകുകപ്പെചാ    പ്രകേചാരസം  കയചാജനിക്കചാലത വരനികേയുമചാലണങനില്,
രജനിസ്റ്റര് ലചയ ഒരചാള,  അതനില് എലനങനിലുസം ലതകറചാ വകീഴ്ചകയചാ കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നെ പകസം,
ഏതജ്ജ്  നനികുതനി  കേചാലെയളവനിലെചാകണചാ അങ്ങലനയുള്ള ലതകറചാ  വകീഴ്ചകയചാ  ശ്രദ്ധയനില്ലപ്പെട്ടതജ്ജ്,
അപ്രകേചാരമള്ള നനികുതനി കേചാലെയളവനില്,  നനിര്ണ്ണയനിക്കചാവുന്നെ പ്രകേചാരമള്ള,  ലതകറചാ വകീഴ്ചകയചാ
അങ്ങലനയുള്ള  രകീതനിയനില്  തനിരുതചാവുന്നെതുസം,  അങ്ങലനയുള്ള  ലതകറചാ,  വകീഴ്ചകയചാ  മൂലെസം
നനികുതനി  നല്കേനിയതനില്  കുറവജ്ജ്  വന്നെനിട്ടുലണങനില്,  നനികുതനിയുസം  പലെനിശയുസം  എലനങനിലുസം
ഉലണങനില്, അങ്ങലനയുള്ള നനികുതനി കേചാലെയളവനില് നല്കകേണ റനികട്ടണനില് അടയ്കക്കണതുമചാണജ്ജ്:

എന്നെചാല്, 39-ാം വകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം  അങ്ങലനയുള്ള വനിവരങ്ങള എതജ്ജ് സചാമ്പതനികേ
വര്ഷലത  സസംബന്ധനിചതചാകണചാ,  ആ  സചാമ്പതനികേ  വര്ഷസം  അവസചാനനിചതനിലന
ത്തുടര്ന്നുള്ള ലസപ്റസംബര് മചാസകതയ്ക്കുള്ള റനികട്ടകണചാ  അലല്ലെങനില് ബന്ധലപ്പെട്ട വചാര്ഷനികേ
റനികട്ടകണചാ, ഏതചാകണചാ ആദനസം, അതജ്ജ് ഫയല് ലചയതനിനകശഷസം (2)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം
നല്കേനിയ  വനിവരങ്ങലള  സസംബന്ധനിച  ലതറ്റുകേകളചാ  വകീഴ്ചകേകളചാ  തനിരുത്തുവചാന്
അനവദനിക്കുവചാന് പചാടുള്ളതല്ലെ.

** ** ** **
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39. റനികട്ടണ് നല്കേല്.— (1) ഒരു നനികകപ വനിഭവ കസവന വനിതരണക്കചാരകനചാ ഒരു
നനിവചാകസതര നനികുതനി വനികധയനചായ ആകളചാ  അലല്ലെങനില് 10-ാം വകുകപ്പെചാ, 51-ാം വകുകപ്പെചാ,
പ്രകേചാരസം  നനികുതനി  നല്കുന്നെതചായ ഒരചാകളചാ,   അല്ലെചാലതയുള്ള രജനിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്പെട്ട  ഓകരചാ
ആളസം  ഓകരചാ  കേലെണര്  മചാസതനികനചാ  അലല്ലെങനില്  അതനിലന്റെ  ഒരു  ഭചാഗതനികനചാ
ചരക്കുകേളലടകയചാ  കസവനങ്ങളലടകയചാ  അലല്ലെങനില് രണ്ടുസം കൂടനിയകതചാ ആയ ഇന്കവര്ഡജ്ജ്
സടപ്ലെെക്കുസം ഔട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ് സടപ്ലെെക്കുസം ലെഭനിച നനികകപ വനിഭവ നനികുതനി  ഇളവജ്ജ്, നല്കകേണ
നനികുതനി, നല്കേനിയ നനികുതനി, നനിര്ണ്ണയനിക്കചാവുന്നെ മറജ്ജ് വനിവരങ്ങള എന്നെനിവയുലട ഒരു റനികട്ടണ്
നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ പ്രകേചാരസം, ഇലെകകചാണനികേജ്ജ് ഫചാറതനിലുസം രുപതനിലുസം അങ്ങലനയുള്ള
കേലെണര് മചാസതനിനസം അതനിലന്റെ ഭചാഗതനിനസം തുടര്ന്നുവരുന്നെ മചാസലത 20-ാം തകീയതനിക്കജ്ജ്
മമ്പചായനി നല്കകേണതചാണജ്ജ്.

** ** ** **

(5)  രജനിസ്റ്റര് ലചയനിട്ടുള്ളതുസം നനിവചാകസതര നനികുതനിവനികധയനമചായ ഓകരചാ ആളസം,
നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമള്ള  ഫചാറതനിലുസം  രകീതനിയനിലുമള്ള  ഒരു  റനികട്ടണ്,  ഒരു
കേലെണര്  മചാസതനിലന്റെ  അവസചാനതനിനകശഷസം  ഇരുപതജ്ജ്  ദനിവസതനിനകേസം,  അലല്ലെങനില്
27-ാം  വകുപ്പെനിലന്റെ  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ്യുന്നെതനിനജ്ജ്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള  അവസചാന  ദനിവസതനിനകശഷസം  ഏഴജ്ജ്  ദനിവസങ്ങളക്കകേസം,
ഏതചാകണചാ ആദനസം പ്രസ്തുത ദനിവസസം, സമര്പ്പെനികക്കണതചാണജ്ജ്.

** ** ** **

(7) (3) -ാം ഉപവകുപ്പെനികലെചാ  (4) -ാം ഉപവകുപ്പെനികലെചാ,  അലല്ലെങനില്  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പെനിലന്റെ കനിപ്ത നനിബന്ധനയനികലെചാ  പരചാമര്ശനിചനിട്ടുള്ളതല്ലെചാത,  (1)  -ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ്
പ്രകേചാരസം  റനികട്ടണ് ഫയല് ലചകയ്യണ രജനിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്പെട്ട  ഓകരചാ  ആളസം,  അപ്രകേചാരമള്ള
റനികട്ടണ്  പ്രകേചാരസം  നല്കകേണ  നനികുതനി,  അപ്രകേചാരമള്ള  റനികട്ടണ്  നല്കകേണ  അവസചാന
തകീയതനിക്കുമമ്പജ്ജ് നല്കകേണതചാണജ്ജ്:

എന്നെചാ ല്,  (1)-ാം ഉപവകുപ്പെനിലന്റെ   കനിപ്ത നനിബന്ധന  പ്രകേചാരസം   റനികട്ടണ് നല്കുന്നെ
രജനിസ്റ്റര്  ലചയ  ഓകരചാ  ആളസം,  ചരക്കുകേളലടകയചാ  കസവനങ്ങളലടകയചാ  അലല്ലെങനില്
രണനിലന്റെയുകമചാ  ഇന്കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെ,  ഔട്ടജ്ജ് കവര് ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെ നല്കകേണതചാമചായ നനികുതനി,
ലെഭനമചായ നനികകപ വനിഭവ നനികുതനിയനിളവജ്ജ്,  നല്കകേണ നനികുതനി,  ഒരു മചാസക്കചാലെയളവനിലലെ
അപ്രകേചാരമള്ള മറജ്ജ് വനിവരങ്ങള എന്നെനിവ കേണക്കനിലലെടുത്തുലകേചാണജ്ജ്, നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ
പ്രകേചാരമള്ള  ഫചാറതനിലുസം  രകീതനിയനിലുസം   അപ്രകേചാരമള്ള  സമയതനിനള്ളനിലുസം  സര്ക്കചാരനിനജ്ജ്
നല്കകേണതചാണജ്ജ്:

** ** ** **

640/2022.
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എന്നുമചാത്രെെമല്ലെ, (2)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം റനികട്ടണ് നല്കുന്നെ രജനിസ്റ്റര് ലചയ ഓകരചാ
ആളസം,  സസംസചാനലത  വനിറ്റുവരവജ്ജ്,  ചരക്കുകേളലടകയചാ  കസവനങ്ങളലടകയചാ  അലല്ലെങനില്
രണനിലന്റെയുകമചാ ഇന്കവര്ഡജ്ജ് സടപ്ലെെ, നല്കകേണതചായ നനികുതനി, ടത്രെെമചാസക്കചാലെയളവനിലലെ
അപ്രകേചാരമള്ള മറജ്ജ് വനിവരങ്ങള എന്നെനിവ കേണക്കനിലലെടുത്തുലകേചാണജ്ജ്, നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ
അപ്രകേചാരമള്ള ഫചാറതനിലുസം രൂപതനിലുസം അപ്രകേചാരമള്ള സമയതനിനള്ളനിലുസം സര്ക്കചാരനിനജ്ജ്
നനികുതനി നല്കകേണതചാണജ്ജ്.

** ** ** **

(9)  37-ാം വകുപ്പെനിലലെയുസം  38-ാം വകുപ്പെനിലലെയുസം വനവസകേളക്കജ്ജ് വനികധയമചായനി,
രജനിസ്റ്റര്  ലചയ്യലപ്പെട്ട  ഏലതങനിലുസം  ഒരു  ആള  (1)-ാം  ഉപവകുകപ്പെചാ  (2)-ാം  ഉപവകുകപ്പെചാ
(3)-ാം  ഉപവകുകപ്പെചാ  (4)-ാം  ഉപവകുകപ്പെചാ  (5)-ാം  ഉപവകുകപ്പെചാ  പ്രകേചാരസം   ഒരു  റനികട്ടണ്
സമര്പ്പെനിചതനിനകശഷസം,  നനികുതനി  അധനികേചാരസചാനങ്ങളലട  സൂക്ഷ്മപരനികശചാധന,  ആഡനിറജ്ജ്,
പരനികശചാധനയുസം  നടപ്പെനിലെചാക്കലുസം  എന്നെനിവ  മകഖന  അല്ലെചാലത  ഏലതങനിലുസം  വകീഴ്ചകയചാ
അലല്ലെങനില് ലതറചായ വനിവരങ്ങകളചാ അതനില് കേലണത്തുന്നെനിടതജ്ജ്,  അങ്ങലനയുള്ള വകീഴ്ചകയചാ
ലതറചായ  വനിവരങ്ങകളചാ  ശ്രദ്ധയനില്ലപ്പെട്ട  കേചാലെയളവനിലലെ  മചാസകതയജ്ജ്  അലല്ലെങനില്
മചാസത്രെെയതനികലെയജ്ജ്   സമര്പ്പെനികക്കണതചായ  റനികട്ടണനില്,  ഈ  ആകനിന്  കേകീഴനില്  പലെനിശ
നല്കുന്നെതനിനജ്ജ് വനികധയമചായനി, ലതറജ്ജ് തനിരുകതണതചാണജ്ജ്:

എന്നെചാല്,  ലസപ്റസംബര്  മചാസതനിലലെ  റനികട്ടണ്  സമര്പ്പെനിക്കുന്നെതനിനജ്ജ്
നനിശ്ചയനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള തകീയതനികയചാ അലല്ലെ ങ നില് സചാമ്പതനികേവര്ഷചാവസചാനതനിനജ്ജ് കശഷസം
വരുന്നെ  രണചാമതജ്ജ്  മചാസത്രെെയതനികലെചാ,  അലല്ലെങനില്  വചാര്ഷനികേ  റനികട്ടണ്  സമര്പ്പെനിക്കുന്നെതനി
നചായുള്ള യഥചാര്ത്ഥ  തകീയതനിയനികലെചാ  എതചാകണചാ  ആദനസം,  അതനിനകശഷസം  അപ്രകേചാരമള്ള
ഏലതങനിലുസം  വകീഴ്ചയുലടകയചാ  ലതറചായ  വനിവരങ്ങകളചാ  തനിരുത്തുവചാന്  അനവദനിക്കുവചാന്
പചാടുള്ളതല്ലെ.

