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ജിഎസ്ടി : വിലകയറ്റത്തിലലക്കും, സാമ്പത്തികരകിടിപിലിലലക്കും ിയിക്കനക 
ല ാ. ബി. എ. പ്രകാശ്  

 
വല഻യ പ്രത഼ക്ഷുയഺീെയഺണ് ജ഻എസ്െ഻ അഥവഺ ചരക്കഽ ുസവന ന഻ഔഽത഻ രഺജയത്ത് 

ജാൂല ന്ഺാം ത഼യത഻ മഽതല്  നെപ്പ഻ലഺക്ക഻യത്. ഇത് മാലാം ന഻ലവ഻ീല രല രുരഺക്ഷ 
ന഻ഔഽത഻ഔള്  രഽ ന഻ഔഽത഻യഺയ഻ മഺറഽഔയഽാം, ന഻ഔഽത഻ ന഻രക്കഽഔള്  ഔഽറയഽന്ത് മാലാം 
ീരഺതഽവ഻ല്  ഉല്പ്പന്ളുടള ീെ വ഻ല ഔഽറയഽീമന്ഽാം, ീചക്ക് ുരഺ് ഔള഻ീല തെസങ്ളുടള്  മഺറ഻, 
ചരക്ക് ന഼ക്കാം ുവഖത്ത഻ലഺയ഻, രഺജയാം റ്റ വ഻രി഻യഺവഽീമന്ഽാം, ന഻ഔഽത഻ ഭരിാം 
സഽതഺരയവഽാം, ലള഻തമഺഔഽീമന്ഽാം പ്രത഼ക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്ഽ. ആദയീത്ത രഽമഺസഔഺലത്ത് സഺമ്പത്ത഻ഔ 
ുമകലഔള഻ല്  അനഽഭവീപ്പട്ട മഺറ്റളുടള ീെ അെ഻സ്ഥഺനത്ത഻ല്  ജ഻എസ്െ഻ സിഷ്െ഻ച്ച 
പ്രതയഺഗഺതളുടള്  രര഻ുശഺധ഻ക്കഽന്ഽ.  

പ്രത഼ക്ഷ഻ച്ചതഽുരഺീല സഺധനളുടള ീെ വ഻ലയ഻ല്  ഔഽറവഽണ്ടഺയ഻ട്ട ുണ്ടഺീയന്ഽ 
രര഻ുശഺധ഻ക്കഺാം. ജ഻എസ്െ഻ നെപ്പ഻ലഺക്ക഻ രഽമഺസാം ഔഴ഻യഽുമ്പഺള്  ജ഻എസ്െ഻ യഽീെ 
രര഻ധ഻യ഻ല്  വരഽന് ഏതഺണ്ട് എലലഺ ഉല്പ്പന്ളുടള ീെയഽാം വ഻ലയ഻ല്  വര്ധനവഺണ് ഉണ്ടഺയത്. 
ഔഺറഽഔള്, ൊത്ത് ുര്് , രഺല്ീരഺെ഻, വഺഷ഻ാം പ ീരര്ര്  തഽെളുട഻യവയഽീെ വ഻ലീയഺഴ഻ച്ച് 
മീറ്റഺരഽല്പ്പന്ത്ത഻ീെയഽാം വ഻ലയ഻ല്  ഔഽറവഽണ്ടഺയ഻ട്ട഻ലല. ജ഻എസ്െ഻ യ഻ല്  പ്രകയഺര഻ച്ച ന഻ഔഽത഻ 
ന഻രക്കഽഔള്  ഉല്പ്പന്ളുടള ീെ ന഻ലവ഻ലഽ്ള  വ഻ലയഽീെഔാീെ അധ഻ഔമഺയ഻ ഔാട്ട ന് 
പ്രവിതയഺണ് ീരഺതഽവ഻ല്  ഔണ്ടത്. (1). ഇെത്തരാം ുഹഺട്ടലഽഔള്  എലലഺാം 12 ശതമഺനാം 
ന഻ഔഽത഻ അധ഻ഔമഺയ഻ ുചര്ത്ത് ഭക്ഷിത്ത഻ീെ വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ച്ച . എന്ഺല്  സാംസ്ഥഺന 
സര്ക്കഺര്  ഇെീരട്ടതഽമാലാം ച഻ല ുഹഺട്ടലഽഔള്  5 ശതമഺനാം ഔഽറവഽവരഽത്ത഻. എന്ഺല്  
നീലലഺരഽശതമഺനാം ുഹഺട്ടലഽഔള്  12 ശതമഺനാം അധ഻ഔ വ഻ല ഇുപ്പഺഴഽാം ഈെഺക്കഽന്ഽ. (2). 
ഇറച്ച഻ുഔഺഴ഻യഽീെ വഺറ്റ഻ല്  14.5% ഔഽറവഽണ്ടഺയ സഺഹചരയത്ത഻ല്  ുഔഺഴ഻, ഔ഻ുലഺയ്ക്ക്ക് 87 
രാരയ്ക്ക്ക് വ഻ല്ക്കിീമന് സാംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര഻ീെ ന഻ര്ുേശാം ര഻െത്തഽാം നെപ്പ഻ലഺയ഻ലല. 
ഇത഻ീെ ഇുപ്പഺഴഽ്ള  വ഻ല 110 മഽതല്  135 വീരയഺണ്. (3). സാംസ്ഥഺന സര്ക്കഺര്  
വ഻ലഔഽറയഽീമന്ഽ പ്രകയഺര഻ച്ച 100 ഒളാം ഉല്പ്പന്ളുടള഻ല്  മഽക്കഺല്  രങ്ക഻നഽാം ഇതഽവീര വ഻ല 
ഔഽറഞ്ഞ഻ട്ട഻ലല. ജ഻.എസ്.െ഻ പ്രഔഺരാം രഽത഻യ വ഻ല അച്ചെ഻ച്ച  വന്ുപ്പഺള്  രഴയ വ഻ല 
അുതുരഺീല ന഻ലന഻ര്ത്ത഻. (4). ആട്ട, ൂമദ തഽെളുട഻യ ധഺനയീപ്പഺെ഻ഔള്ക്ക് ആറഽ ശതമഺനവഽാം, 
രഞ്ചസഺരയ്ക്ക്ക് നഺല് ശതമഺനവഽാം, ുതയ഻ല, ീവള഻ീച്ചണ്ണ, നീലലണ്ണ, എീെണ്ണ എന