(10) രജനിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്പെട്ട ഒരചാള, ഒരു നനികുതനി കേചാലെയളവനികലെയ്ക്കുള്ള ഒരു റനികട്ടണ്,
അപ്രകേചാരമള്ള  നനികുതനി  കേചാലെയളവനിനജ്ജ്  മമ്പുള്ള  ഏലതങനിലുസം  നനികുതനി  കേചാലെയളവനികലെയജ്ജ്
അപ്രകേചാരമള്ള  റനികട്ടണ്  സമര്പ്പെനിചനിട്ടനില്ലെചാത  പകസം,  സമര്പ്പെനിക്കുവചാന്  അനവദനിക്കുവചാന്
പചാടുള്ളതല്ലെ.

** ** ** **

41. നനികകപവനിഭവ നനികുതനിയനിളവനിനള്ള അവകേചാശവചാദവുസം അതജ്ജ് തചാത്കേചാലെനികേമചായനി
സസ്വകീകേരനിക്കുന്നെതുസം.—(1)  രജനിസ്റ്റര് ലചയ ഒകരചാ ആളസം, നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ വനവസകേളക്കുസം
നനിയനണങ്ങളക്കുസം  വനികധയമചായനി,  അയചാളലട  റനികട്ടണനില്  സസ്വയസം  തനിട്ടലപ്പെടുതനിയതുസം,
നനികകപവനിഭവ  നനികുതനിയനിളവനിനജ്ജ്  അര്ഹതയുണചായനിരനിക്കുന്നെതുസം  അങ്ങലനയുള്ള  തുകേ
തചാല്ക്കചാലെനികേമചായനി  അയചാളലട  ഇലെകകചാണനികേജ്ജ്   ലകഡനിറജ്ജ്   ലലെ ഡ്ജറനില് വരവജ്ജ്
വയ്കക്കണതുമചാണജ്ജ്.
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(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെനില്  പരചാമര്ശനിക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള  ഇളവജ്ജ്,  പ്രസ്തുത  ഉപവകുപ്പെനില്
പരചാമര്ശനിചനിട്ടുള്ള  റനികട്ടണ്,  പ്രകേചാരസം  സസ്വയസം  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെട്ട  ഉല്പ്പെന്നെ  നനികുതനി
നല്കുന്നെതനിനജ്ജ് മചാത്രെെസം വനിനനികയചാഗനികക്കണതചാണജ്ജ്.

42.  നനികകപവനിഭവ നനികുതനിയനിളവജ്ജ്  ഒത്തുകനചാക്കലുസം റനികവഴലുസം  റകീലകയനിമസം.—(1)
രജനിസ്റ്റര്  ലചയ്യലപ്പെട്ട  ഒരചാള  (ഈ  വകുപ്പെനില്  ഇതനിനകശഷസം  "സസ്വകീകേര്തചാവജ്ജ്"  എന്നെചാണജ്ജ്
പരചാമര്ശനിക്കലപ്പെടുകേ)  ഒരു  നനികുതനി  കേചാലെയളവനികലെയജ്ജ്  നല്കുന്നെ  ഓകരചാ  'ഇന്കവര്ഡജ്ജ്
സടപ്ലെെയുലടയുസം'  വനിശദചാസംശങ്ങള  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമള്ള  രകീതനിയനിലുസം
സമയത്തുസം,—

(എ)  സമചാനമചായനി രജനിസ്റ്റര് ലചയ്യലപ്പെട്ട ആള  (ഇതനിനകശഷസം ഈ വകുപ്പെനില്
"വനിതരണക്കചാരന്"  എന്നെചാണജ്ജ്  പരചാമര്ശനിക്കലപ്പെടുകേ)  അകത  നനികുതനി  കേചാലെയളവനികലെയ്കക്കചാ
അലല്ലെങനില് ലതചാട്ടുമമ്പുള്ള നനികുതനി  കേചാലെയളവനികലെയ്കക്കചാ ഉള്ള അയചാളലട  സചാധുതയുള്ള
റനികട്ടണനില് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ഔട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ് സടപ്ലെെയുലട  സമചാനമചായ വനിവരങ്ങളമചായുസം;

(ബനി) അയചാള ഇറക്കുമതനി ലചയ ചരക്കുകേലള സസംബന്ധനിചജ്ജ് 1975-ലലെ കേസ്റ്റസംസജ്ജ്
തചാരനിഫജ്ജ് ആകനിലന്റെ  (1975-ലലെ  51-ാം കകേന്ദ്ര ആകജ്ജ്) 3-ാം വകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
സസംകയചാജനിത ചരക്കജ്ജ് കസവന നനികുതനിയുമചായുസം;

(സനി)  നനികകപവനിഭവ  നനികുതനിയനിളവുകേളലട  അവകേചാശവചാദസം  സസംബന്ധനിച
ഡബ്യൂപ്ലെെനികക്കഷന് സസംബന്ധനിച്ചുസം ഒത്തുകനചാകക്കണതചാണജ്ജ്.

(2)  ബന്ധലപ്പെട്ട  ഔട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെയുലട  വനിശദചാസംശങ്ങളമചായനി
ലപചാരുതലപ്പെടുന്നെ  ഇന്കവര്ഡജ്ജ്   സടപ്ലെെയുമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട   ഇന്കവചായനിസുകേകളചാ
ലഡബനിറജ്ജ്  കനചാട്ടുകേകളചാ  1975-ലലെ കേസ്റ്റസംസജ്ജ്  തചാരനിഫജ്ജ് ആകനിലന്റെ  (1975-ലലെ  51-ാം കകേന്ദ്ര
ആകജ്ജ്)  3-ാം  വകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  നല്കേനിയ  സസംകയചാജനിത  ചരക്കജ്ജ്  കസവന  നനികുതനികയയുസം
സസംബന്ധനിചജ്ജ്,  ഒരചാള ഇറക്കുമതനി  ലചയ ചരക്കുകേളക്കജ്ജ്  നനികകപ വനിഭവ  നനികുതനി  ഇളവജ്ജ്
ആവശനലപ്പെട്ടുലകേചാണ്ടുള്ള  അവകേചാശവചാദസം,  അനനിമമചായനി  സസ്വകീകേരനികക്കണതുസം  അപ്രകേചാരസം
സസ്വകീകേരനിചതജ്ജ്  സസ്വകീകേര്തചാവനിനജ്ജ്  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമള്ള  രകീതനിയനില്
അറനിയനികക്കണതുമചാണജ്ജ്.

(3)  ഒരു  ഇന്കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെലയ  സസംബന്ധനിചജ്ജ്,  ഒരു  സസ്വകീകേര്തചാവജ്ജ്
അവകേചാശലപ്പെട്ട നനികകപവനിഭവ നനികുതനി ഇളവജ്ജ്,  അകത വനിതരണതനിനജ്ജ് വനിതരണക്കചാരന്
പ്രഖനചാപനിച  നനികുതനികയക്കചാള  കൂടുതല്  ആകുകേകയചാ  അലല്ലെങനില്  വനിതരണക്കചാരന്
അയചാളലട  സചാധുവചായ  റനികട്ടണനില് ഔട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെ പ്രഖനചാപനിക്കുകേകയചാ  ലചയനിട്ടനില്ലെചാത
പകവുസം,  ലപചാരുതമനില്ലെചായ്മ  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  രകീതനിയനില്  അപ്രകേചാരമള്ള  രണജ്ജ്
ആളകേലളയുസം അറനിയനികക്കണതചാണജ്ജ്.
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(4)  നനികകപവനിഭവ നനികുതനി ഇളവനിലന്റെ  അവകേചാശവചാദതനിലന്റെ ഡബ്യൂപ്ലെെനികക്കഷന്
നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  രകീതനിയനില് സസ്വകീകേര്തചാവനിലന അറനിയനികക്കണതചാണജ്ജ്.

(5)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  അറനിയനിച  ഏലതങനിലുസം   ലപചാരുതകക്കടജ്ജ്,
സസംബന്ധനിച തുകേ, അപ്രകേചാരമള്ള ലപചാരുതമനില്ലെചായ്മ അറനിയനിച മചാസകതയ്ക്കുള്ള സചാധുവചായ
റനികട്ടണനില്,  വനിതരണക്കചാരന്  തനിരുതചാതനിരനിയ്ക്കുന്നെ  പകസം,  ലപചാരുതമനില്ലെചായ്മ  അറനിയനിച
മചാസതനിനകശഷസം വരുന്നെ മചാസതനിലലെ  സസ്വകീകേര്തചാവനിലന്റെ റനികട്ടണനില് നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ
പ്രകേചാരമള്ള  രകീതനിയനില്  അയചാളലട  ഉല്പന്നെ  നനികുതനി  ബചാധനതകയചാലടചാപ്പെസം,
കചര്കക്കണതചാണജ്ജ്.

(6)  നനികകപ  വനിഭവ  നനികുതനി  ഇളവനിനജ്ജ്    അവകേചാശവചാദമന്നെയനിച   തുകേ
അവകേചാശവചാദങ്ങളലട   ഡബ്യൂപ്ലെെനികക്കഷന് മൂലെസം അധനികേരനിചതചാലണന്നെജ്ജ് കേചാണുകേയചാലണങനില്,
ഡബ്യൂപ്ലെെനികക്കഷന്  അറനിയനിച മചാസകതയ്ക്കുള്ള സസ്വകീകേര്തചാവനിലന്റെ റനികട്ടണനിലുള്ള അയചാളലട
നനികുതനി ബചാധനതകയചാലടചാപ്പെസം കചര്കക്കണതചാണജ്ജ്.

(7)  39-ാം  വകുപ്പെനിലലെ  (9)-ാംഉപവകുപ്പെനില്  വനക്തമചാക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള
സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്  വനിതരണക്കചാരന്  അയചാളലട  സചാധുവചായ  റനികട്ടണനില്
ഇന്കവചായനിസനിലന്റെ  അലല്ലെങനില്  ലഡബനിറജ്ജ്  കനചാട്ടനിലന്റെ  വനിശദചാസംശങ്ങള  പ്രഖനചാപനിക്കുന്നെ
പകസം,  സസ്വകീകേര്തചാവനിനജ്ജ്   (5)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  അയചാളലട  ഉല്പന്നെ  നനികുതനി
ബചാധനതയനില് കചര്ക്കലപ്പെട്ട തുകേ കുറവജ്ജ് വരുത്തുവചാന് അര്ഹതയുണചായനിരനിക്കുന്നെതചാണജ്ജ്.

(8)  ഒരു  സസ്വകീകേര്തചാവനിലന്റെ   ഉല്പന്നെ  നനികുതനി  ബചാധനതയനില്  (5)-ാം
ഉപവകുകപ്പെചാ (6)-ാം ഉപവകുകപ്പെചാ പ്രകേചാരസം  ഏലതങനിലുസം തുകേ കൂട്ടനികചര്ക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുലണങനില്,
അപ്രകേചാരസം കചര്ക്കലപ്പെട്ട തുകേയജ്ജ്  50-ാംവകുപ്പെജ്ജ്  (1)-ാംഉപവകുപ്പെനിന്കേകീഴനില് വനക്തമചാക്കുന്നെ
നനിരക്കനിലുള്ള  പലെനിശ  ഇളവജ്ജ്  തകീയതനി  മതല്  പ്രസ്തുത  ഉപവകുപ്പെനിന്  കേകീഴനില്  അപ്രകേചാരസം
തുകേകേള  കചര്ക്കലപ്പെട്ട  തകീയതനി  വലര  നല്കുന്നെതനിനജ്ജ്  അയചാളക്കജ്ജ്
ബചാധനതയുണചായനിരനിക്കുന്നെതചാണജ്ജ്.

(9)  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം ഉല്പന്നെ നനികുതനി ബചാധനതയനില് ഏലതങനിലുസം
കുറവജ്ജ് സസംഭവനിചനിട്ടുള്ളനിടതജ്ജ്,  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ പ്രകേചാരസം,  അയചാളലട ഇലെകകചാണനികേജ്ജ്
കേനചാഷജ്ജ് ലലെഡ്ജറനിലലെ ബന്ധലപ്പെട്ട ലഹഡനില് തുകേ വരവജ്ജ് വച്ചുലകേചാണജ്ജ്, (8) -ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ്
പ്രകേചാരസം നല്കേലപ്പെട്ട പലെനിശ, സസ്വകീകേര്തചാവനിനജ്ജ് തനിരനിലകേ  നല്കകേണതചാണജ്ജ്:

എന്നെചാല്,  ഏലതങനിലുസം  സസംഗതനിയനില്  വരവജ്ജ്  വയ്കക്കണതചായ  പലെനിശത്തുകേ
യചാലതചാരു  കേചാരണവശചാലുസം  സസ്വകീകേര്തചാവജ്ജ്  നല്കേനിയ  പലെനിശ   തുകേകയക്കചാള
അധനികേരനിയ്ക്കുവചാന് പചാടുള്ളതല്ലെ.
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(10)  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പെനിലലെ വനവസകേളക്കജ്ജ് വനിരുദ്ധമചായനി,  ഉല്പ്പെന്നെ നനികുതനി
ബചാധനതയനില് നനിന്നുസം കുറവജ്ജ് ലചയ തുകേ,  പ്രസസ്തുത ടവരുദ്ധനസം സസംഭവനിച മചാസകതയ്ക്കുള്ള
സസ്വകീകേര്തചാവനിലന്റെ  റനികട്ടണനിലലെ  അയചാളലട  ഉല്പന്നെ  വനിഭവ  നനികുതനി  ബചാധനതകയചാടജ്ജ്
കചര്കക്കണതുസം,  പ്രസ്തുത  സസ്വകീകേര്തചാവജ്ജ്  അപ്രകേചാരസം  കൂട്ടനികചര്ത  തുകേയജ്ജ്    50-ാം
വകുപ്പെനിലന്റെ   (3)-ാംഉപവകുപ്പെനില്  വനക്തമചാക്കനിയനിട്ടുള്ള  നനിരക്കനില്  പലെനിശ  നല്കുവചാന്
ബചാധനസനചായനിരനിക്കുന്നെതുമചാണജ്ജ്.

43. ഉല്പന്നെവനിഭവ  നനികുതനി  കേനിഴനിവനിലന്റെ  ഒത്തുകനചാക്കലുസം  റനികവഴ് സലുസം
റകീലകയനിമസം.―(1)  ഒരു  നനികുതനി  കേചാലെയളവനികലെയജ്ജ്,  ഒരു  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ  ഒരു  ആള
(ഇതനിനകശഷസം  ഈ  വകുപ്പെനില്  ""വനിതരണക്കചാരന്''  എന്നെചാണജ്ജ്   പരചാമര്ശനിക്കുകേ)

നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ഔട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെയുമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട ഓകരചാ  ലകഡനിറജ്ജ്  കനചാട്ടനിലന്റെയുസം
വനിശദചാസംശങ്ങള,  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  രകീതനിയനിലുസം  അപ്രകേചാരമള്ള
സമയതനിനകേത്തുസം,―

(F)  ബന്ധലപ്പെട്ട  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ  ആള  (ഇതനിന  കശഷസം  ഈ  വകുപ്പെനില്
""സസ്വകീകേര്തചാവജ്ജ്" എന്നെചാണജ്ജ്  പരചാമര്ശനിക്കുകേ)  അകത  നനികുതനി  കേചാലെയളവനികലെയ്കക്കചാ
അലല്ലെങനില് അതനിനകശഷസം വരുന്നെ ഏലതങനിലുസം നനികുതനി കേചാലെയളവനികലെയ്കക്കചാ അയചാളലട
സചാധുവചായ  റനികട്ടണനിലലെ  നനികകപവനിഭവ  നനികുതനി  ഇളവനിലന്റെ  അവകേചാശവചാദതനിലുള്ള
ബന്ധലപ്പെട്ട കുറവുമചായുസം;

(ബനി)  ഉല്പ്പെന്നെ  നനികുതനി  ബചാദ്ധനതയുലട  കുറവജ്ജ്  ലചയ്യുന്നെതനിനചായുള്ള
അവകേചാശവചാദതനിലന്റെ  ഡബ്യൂപ്ലെെനികക്കഷലന സസംബന്ധനിച്ചുസം,

ഒത്തുകനചാകക്കണതചാണജ്ജ്.

(2)  സസ്വകീകേര്തചാവനിലന്റെ   നനികകപവനിഭവ  നനികുതനി  ഇളവനിനള്ള  അവകേചാശ
വചാദവുമചായനി ലപചാരുതലപ്പെട്ടജ്ജ് കപചാകുന്നെ  വനിതരണക്കചാരലന്റെ ഉല്പ്പെന്നെനനികുതനി ബചാധനതയുലട
കുറവജ്ജ് ലചയ്യലെനിനള്ള അവകേചാശവചാദസം,  അനനിമമചായനി സസ്വകീകേരനികക്കണതുസം നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ
പ്രകേചാരമള്ള രകീതനിയനില് വനിതരണക്കചാരലന അറനിയനികക്കണതുമചാണജ്ജ്.

(3)  ഒരു  ഔട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെലയ  സസംബന്ധനിചജ്ജ്  ഒരു  സസ്വകീകേര്തചാവജ്ജ്
അവകേചാശലപ്പെട്ട  ഉല്പ്പെന്നെ  നനികുതനി  ബചാദ്ധനത  നനികകപവനിഭവ   നനികുതനിയനിളവനിലന
അധനികേരനിക്കുകേയുസം,  അയചാളലട  സചാധുവചായ  റനികട്ടണനില്  ഔട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെ
പ്രഖനചാപനിക്കുകേകയചാ  ലചയനിട്ടനില്ലെചാതനിടത്തുസം,  ലപചാരുതമനില്ലെചായ്മ  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ
രകീതനിയനില് അപ്രകേചാരമള്ള രണജ്ജ് ആളകേലളയുസം അറനിയനികക്കണതചാണജ്ജ്.
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(4)  നനികകപവനിഭവ നനികുതനി  ഇളവനിലന്റെ അവകേചാശവചാദതനിലന്റെ ഡബ്യൂപ്ലെെനികക്കഷന്
നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ രകീതനിയനില് സസ്വകീകേര്തചാവനിലന അറനിയനികക്കണതചാണജ്ജ്.

(5)  (3)-- ------ ------ --ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  അറനിയനിച  ഏലതങനിലുസം  ലപചാരുതകക്കടജ്ജ്
സസംബന്ധനിച തുകേ,  അപ്രകേചാരസം  ലപചാരുതമനില്ലെചായ്മ അറനിയനിച മചാസകതയ്ക്കുള്ള സചാധുവചായ
റനികട്ടണനില്,  സസ്വകീകേര്തചാവജ്ജ്  തനിരുതചാതനിരനിക്കുന്നെപകസം,  ലപചാരുതമനില്ലെചായ്മ  അറനിയനിച
മചാസതനിനകശഷസം വരുന്നെ  മചാസതനിലലെ  വനിതരണക്കചാരലന്റെ  റനികട്ടണനില്
നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമള്ള  രകീതനിയനില്  അയചാളലട  ഉല്പന്നെനനികുതനി
ബചാദ്ധനതകയചാലടചാപ്പെസം, കചര്കക്കണതചാണജ്ജ്.

(6)  അവകേചാശവചാദങ്ങളലട  ഡബ്യൂപ്ലെെനികക്കഷലന്റെ  കേചാരണതചാല്  കേചാണലപ്പെട്ട,
ഉല്പന്നെനനികുതനി ബചാദ്ധനതയനിലലെ  കുറവജ്ജ്  ലചയ്യല്  സസംബന്ധനിച  ഏലതങനിലുസം  തുകേ,

അപ്രകേചാരമള്ള  ഡബ്യൂപ്ലെെനികക്കഷന് അറനിയനിച മചാസതനിലലെ റനികട്ടണനിലുള്ള വനിതരണക്കചാരലന്റെ
ഉല്പന്നെനനികുതനി ബചാദ്ധനതയനികലെയജ്ജ് കചര്കക്കണതചാണജ്ജ്.

(7) സസ്വകീകേര്തചാവജ്ജ് ലകഡനിറജ്ജ്  കനചാട്ടനിലന്റെ വനിശദചാസംശങ്ങള അയചാളലട സചാധുവചായ
റനികട്ടണനില് 39-ാം വകുപ്പെജ്ജ് (9)---ാം ഉപവകുപ്പെനില് വനക്തമചാക്കനിയനിട്ടുള്ള സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില്
പ്രഖനചാപനിക്കുകേയചാലണങനില്,  വനിതരണക്കചാരനജ്ജ്  (5)--ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം കചര്ത തുകേ
അയചാളലട  ഉല്പന്നെനനികുതനി  ബചാദ്ധനതയനില്  നനിന്നുസം  കുറവജ്ജ്  ലചയ്യചാന്
അര്ഹതയുണചായനിരനിക്കുന്നെതചാണജ്ജ്.

(8) ഒരു വനിതരണക്കചാരലന്റെ ഉല്പന്നെനനികുതനി ബചാദ്ധനതയനില്, (5)-ാം ഉപവകുകപ്പെചാ
(6)-ാം  ഉപവകുകപ്പെചാ  പ്രകേചാരസം  ഏലതങനിലുസം  തുകേ  കചര്ക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുലണങനില്,  അപ്രകേചാരസം
കചര്ക്കലപ്പെട്ട  തുകേയജ്ജ്,  50-ാം  വകുപ്പെജ്ജ്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  വനക്തമചാക്കനിയനിട്ടുള്ള
നനിരക്കനിലുള്ള പലെനിശ ഉല്പന്നെനനികുതനി ബചാദ്ധനത കുറവജ്ജ് ലചയ്യുന്നെതനിനള്ള അവകേചാശവചാദസം
ഉന്നെയനിച  തകീയതനി  മതല്  പ്രസ്തുത  ഉപവകുപ്പെനിന്കേകീഴനില്  ബന്ധലപ്പെട്ട  കൂട്ടനികചര്ക്കലുകേള
വരുതനിയ തകീയതനി വലര പലെനിശ നല്കുന്നെതനിനജ്ജ് ബചാദ്ധനതയുണചായനിരനിക്കുന്നെതചാണജ്ജ്.

(9)  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം,  ഉല്പന്നെനനികുതനി  ബചാദ്ധനതയനിലലെ  കുറവജ്ജ്
സസ്വകീകേരനിചനിട്ടുള്ളനിടതജ്ജ്,  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമള്ള  രകീതനിയനില്  അയചാളലട
ഇലെകകചാണനികേജ്ജ്  കേനചാഷജ്ജ്  ലലെഡ്ജറനിലലെ,  ബന്ധലപ്പെട്ട  ലഹഡനില്  തുകേ  വരവജ്ജ്  വച്ചുലകേചാണജ്ജ്
(8)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  നല്കേലപ്പെട്ട  പലെനിശ,  സസ്വകീകേര്തചാവനിനജ്ജ്  തനിരനിലകേ
നല്കകേണതചാണജ്ജ്:

എന്നെചാല്,  ഏലതങനിലുസം  സസംഗതനിയനില്  വരവജ്ജ്  വയ്കക്കണതചായ  പലെനിശത്തുകേ
യചാലതചാരുകേചാരണവശചാലുസം  സസ്വകീകേര്തചാവജ്ജ്  നല്കേനിയ  പലെനിശത്തുകേകയക്കചാള
അധനികേരനിക്കുവചാന് പചാടുള്ളതല്ലെ. 

(10)  (7)-ാം  ഉപവകുപ്പെനിലലെ  വനവസകേളക്കജ്ജ്  വനിരുദ്ധമചായനി  ഉല്പന്നെനനികുതനി
ബചാദ്ധനതയനില് നനിന്നുസം കുറവജ്ജ് ലചയ തുകേ,  പ്രസസ്തുത ടവരുദ്ധനസം സസംഭവനിച മചാസകതയ്ക്കുള്ള
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വനിതരണക്കചാരലന്റെ  റനികട്ടണനിലലെ  അയചാളലട  ഉല്പന്നെനനികുതനി  ബചാദ്ധനതകയചാടജ്ജ്
കചര്കക്കണതുസം,  പ്രസ്തുത  വനിതരണക്കചാരന്  അപ്രകേചാരസം  കൂട്ടനികചര്ത  തുകേയജ്ജ്  50-ാം
വകുപ്പെനിലന്റെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പെനില്  വനക്തമചാക്കനിയനിട്ടുള്ള  നനിരക്കനില്  പലെനിശ  നല്കുവചാന്
ബചാദ്ധനസനചായനിരനിക്കുന്നെതുമചാണജ്ജ്.

“43  എ  .    റനികട്ടണ്  സമര്പ്പെനികക്കണ  നടപടനികമവുസം  നനികകപവനിഭവ
നനികുതനിയനിളവജ്ജ്  ലെഭനമചാക്കലുസം.―(1)  16-ാം  വകുപ്പെനിലന്റെ  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പെനികലെചാ  37-ാം
വകുപ്പെനികലെചാ  38-ാം വകുപ്പെനികലെചാ എന്തുതലന്നെ അടങ്ങനിയനിരുന്നെചാലുസം,  രജനിസ്റ്റര് ലചയ ഓകരചാ
ആളസം,  39-ാം  വകുപ്പെനിലന്റെ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പെനിന്കേകീഴനില്  സമര്പ്പെനിക്കുന്നെ  റനികട്ടണുകേളനില്,

വനിതരണക്കചാര്  നല്കുന്നെ  വനിതരണങ്ങളലട  വനിശദചാസംശങ്ങള,  പരനികശചാധനിക്കുകേകയചാ,
സചാധൂകേരനിക്കുകേകയചാ പരനിഷ്കരനിക്കുകേകയചാ അലല്ലെങനില് ഒഴനിവചാക്കുകേകയചാ ലചകയ്യണതചാണജ്ജ്.

(2)  41-ാം  വകുപ്പെനികലെചാ,  42-ാം  വകുപ്പെനികലെചാ  അലല്ലെങനില്  43-ാം  വകുപ്പെനികലെചാ
എന്തുതലന്നെ  അടങ്ങനിയനിരുന്നെചാലുസം,  സസ്വകീകേര്തചാവനിനജ്ജ്  നനികകപവനിഭവ  നനികുതനിയനിളവജ്ജ്
ലെഭനിക്കുന്നെതനിനള്ള  നടപടനികമവുസം,  അതനിലന്റെ  പരനികശചാധനയുസം  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ
പ്രകേചാരമചായനിരനിക്കുന്നെതചാണജ്ജ്.

(3)  സസ്വകീകേര്തചാവനിനജ്ജ്  നനികകപവനിഭവ  നനികുതനിയനിളവജ്ജ്  ലെഭനിക്കുന്നെതനിനള്ള
ആവശനങ്ങളനികലെക്കചായനി,  കകേചാമണ്കപചാര്ട്ടലെനിലലെ  വനിതരണക്കചാരന്,  ഔട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്
സടപ്ലെെകേളലട  വനിശദചാസംശങ്ങള  നല്കുന്നെതനിനള്ള  നടപടനികമസം,  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ
പ്രകേചാരമചായനിരനിക്കുന്നെതചാണജ്ജ്.

(4)  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  നല്കേനിയനിട്ടനില്ലെചാത  ഔട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെകേലള
സസംബന്ധനിചജ്ജ്,  നനികകപവനിഭവ  നനികുതനിയനിളവജ്ജ്  ലെഭനിക്കുന്നെതനിനള്ള  നടപടനികമസം,
നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമചായനിരനിക്കുന്നെതുസം,  അങ്ങലനയുള്ള  നടപടനി  കമതനില്
അപ്രകേചാരസം  ലെഭനിക്കചാവുന്നെ  നനികകപവനിഭവ  നനികുതനിയനിളവനിലന്റെ  പരമചാവധനി  തുകേ,  പ്രസ്തുത
ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം വനിതരണക്കചാര് നല്കേനിയനിട്ടുള്ള വനിശദ ചാസംശങ്ങളലട അടനിസചാനതനില്
ലെഭനിച നനികകപവനിഭവ നനികുതനിയനിളവനിലന്റെ ഇരുപതജ്ജ് ശതമചാനതനില് അധനികേരനിക്കചാത തുകേ
ഉളലപ്പെടുന്നെതുമചാകുന്നു.

(5) (3)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം വനിതരണക്കചാരന് വനിശദചാസംശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
'ഔട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്'  സടപ്ലെെകേളനില്'  വനക്തമചാക്കനിയനിട്ടുള്ള  നനികുതനി  തുകേ,  ഈ  ആകനിലലെ
വനവസകേളക്കജ്ജ് കേകീഴനില് അയചാള നല്കകേണതചായ നനികുതനിയചായനി കേരുതലപ്പെടുന്നെതചാണജ്ജ്.

(6) ഒരു  വനിതരണതനിലലെ,  വനിതരണക്കചാരനസം  സസ്വകീകേര്തചാവുസം,  (3)-ാം
ഉപവകുകപ്പെചാ  (4)-ാം ഉപവകുകപ്പെചാ  പ്രകേചാരസം  വനിശദചാസംശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുസം  എന്നെചാല്
അതനിലന്റെ  റനികട്ടണ്  ഫയല്  ലചയ്യചാതതുമചായ  ഔട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെയുമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടജ്ജ്
ലെഭനിച,  അതതജ്ജ്  സസംഗതനികപചാലലെ,  നനികുതനികയചാ  നനികകപവനിഭവ  നനികേനിതനിയനിളകവചാ
നല്കുവചാന്, കൂട്ടചായുസം ലവകവലറയുസം ബചാദ്ധനസരചായനിരനിക്കുന്നെതചാണജ്ജ്.
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(7) (6) ---ാം ഉപവകുപ്പെനിലന്റെ ആവശനങ്ങളക്കചായനി, ഈടചാക്കലുകേള നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാ വുന്നെ

പ്രകേചാരമള്ള  രകീതനിയനില്  നടകതണതുസം,  അപ്രകേചാരമള്ള  നടപടനികമങ്ങളനില്,  ലതറചായനി

ലെഭനിച,  ആയനിരസം  രൂപയനില്  അധനികേരനിക്കചാത  നനികുതനി  തുകേകയചാ  നനികകപവനിഭവ

നനികുതനിയനിളകവചാ ഈടചാകക്കണതനില്ലെ എന്നെജ്ജ് വനവസ ലചയ്യചാവുന്നെതുമചാണജ്ജ്.

(8) (i) രജനികസ്ട്രേഷന് കനടനി ആറജ്ജ് മചാസതനിനകേസം;

(ii)  നനികുതനി നല്കുന്നെതനില് വകീഴ്ച വരുത്തുകേയുസം,  അപ്രകേചാരസം വകീഴ്ച വരുതനിയ

തുകേ നല്കകേണ തകീയതനി  മതല് രണ്ടു മചാസതനിലെധനികേസം  അപ്രകേചാരമള്ള വകീഴ്ച  വരുതല്

തുടരുകേയുസം  ലചയ്യുന്നെ,  ഒരു  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ  ആളക്കജ്ജ്,  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പെ സ്തു  പ്രകേചാരസം

വനിശദചാസംശങ്ങള  നല്കേചാന്  കേഴനിയുന്നെ  ഔട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെയുമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടുള്ള

നടപടനികമവുസം  പരനിരകയുസം,  നനികുതനി  തുകേയുലട  പരനിധനിയുസം,  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ

പ്രകേചാരമചായനിരനിക്കുന്നെതചാണജ്ജ്.

** ** ** **

47.   കലെറജ്ജ്  ഫകീസജ്ജ്  ചുമതല്  .―(1)  37-ാം  വകുകപ്പെചാ  38-ാം  വകുകപ്പെചാ  പ്രകേചാരസം

ഔ ട്ടജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെയുകടകയചാ  ഇന്കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെയുകടകയചാ  വനിശദചാസംശങ്ങകളചാ

അലല്ലെങനില്  39-ാം  വകുകപ്പെചാ  45-ാം  വകുകപ്പെചാ  പ്രകേചാരസം  റനികട്ടണുകേകളചാ  നനിശ്ചനിത

തകീയതനിക്കുള്ളനില് സമര്പ്പെനിക്കുന്നെതനില് വകീഴ്ച വരുത്തുന്നെ ഏലതങനിലുസം രജനിസ്റ്റര് ലചയ ആള,

പരമചാവധനി  അയ്യചായനിരസം  രൂപ  എന്നെ  വനവസയജ്ജ്  വനികധയമചായനി,  അപ്രകേചാരമള്ള  വകീഴ്ച

തുടരുന്നെ ഓകരചാ ദനിവസവുസം, നൂറജ്ജ് രൂപ വകീതസം കലെറജ്ജ്  ഫകീസചായനി നല്കകേണതചാണജ്ജ്.

(2) 44-ാം വകുപ്പെനിന് കേകീഴനിലുള്ള റനികട്ടണ് നനിശ്ചനിത തകീയതനിക്കുള്ളനില് നല്കുന്നെതനില്

വകീഴ്ച വരുത്തുന്നെ ഏലതങനിലുസം രജനിസ്റ്റര് ലചയ ആള,  അങ്ങലനയുള്ള വകീഴ്ച തുടരുന്നെ ഓകരചാ

ദനിവസവുസം  നൂറു  രൂപ  വകീതസം,  പരമചാവധനി  സസംസചാനലത  അയചാളലട  വനിറ്റുവരവനിലന്റെ

നചാലെനിലലെചാന്നു   ശതമചാനതനില്  കേണക്കചാക്കനിയ  തുകേ  കലെറജ്ജ്  ഫകീസചായനി  അടയചാന്

ബചാദ്ധനസനചായനിരനിക്കുന്നെതചാണജ്ജ്.

48.  ചരക്കജ്ജ്  കസവന  നനികുതനി  പ്രചാക്ടേകീഷണര്മചാര്  .―(1)  ചരക്കു  കസവന  നനികുതനി

പ്രചാക്ടേകീഷണര്മചാലര  അസംഗകീകേരനിക്കുന്നെ  രകീതനി,  അവരുലട  കയചാഗനത   സസംബന്ധനിച്ചുള്ള

വനവസകേള,  കേര്തവനങ്ങളസം  ചുമതലെകേളസം,  നകീക്കസം  ലചയ്യുന്നെ  രകീതനിയുസം  അവരുലട

പ്രവര്തനതനിനചായുള്ള  പ്രസക്തമചായ  മറജ്ജ്  വനവസകേളസം  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ

പ്രകേചാരമചായനിരനിക്കുന്നെതചാണജ്ജ്.
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(2)  ഒരു  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ  ആളനിനജ്ജ്,  37-ാം  വകുപ്പെനിന്  കേകീഴനിലുള്ള,  ഔ ട്ട  ജ്ജ് കവര്ഡജ്ജ്
സടപ്ലെെയുലട  വനിശദചാസംശങ്ങളസം  38-ാം  വകുപ്പെനിന്  കേകീഴനിലുള്ള  ഇന്കവര്ഡജ്ജ്  സടപ്ലെെയുലട
വനിശദചാസംശങ്ങളസം  39-ാം  വകുപ്പെനികന്റെകയചാ  44-ാം  വകുപ്പെനികന്റെകയചാ  45-ാം  വകുപ്പെനികന്റെകയചാ
കേകീഴനിലുള്ള  റനികട്ടണുസം  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ,  അങ്ങലനയുള്ള  രനിതനിയനില്
സമര്പ്പെനിക്കുന്നെതനിനജ്ജ്  ഒരു  അസംഗകീകൃത  ചരക്കജ്ജ്  കസവന  നനികുതനി  പ്രചാക്ടേകീഷണലറ
അധനികേചാരലപ്പെടുതചാവുന്നെതചാണജ്ജ്.

** ** ** **

49.  നനികുതനി  ,    പലെനിശ  ,    പനിഴ മറജ്ജ്  തുകേകേള എന്നെനിവയുലട നല്കേല്.―(1)  ഇന്റെര്ലനറജ്ജ്
ബചാങനികങചാ,ലകഡനിറജ്ജ്  ലഡബനിറജ്ജ്  കേചാര്ഡുകേകളചാ,നചാഷണല്  ഇലെകകചാണനികേജ്ജ്  ഫണജ്ജ്
ട്രൈചാന്സ്ഫകറചാ  റനിയല്  ടടസം  കഗചാസജ്ജ്  ലസറനില്ലമകന്റെചാ  അലല്ലെങനില്  മറജ്ജ്  ഏലതങനിലുസം
രകീതനിയനികലെചാ,  നനിര്ണ്ണയനിക്കചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമള്ള  നനിബന്ധനകേളക്കുസം  നനിയനണങ്ങളക്കുസം
വനികധയമചായനി  ഒരു ആള നനികുതനി,  പലെനിശ,  പനിഴ,  ഫകീസജ്ജ് അലല്ലെങനില് മകറലതങനിലുസം തുകേ
എന്നെനിവയനികലെക്കജ്ജ്  നടത്തുന്നെ  ഓകരചാ  നനികകപവുസം  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമള്ള
രകീതനിയനില്  വച്ചുകപചാരുന്നെ  അങ്ങലനയുള്ള  അയചാളലട  ഇലെകകചാണനികേജ്ജ്  കേനചാഷജ്ജ്
ലലെഡ്ജറനികലെക്കജ്ജ് വരവജ്ജ് വയ്കക്കണതചാണജ്ജ്.

(2)  രജനിസ്റ്റര്  ലചയ  ഒരു  ആളനിലന്റെ,  റനികട്ടണനിലലെ  സസ്വയസം  തനിട്ടലപ്പെടുതനിയ
നനികകപവനിഭവ  നനികുതനിയനിളവജ്ജ്,  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമള്ള  രകീതനിയനില്
സൂകനികക്കണ  അയചാളലട  ഇലെകകചാണനികേജ്ജ്  ലകഡനിറജ്ജ്  ലലെഡ്ജറനില്  41-ാം  വകുപ്പെനികനചാ
അലല്ലെങനില് 43 എ വകുപ്പെനികനചാ  അനസൃതമചായനി വരവജ്ജ് വയ്കക്കണതചാണജ്ജ്.

(3) ഇലെകകചാണനികേജ്ജ് കേനചാഷജ്ജ് ലലെഡ്ജറനില് ലെഭനമചായ  തുകേ, നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ
അപ്രകേചാരമള്ള രകീതനിയനിലുസം അപ്രകേചാരമള്ള വനവസകേളക്കുസം വനികധയമചായുസം അപ്രകേചാരമള്ള
സമയതനിനള്ളനിലുസം  ഈ  ആകനിലന്റെകയചാ  അതനിന്കേകീഴനില്  ഉണചാക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള
ചട്ടങ്ങളനിലലെകയചാ വനവസകേള പ്രകേചാരസം നല്കകേണതചായ ഏലതങനിലുസം  നനികുതനി,  പലെനിശ,
പനിഴ, ഫകീസജ്ജ് അഥവചാ മറജ്ജ് ഏലതങനിലുസം തുകേ നല്കുന്നെതനിനചായനി ഉപകയചാഗനിക്കചാവുന്നെതചാണജ്ജ്.

(4)  ഇലെകകചാണനികേജ്ജ്  ലകഡനിറജ്ജ്  ലലെഡ്ജറനില്  ലെഭനമചായ തുകേ,  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ
പ്രകേചാരമള്ള  രകീതനിയനിലുസം  അപ്രകേചാരമള്ള  വനവസകേളക്കജ്ജ്  വനികധയമചായുസം  അപ്രകേചാരമള്ള
സമയതനിനള്ളനിലുസം,  ഈ  ആകനിന്  കേകീഴനികലെചാ  2017-ലലെ  സസംകയചാജനിത  ചരക്കജ്ജ്  കസവന
നനികുതനി  ആകനിലന്റെ  (2017-ലലെ  13-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകജ്ജ്  )  കേകീഴനികലെചാ  ഉള്ള  ഏലതങനിലുസം
ഉല്പ്പെന്നെനനികുതനി  നല്കുന്നെതനിനകവണനി ഉപകയചാഗനിക്കചാവുന്നെതചാണജ്ജ്.

** ** ** **

640/2022.
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(10)  രജനിസ്റ്റര് ലചയ ഒരചാള,  കകേചാമണ് കപചാര്ട്ടലെനില്,  ഈ ആകജ്ജ് പ്രകേചാരസം
ഇലെകകചാണനികേജ്ജ്  കേനചാഷജ്ജ്  ലലെഡ്ജറനില്  ലെഭനമചായനിട്ടുള്ള  ഏലതങനിലുസം  നനികുതനി  തുകേകയചാ,
പലെനിശകയചാ,  പനിഴകയചാ,  ഫകീകസചാ  അലല്ലെങനില്  മകറലതങനിലുസം  തുകേകയചാ,
നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ  പ്രകേചാരമള്ള  ഫചാറതനിലുസം  രകീതനിയനിലുസം  അപ്രകേചാരമള്ള
നനിബന്ധനകേളക്കുസം  നനിയനണങ്ങളക്കുസം  വനികധയമചായുസം  സസംകയചാജനിത  നനികുതനിയുലടകയചാ
കകേന്ദ്ര  നനികുതനിയുലടകയചാ  സസംസചാന  നനികുതനിയുലടകയചാ  അലല്ലെങനില്  ലസസനിലന്റെകയചാ
ഇലെകകചാണനികേജ്ജ്  കേനചാഷജ്ജ്  ലലെഡ്ജറനികലെക്കജ്ജ്  ടകേമചാറസം  ലചയ്യചാവുന്നെതുസം,  അങ്ങലനയുള്ള
ടകേമചാറസം, ഈ ആകജ്ജ് പ്രകേചാരസം ഇലെകകചാണനികേജ്ജ് കേനചാഷജ്ജ് ലലെഡ്ജറനില് നനിന്നുള്ള റകീഫണചായനി
കേരുതലപ്പെട സ്തുന്നെതുമചാണജ്ജ്.

(11)  ഈ  ആകജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  ഏലതങനിലുസം  തുകേ   ഇലെകകചാണനികേജ്ജ്  കേനചാഷജ്ജ്
ലലെഡ്ജറനികലെക്കജ്ജ് ടകേമചാറസം ലചയനിട്ടുള്ളനിടതജ്ജ്, ആയതജ്ജ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പെനില് വനവസ ലചയ
പ്രകേചാരസം  പ്രസ് തുത ലലെഡ്ജറനില് നനികകപനിചതചായനി കേരുതലപ്പെകടണതചാണജ്ജ്.

50.  നനികുതനി നല്കുന്നെതനിലുള്ള കേചാലെതചാമസതനിനള്ള പലെനിശ  .―(1)  ഈ ആകനികനചാ
അതനിന്കേകീഴനില്  ഉണചാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങളനിലലെകയചാ  വനവസകേളക്കജ്ജ്  അനസൃതമചായനി
നനികുതനി  നല്കുവചാന്  ബചാദ്ധനസരചായതുസം  എന്നെചാല്  നനികുതനികയചാ  അതനിലന്റെ  ഏലതങനിലുസം
ഭചാഗകമചാ  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെട്ട  കേചാലെയളവനിനള്ളനില്   സര്ക്കചാരനികലെയജ്ജ്  അടയ്ക്കുന്നെതനില്  വകീഴ്ച
വരുതനിയ ഓകരചാ  ആളസം,  നനികുതനികയചാ  അതനിലന്റെ ഏലതങനിലുസം  ഭചാഗകമചാ  അടയചാതനിരുന്നെ
കേചാലെയളവനികലെയജ്ജ് കേഇൗണ്സനിലെനിലന്റെ ശനിപചാര്ശയനികന്മേല്  സര്ക്കചാര് വനിജചാപനസം  ലചയ്യചാവുന്നെ,
പതനിലനട്ടജ്ജ്  ശതമചാനതനില്  കൂടചാലതയുള്ള,  അങ്ങലനയുള്ള  നനിരക്കനിലുള്ള  പലെനിശ,  സസ്വയസം
അടയ്കക്കണതചാണജ്ജ്.

** ** ** **

(3) 42-ാം വകുപ്പെജ്ജ്  (10)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം നനികകപവനിഭവ നനികുതനി ഇളവജ്ജ്
നനചായമല്ലെചാലതകയചാ  അധനികേമചാകയചാ  ആവശനലപ്പെടുകേകയചാ,  അലല്ലെങനില്  43-ാം  വകുപ്പെജ്ജ്
(10)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം നനചായമല്ലെചാതകതചാ അധനികേരനിചകതചാ ആയ ഉല്പ്പെന്നെ നനികുതനി
ബചാധനത  കുറവജ്ജ്  ലചയ്യുകേകയചാ  ലചയ്യ സ്തുന്നെ,  ഒരു  നനികുതനി  വനികധയനചായ ആള,  അപ്രകേചാരസം
നനചായമല്ലെചാതകതചാ  അധനികേമചായകതചാ  ആയ  ആവശനലപ്പെടലെനികന്മേകലെചാ,  നനചായമല്ലെചാതകതചാ
അധനികേമചായകതചാ ആയ കുറവജ്ജ് ലചയ്യലെനികന്മേകലെചാ, അതതുസസംഗതനികപചാലലെ, കേഇൗണ്സനിലെനിലന്റെ
ശനിപചാര്ശകേളനികന്മേല്,  സര്ക്കചാര് വനിജചാപനസം ലചയ്യുന്നെ ഇരുപതനിനചാലെജ്ജ്  ശതമചാനതനില്
അധനികേരനിക്കചാത നനിരക്കനിലുള്ള പലെനിശ നല്കകേണതചാണജ്ജ്.

** ** ** **
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52. t{kmXÊnð \nópw \nIpXn ]ncn¡póXv.―(1) Cu BIvänð, hncp²ambn

F´pXsó  AS§nbncpómepw,  Hcp  GPâv  Añm¯  Hmtcm  CeIvt{SmWnIv

tImtagvkv  Hm¸tdädpw  (CXn\p  tijw  Cu  hIp¸nð  ‘Hm¸tdäÀ’ FómWv

]cmaÀin¡s¸SpI) AXv apJm´ncw aäv hnXcW¡mÀ \S¯pó hnXcW¯nsâ

sam¯w  aqey¯nsâ,  A{]Imcapള്ള  hnXcW¯nsâ  {]Xn^ew  Hm¸tdäÀ

tiJcnt¡ïnS¯v,  Iu¬knensâ  in]mÀibntòð  kÀ¡mÀ  hnÚm]\w

sN¿mhpó,  Hcp  iXam\¯nð  കൂടചാsXbpÅ,  A§s\bpള്ള  \nc¡nð,

IW¡m¡nb Hcp XpI tiJcnt¡ïXmWv.

** ** ** **

(6)  ഏലതങനിലുസം  ഓപ്പെകററര്  (4)-ാം  ഉപവകുപ്പെനിന്  കേകീഴനില്  ഒരു  കസ്റ്ററജ്ജ്ലമന്റെജ്ജ്
നല്കേനിയ കശഷസം  അതനില്  നനികുതനി  അധനികേചാരസചാനങ്ങളലട  സൂക്ഷ്മപരനികശചാധനയനികലെചാ
ആഡനിറനികലെചാ,  പരനികശചാധനയനികലെചാ  നനികുതനി  അധനികേചാരനികേളലട  എന്കഫചാഴജ്ജ്ലമന്റെജ്ജ്
നടപടനികേളലടകയചാ  ഫലെമചായല്ലെചാലത  ഏലതങനിലുസം  വകീഴ്ചകയചാ  ലതറചായ  വനിവരങ്ങകളചാ
കേണ്ടുപനിടനിക്കുകേയചാലണങനില്  50-ാം വകുപ്പെജ്ജ്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെനില് വനക്തമചാക്കുന്നെ പലെനിശ
നല്കുന്നെതനിനജ്ജ്  വനികധയമചായനി,  അയചാള  അങ്ങലനയുള്ള  വകീഴ്ചയുസം  ലതറചായ  വനിവരങ്ങളസം
ശ്രദ്ധയനില്ലപ്പെട്ട മചാസകതയ്ക്കുള്ള കസ്റ്ററജ്ജ്ലമന്റെനില് തനിരുകതണതചാണജ്ജ്:

എന്നെചാല്,  ഏലതങനിലുസം  വനിട്ടുകേളയലെനികന്റെകയചാ  ലതറചായ  വനിവരണതനിലന്റെകയചാ
അങ്ങലനയുള്ള ഒരു തനിരുതലുസം സചാമ്പതനികേ വര്ഷചാവസചാനലത തുടര്ന്നുള്ള ലസപ്റസംബര്
മചാസലത കസ്റ്ററജ്ജ്ലമന്റെജ്ജ്  സമര്പ്പെനികക്കണ അവസചാന തകീയതനികയചാ,  പ്രസക്തമചായ വചാര്ഷനികേ
കസ്റ്ററജ്ജ്ലമന്റെജ്ജ് സമര്പ്പെനിക്കുന്നെതനിനള്ള യഥചാര്ത്ഥ തകീയതനികയചാ ഏതചാകണചാ ആദനസം വരുന്നെതജ്ജ്,
അതനിനകശഷസം അനവദനിക്കുവചാന് പചാടനില്ലെചാതതചാണജ്ജ്.

** ** ** **

54. \nIpXn  do^ïv  sN¿ð.―(1)  GsX¦nepw  \nIpXnbpw  ]enibpw

A§s\bpÅ \nIpXnbn³tað AS¨ ]enibpw,  Fs´¦nepapsï¦nð, AXpw

atäsX¦nepw  XpIbpw  XncnsI  \ðIWsaóv  AhImis¸Spó  GsX¦nepw

HcmÄ¡v,   _Ôs¸« XpI \ðInb XobXn apXð cïp hÀjw IgnbpóXn\p

apt¼ At]£ \ðImhpóXmWv:

എന്നെചാല്,  49-ാം  വകുപ്പെജ്ജ്  (6) -ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  ഇലെകകചാണനികേജ്ജ്  കേനചാഷജ്ജ്
ലലെഡ്ജറനിലലെ കശഷനിക്കുന്നെ ഏലതങനിലുസം തുകേയനില് നനിന്നെജ്ജ് റകീഫണജ്ജ് അവകേചാശലപ്പെടുന്നെ ഒരു
രജനിസ്റ്റര് ലചയ ആളനിനജ്ജ്,  നനിര്ണ്ണയനിക്കലപ്പെടചാവുന്നെ പ്രകേചാരമള്ള രകീതനിയനില് 39  -ാം വകുപ്പെനിന്
കേകീഴനില് നല്കേനിയ റനികട്ടണനില് അങ്ങലനയുള്ള റകീഫണജ്ജ് അവകേചാശലപ്പെടചാവുന്നെതചാണജ്ജ്.
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(2)  1947-ലലെ യുലലണറഡജ്ജ്  കനഷന്സജ്ജ്  (പ്രനിവനികലെജസജ്ജ്  ആന്ഡജ്ജ്  ഇമബ്യൂണനിറകീസജ്ജ്)
ആകനിന്  കേകീഴനില്  (1947-ലലെ  46-ാം  കകേന്ദ്ര  ആകജ്ജ്)  വനിജചാപനസം  ലചയ  ലഎകേനരചാഷ
സഭയുലട  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  ഏജന്സനികയചാ  ഏലതങനിലുസം  മളട്ടനിലെചാററല്  ഫനിനചാന്ഷനല്
ഇന്സ്റ്റനിറബ്യൂഷന്  ആന്റെജ്ജ്  ഓര്ഗലലനകസഷകനചാ  വനികദശ  രചാജനങ്ങളലട  കകേചാണ്സുകലെകറചാ
എസംബസനികയചാ,  55-ാം  വകുപ്പെനിന്  കേകീഴനില്  വനിജചാപനസം  ലചയ  ചരക്കുകേളകടകയചാ
കസവനങ്ങളകടകയചാ  അലല്ലെങനില്  രണനിലന്റെയുസം  കൂടനികയചാ ഇന്കവര്ഡജ്ജ്  സലലപ്ലെെ നല്കേനിയ
നനികുതനി  തനിരനിലകേ  ലെഭനിക്കചാന്  അര്ഹതയുള്ള  ഏലതങനിലുസം  ആളനികനചാ  അപ്രകേചാരമള്ള
ആളകേളലട വനിഭചാഗതനികനചാ അപ്രകേചാരസം വനിതരണസം ലെഭനിച ലലത്രെെമചാസതനിലന്റെ അവസചാന
ദനിവസസം  മതല്  ആറുമചാസസം  കേഴനിയുന്നെതനിന  മന്പജ്ജ്  നനിര്ണ്ണയനിക്കചാവുന്നെ   പ്രകേചാരമള്ള
ഫചാറതനിലുസം  രകീതനിയനിലുസം  അപ്രകേചാരമള്ള  റകീഫണനിനകവണനി  ഒരു  അകപക  ഫയല്
ലചയ്യചാവുന്നെതചാണജ്ജ്.

** ** ** **

(10) ഏലതങനിലുസം റനികട്ടണ് നല്കുന്നെതനില് വനിഴ്ച വരുത്തുകേകയചാ, അതജ്ജ് ഏലതങനിലുസം
കകേചാടതനികയചാ  അപ്പെകലെറജ്ജ്  അകതചാറനിറനികയചാ,  വനക്തമചാക്കലപ്പെട്ട  തകീയതനിയനില്,  കസ്റ്റ
ലചയനിട്ടനില്ലെചാത  ഏലതങനിലുസം  നനികുതനികയചാ  പനിഴകയചാ  പലെനിശകയചാ  നല്കകേണതുമചായ  ഒരു
രജനിസ്റ്റര് ലചയ ആളനിനജ്ജ്, (3)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം, ഏലതങനിലുസം റകീഫണജ്ജ് കേനികട്ടണതചായനി
വരുന്നെനിടതജ്ജ്, ഉചനിതമചായ ഉകദനചാഗസനജ്ജ്, ―

(എ)  അതതു  സസംഗതനികപചാലലെ,  പ്രസ്തുത  ആള  റനികട്ടണ്  ഫയല്
ലചയ്യുന്നെതുവലരകയചാ,  പനിഴ,  പലെനിശ,  നനികുതനി  എന്നെനിവ  നല്കുന്നെതുവലരകയചാ,  പ്രസ്തുത
ആളക്കജ്ജ് നല്കകേണതചായ റകീഫണജ്ജ് തടഞ്ഞുലവക്കചാവുന്നെതുസം;

(ബനി)  ഇഇൗ  ആകകചാ  അലല്ലെങനില്  നനിലെവനിലുള്ള  നനിയമപ്രകേചാരകമചാ  നനികുതനി
വനികധയനചായ  ആള  നല്കകേണതുസം  എന്നെചാല്  നല്കേചാതതുമചായ  ഏലതങനിലുസം  നനികുതനി,
പലെനിശ,  പനിഴ,  ഫകീസജ്ജ്  അലല്ലെങനില്  മകറലതങനിലുസം  തുകേ  എന്നെനിവ  കേനിട്ടചാനള്ള  റകീഫണനില്
നനിന്നുസം കുറവുലചയ്യുകേ.

വനിശദകീകേരണസം.―ഇഇൗ  ഉപവകുപ്പെനിലന്റെ  ആവശനങ്ങളനികലെക്കചായനി,  'വവക്തമചാക്കലപ്പെട്ട
തകീയതനി'  എന്നെചാല്  ഇഇൗ ആകനിന് കേകീഴനില് അപ്പെകീല് ഫയല് ലചയ്യുന്നെതനിനള്ള അവസചാന
തകീയതനി എന്നെര്ത്ഥമചാകുന്നു.

** ** ** **

(14)  ഇഇൗ വകുപ്പെനില് എന്തുതലന്നെ അടങ്ങനിയനിരുന്നെചാലുസം,  തുകേ ആയനിരസം രൂപയനില്
കുറവചാലണങനില് (5)-ാം ഉപവകുപ്പെനിലന്റെകയചാ (6)-ാം ഉപവകുപ്പെനിലന്റെകയചാ കേകീഴനിലലെ യചാലതചാരു
റകീഫണ്ടുസം അകപകകേനജ്ജ് നല്കകേണതനില്ലെചാതതുമചാണജ്ജ്.
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വനിശദകീകേരണസം.―ഇഇൗ ഉപവകുപ്പെനിലന്റെ ആവശനതനികലെക്കജ്ജ്,―

(1)  "റകീഫണജ്ജ്"  എന്നെതനില്  ചരക്കനിലന്റെകയചാ  കസവനതനിലന്റെകയചാ  അഥവചാ
രണനിലന്റെയുകമചാ  പൂജനസം  നനിരക്കനിലുള്ള  വനിതരണസം,  പൂജനസം  നനിരക്കനിലുള്ള  വനിതരണസം
നടത്തുന്നെതനിനജ്ജ്  ഉപകയചാഗനിച  നനികകപവനിഭവകമചാ  നനികകപവനിഭവകസവനങ്ങകളചാ,  കേല്പനിത
കേയറ്റുമതനിയചായനി  കേരുതലപ്പെടുന്നെ  ചരക്കുകേളലട  വനിതരണതനിനള്ള  റകീഫണജ്ജ്  (3)-ാം
ഉപവകുപ്പെനില്  വനവസ  ലചയ  പ്രകേചാരസം  വനിനനികയചാഗനിക്കചാത  നനികകപവനിഭവ  നനികുതനി
ഇളവനിലന്റെ റകീഫണജ്ജ്;

(2) "ബന്ധലപ്പെട്ട തകീയതനി"   എന്നെചാല്,―

(എ)  ഇനനക്കജ്ജ്  പുറകതയജ്ജ്  ചരക്കുകേള കേയറ്റുമതനി  ലചയ്യുന്നെ സസംഗതനിയനില്
ചരക്കുകേലള  സസംബന്ധനിചജ്ജ്   നല്കേനിയ  നനികുതനിക്കജ്ജ്  ഒരു  റകീഫണജ്ജ്  ലെഭനമചാകുന്നെനിടതജ്ജ്,
അപ്രകേചാരമള്ള ചരക്കുകേളനില് ഉപകയചാഗനിചനിട്ടുള്ള നനികകപവനിഭവങ്ങലളകയചാ അതതുസസംഗതനി
കപചാലലെ നനികകപവനിഭവ കസവനങ്ങലളകയചാ സസംബന്ധനിചജ്ജ്,  ―

(i)  ചരക്കുകേള  സമദ്രമചാര്ഗ്ഗതനിലൂലടകയചാ  വചായുമചാര്ഗ്ഗതനിലൂലടകയചാ
കേയറ്റുസ്തുമതനി  ലചയ്യുന്നെപകസം,  അപ്രകേചാരസം  ചരക്കുകേള  കേയറനിയ  കേപ്പെകലെചാ  എയര്കചാകഫചാ
ഇനനയനില് നനിന്നുസം പുറലപ്പെടുന്നെ തകീയതനി;

(ii)   വസ്തുക്കള കേരമചാര്ഗ്ഗമചാണജ്ജ് കേയറ്റുമതനി ലചയ്യുന്നുലവങനില്,  അതരസം
ചരക്കുകേള അതനിര്തനി കേടക്കുന്നെ തകീയതനി;

(iii)  ചരക്കുകേള  കപചാസ്റ്റജ്ജ്  വഴനി  കേയറ്റുമതനി  ലചയ്യുകേയചാലണങനില്,
ബന്ധലപ്പെട്ട കപചാസ്റ്റജ്ജ്  ഓഫകീസനിലലെ ചരക്കുകേള ഇനനക്കജ്ജ് പുറകതയജ്ജ് അയക്കുന്നെ തകീയതനി;

(ബനി)  ചരക്കുകേളക്കജ്ജ്  നല്കേനിയ നനികുതനി  റകീഫണജ്ജ്  ലചയ്യുന്നെനിടതജ്ജ്,  കേല്പനിത
കേയറ്റുമതനിയചായനി  കേരുതലപ്പെടുന്നെ  ചരക്കുകേള  വനിതരണസം  ലചയ്യുന്നെ  സസംഗതനിയനില്
അപ്രകേചാരമള്ള കേല്പനിത കേയറ്റുമതനിയുമചായനി ബന്ധലപ്പെട്ടജ്ജ്, റനികട്ടണ് നല്കുന്നെ തകീയതനി;

(സനി)  കസവനങ്ങലളകയചാ അലല്ലെങനില്  അതതു സസംഗതനികപചാലലെ അപ്രകേചാരമള്ള
കസവനങ്ങളനില്  ഉപകയചാഗനിച  നനികകപവനിഭവങ്ങലളകയചാ  നനികകപവനിഭവ  കസവനങ്ങലളകയചാ
സസംബന്ധനിചജ്ജ്  നല്കേനിയ  നനികുതനിയുലട  റകീഫണജ്ജ്  ലെഭനമചാകുന്നെനിടതജ്ജ്,  ഇനനക്കജ്ജ്  പുറകതയജ്ജ്
കസവനങ്ങള കേയറ്റുമതനി ലചയ്യുന്നെ സസംഗതനിയനില്,  ―

(i)  അപ്രകേചാരമള്ള പണസം നല്കേല് ലെഭനിക്കുന്നെതനിനജ്ജ്  മമ്പജ്ജ്  കസവനങ്ങള
വനിതരണസം ലചയ്യുന്നെതജ്ജ് പൂര്തനിയചാകുന്നെനിടതജ്ജ്, വനികദശ വനിനനിമയസം ലെഭനിക്കുന്നെ സമയതജ്ജ്;

(ii)  ഇന്കവചായനിസജ്ജ്  നല്കുന്നെതനിനജ്ജ്  മന്പജ്ജ്  പണസം  ലെഭനിക്കുന്നെനിടതജ്ജ്
ഇന്കവചായനിസജ്ജ് നല്കുന്നെ തകീയതനി;

(ഡനി) അപ്പെകലെറജ്ജ് അകതചാറനിറനിയുലടകയചാ അപ്പെകലെറജ്ജ് ടട്രൈബബ്യൂണലെനിലന്റെകയചാ 
മകറലതങനിലുസം കകേചാടതനിയുലടകയചാ വനിധനിനനചായസം, ഡനികനി, ഉതരവജ്ജ് അലല്ലെങനില് നനിര്കദ്ദേശസം 
എന്നെനിവയുലട ഫലെമചായനി, നനികുതനി റകീഫണജ്ജ് ലചയ്യലപ്പെകടണതചായനി തകീരുന്നെ സസംഗതനിയനില്,―

** ** ** **
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2019-ലലെ കകേരള ധനകേചാരന ആകനില് നനിന്നുള്ള പ്രസക്ത ഭചാഗങ്ങള

(2019-ലലെ 5)

** ** ** **

12.  ചനിലെ  സസംഗതനികേളനില്  കുടനിശനികേ  കുറവജ്ജ്  ലചയ്യല്.―(1)  2017-ലലെ  കകേരള
സസംസചാന  ചരക്കജ്ജ്  കസവന  നനികുതനി  ആകനിലലെ  (2017-ലലെ  20)  174-ാം  വകുപ്പെജ്ജ്
(1)-ാംഉപവകുപ്പെനികലെചാ  1976-ലലെ  കകേരള  ആഡസംബരങ്ങളനികന്മേലുള്ള  നനികുതനി  ആകനികലെചാ
(1976-ലലെ  32)  (ഇതനിനകശഷസം  മന്  ആകജ്ജ്  എന്നെചാണജ്ജ്  പരചാമര്ശനിക്കലപ്പെടുകേ)  അതനിന്
കേകീഴനില്  ഉണചാക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങളനികലെചാ  അലല്ലെങനില്  ഏലതങനിലുസം  കകേചാടതനിയുലടകയചാ
ടട്രൈബബ്യൂണലെനിലന്റെകയചാ അപ്പെകലെറജ്ജ് അകതചാറനിറനിയുലടകയചാ ഏലതങനിലുസം വനിധനിനനചായതനികലെചാ
ഡനികനിയനികലെചാ   ഉതരവനികലെചാ  എന്തുതലന്നെ  അടങ്ങനിയനിരുന്നെചാലുസം,  2017 ജൂണ്  30-ാം
തകീയതനി വലരയുസം അതജ്ജ് ഉള  ലപ്പെലടയുമള്ള കേചാലെയളവുമചായനി ബന്ധലപ്പെട്ടജ്ജ്, ഇഇൗ ആകജ്ജ് പ്രകേചാരസം
കേനികട്ടണതചായ  നനികുതനികയചാ  മറജ്ജ്  ഏലതങനിലുസം  തുകേകയചാ  കുടനിശനികേ  വരുതനിയനിട്ടുള്ള ഒരു
നനികുതനിദചായകേനജ്ജ്,―

(i)  കുടനിശനികേയചായ  മഖന  നനികുതനിതുകേയുലട  എഴുപതജ്ജ്  ശതമചാനസം   അടയ്ക്കുന്നെതനികന്മേല്;
അലല്ലെങനില്

(ii)  കുടനിശനികേയചായ മഖന നനികുതനിതുകേയുലട  അറുപതജ്ജ് ശതമചാനസം, (7)-ാം ഉപവകുപ്പെനില്
പരചാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്നെ  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയചാധനികേചാരനിയുലട  അറനിയനിപ്പെജ്ജ്  ലെഭനിചജ്ജ്  മപ്പെതജ്ജ്
ദനിവസതനിനകേസം തുകേ ലമചാതമചായുസം അടയ്ക്കുന്നെതനികന്മേല്

കുടനിശനികേ തകീര്പ്പെചാക്കുന്നെതനിനജ്ജ് ഓപ്റജ്ജ്  ലചയ്യചാവുന്നെതചാണജ്ജ് :

** ** ** **

(4)  ഒരു  വര്ഷവുമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  എല്ലെചാ  നനികുതനിയുസം  പലെനിശയുസം  പനിഴത്തുകേയുസം
ഉളലപ്പെലടയുള്ള  എല്ലെചാ  കുടനിശനികേകേളസം  ഇഇൗ  വകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  ഒരുമനിചജ്ജ്  അടചജ്ജ്
തകീര്കക്കണതചാണജ്ജ്.

(5)  (1) -ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  കുടനിശനികേ  അടയ്ക്കുന്നെതജ്ജ്  ഓപ്റജ്ജ്   ലചയ്യുവചാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  ഒരു  നനികുതനിദചായകേന്,  2021  നവസംബര്  30  -ാം  തകീയതനിയനികലെചാ  അതനിനജ്ജ്
മന്പചാകയചാ നനികുതനി നനിര്ണ്ണയചാധനികേചാരനിക്കജ്ജ് ഒരു ഓപ്ഷന് നല്കകേണതചാണജ്ജ് :

എന്നെചാല്, 2021 നവസംബര് 30-ാം തകീയതനിയജ്ജ് കശഷമള്ള ഡനിമചാന്റുകേലള സസംബന്ധനിചജ്ജ്,
ഉതരവജ്ജ്  ലലകേപ്പെറനിയ  തകീയതനി  മതല്  30  ദനിവസങ്ങളക്കകേസം  ഓപ്ഷന്  നല്കേചാവുന്നെതുസം
അങ്ങലനയുള്ള  സസംഗതനികേളനില് ഇഇൗ വകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം കേനിട്ടചാനള്ള നനികുതനിയുസം മറ്റു തുകേകേളസം
2022 മചാര്ചജ്ജ് 31   -ാം തകീയതനിയനികലെചാ അതനിന മന്പചാകയചാ അടച്ചു തകീര്കക്കണതചാണജ്ജ്.

** ** ** **
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(7) (5)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരമള്ള ഒരു ഓപ്ഷന്  ലെഭനിക്കുന്നെതനികന്മേല് നനികുതനി നനിര്ണ്ണയ
അധനികേചാരനി, (1)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം നനികുതനിദചായകേനനില്  നനിന്നുസം കേനികട്ടണ നനികുതനി തുകേയുസം
മറജ്ജ് തുകേകേളസം കേണക്കചാകക്കണതുസം, നനികുതനിദചായകേലന അതജ്ജ് അറനിയനികക്കണതുസം അതനിനകശഷസം
നനികുതനിദചായകേന്  2022  മചാര്ചജ്ജ്  31-കനചാ  അതനിന  മന് പചാകയചാ  അതതുസസംഗതനികപചാലലെ
തവണകേളചാകയചാ അലല്ലെങനില് ലമചാതമചാകയചാ തുകേ അടയ്കക്കണതുമചാണജ്ജ് :

** ** ** **

(13) കേമകീഷണര്ക്കജ്ജ് , (7)-ാം ഉപവകുപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരമള്ള അറനിയനിപ്പെജ്ജ് പ്രകേചാരസം കുടനിശനികേ 
പൂര്ണ്ണമചായുസം അടചതനിലന്റെ തകീയതനി മതല് നചാലെജ്ജ് വര്ഷക്കചാലെയളവനിനള്ളനില്,   ഈ വകുപ്പെജ്ജ് 
പ്രകേചാരസം തകീര്പ്പെചാക്കനിയനിട്ടുള്ള ഏലതങനിലുസം കകേസുകേള വരുമചാന തചാല്പ്പെരനചാര്ത്ഥസം 
സസ്വകമധയചാ പുനനഃപരനികശചാധനിക്കചാവുന്നെതചാണജ്ജ് .”; 

** ** ** **
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 2020-ലലെ കകേരള ധനകേചാരന ആകനില് നനിന്നുള്ള പ്രസക്ത ഭചാഗങ്ങള

(2020-ലലെ 7)

** ** ** **

10.  ചനിലെ  സസംഗതനികേളനില് കുടനിശനികേ കുറവജ്ജ്  ലചയ്യചാനള്ള പ്രകതനകേ വനവസകേള.―
(1)  2017-ലലെ  കകേരള  സസംസചാന ചരക്കജ്ജ്  കസവന  നനികുതനി  ആകനിലലെ  (2017-ലലെ  20)
174-ാം വകുപ്പെജ്ജ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പെനികലെചാ 2003-ലലെ കകേരള മൂലെനവര്ദ്ധനിത നനികുതനി ആകനികലെചാ
(ഇതനിന  കശഷസം  മന്  ആകജ്ജ്  എന്നെചാണജ്ജ്  പരചാമര്ശനിക്കലപ്പെടുകേ)  അതനിന്  കേകീഴനില്
ഉണചാക്കലപ്പെട്ടനിട്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങളനികലെചാ  അലല്ലെങനില് ഏലതങനിലുസം  കകേചാടതനിയുലടകയചാ
ടട്രൈബബ്യൂണലെനിലന്റെകയചാ അപ്പെകലെറജ്ജ് അകതചാറനിറനിയുലടകയചാ ഏലതങനിലുസം വനിധനിനനചായതനികലെചാ
ഡനികനിയനികലെചാ ഉതരവനികലെചാ എന്തുതലന്നെ അടങ്ങനിയനിരുന്നെചാലുസം, 2017 ജൂണ് 30-ാം തകീയതനി
വലരയുസം  അതജ്ജ്  ഉള  ലപ്പെലടയുമള്ള  കേചാലെയളവുമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടജ്ജ്,  മന്  ആകജ്ജ്  പ്രകേചാരകമചാ
അലല്ലെങനില് 1956-ലലെ കകേന്ദ്ര വനില്പ്പെന നനികുതനി ആകജ്ജ് പ്രകേചാരകമചാ (1956-ലലെ 74   -ാംകകേന്ദ്ര
ആകജ്ജ്)  കേനികട്ടണതചായ നനികുതനികയചാ മറജ്ജ്  ഏലതങനിലുസം  തുകേകയചാ കുടനിശനികേ വരുതനിയനിട്ടുള്ള
ഒരു നനികുതനിദചായകേനജ്ജ്,   ―

(i)  കുടനിശനികേയചായ  മഖന നനികുതനി തുകേയുലട  എഴുപതജ്ജ്  ശതമചാനസം അടയ്ക്കുന്നെതനികന്മേല്;
അലല്ലെങനില്

(ii) കുടനിശനികേയചായ മഖന നനികുതനി തുകേയുലട  അറുപതജ്ജ് ശതമചാനസം, (7)-ാം ഉപവകുപ്പെനില്
പരചാമര്ശനിചനിരനിക്കുന്നെ  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയ  അധനികേചാരനിയുലട  അറനിയനിപ്പെജ്ജ്  ലെഭനിചജ്ജ്  മപ്പെതജ്ജ്
ദനിവസതനിനകേസം തുകേ ലമചാതമചായുസം അടയ്ക്കുന്നെതനികന്മേല്,

കുടനിശനികേ തകീര്പ്പെചാക്കുന്നെതനിനജ്ജ് ഓപ്റജ്ജ്  ലചയ്യചാവുന്നെതചാണജ്ജ് :

** ** ** **

(4)  ഒരു  വര്ഷവുമചായനി  ബന്ധലപ്പെട്ട  എല്ലെചാ  നനികുതനിയുസം  പലെനിശയുസം  പനിഴത്തുകേയുസം
ഉളലപ്പെലടയുള്ള  എല്ലെചാ  കുടനിശനികേകേളസം  ഇഇൗ  വകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  ഒരുമനിചജ്ജ്  അടചജ്ജ്
തകീര്കക്കണതചാണജ്ജ്.

(5)  (1) -ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  കുടനിശനികേ  അടയ്ക്കുന്നെതജ്ജ്  ഓപ്റജ്ജ്   ലചയ്യുവചാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  ഒരു  നനികുതനിദചായകേന്,  2021 നവസംബര്  30  -ാം  തകീയതനിയനികലെചാ  അതനിനജ്ജ്
മന്പചാകയചാ നനികുതനി നനിര്ണ്ണയചാധനികേചാരനിക്കജ്ജ് ഒരു ഓപ്ഷന് നല്കകേണതചാണജ്ജ്:

എന്നെചാല്, 2021 നവസംബര് 30-ാം തകീയതനിയജ്ജ് കശഷമള്ള ഡനിമചാന്റുകേലള സസംബന്ധനിചജ്ജ്,
ഉതരവജ്ജ്  ലലകേപ്പെറനിയ  തകീയതനി  മതല്  30  ദനിവസങ്ങളക്കകേസം  ഓപ്ഷന്  നല്കേചാവുന്നെതുസം
അങ്ങലനയുള്ള  സസംഗതനികേളനില് ഇഇൗ വകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം കേനിട്ടചാനള്ള നനികുതനിയുസം മറ്റു തുകേകേളസം
2022 മചാര്ചജ്ജ് 31-ാം തകീയതനിയനികലെചാ അതനിന മന്പചാകയചാ അടച്ചു തകീര്കക്കണതചാണജ്ജ്.

** ** ** **
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(7)  (5)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരമള്ള  ഒരു  ഓപ്ഷന്   ലെഭനിക്കുന്നെതനികന്മേല്  നനികുതനി
നനിര്ണ്ണയ  അധനികേചാരനി,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെജ്ജ്  പ്രകേചാരസം  നനികുതനിദചായകേനനില്   നനിന്നുസം  കേനികട്ടണ
നനികുതനി തുകേയുസം  മറജ്ജ്  തുകേകേളസം  കേണക്കചാകക്കണതുസം,  നനികുതനിദചായകേലന  അതജ്ജ്
അറനിയനികക്കണതുസം  അതനിനകശഷസം  നനികുതനിദചായകേന്  2022  മചാര്ചജ്ജ്  31-കനചാ  അതനിന
മന് പചാകയചാ  അതതുസസംഗതനികപചാലലെ,  തവണകേളചാകയചാ  അലല്ലെങനില്  ലമചാതമചാകയചാ  തുകേ
അടയ്കക്കണതുമചാണജ്ജ് :

** ** ** **

(14)  ഈ വകുപ്പെനിന് കേകീഴനില് തകീര്പ്പെചാകക്കണ കുടനിശനികേയനില് അധനികേചാരമള്ള കകേചാടതനിയുലട
ഗചാര്ണകീഷനി ഉതരവജ്ജ്  പ്രകേചാരസം ഏലതങനിലുസം  നനികുതനിദചായകേന് നനിലെനനിര്തനിയനിട്ടുള്ള നനികുതനി
തുകേയുസം,  അലല്ലെങനില്   10-ാം  വകുപ്പെനിന്  കേകീഴനില്  കുറവജ്ജ്  ലചയതുസം  അയചാള
നനിലെനനിര്തനിയതുമചായ തുകേയുസം ഉളലപ്പെടുന്നെതല്ലെചാതതചാകുന്നു.

640/2022.


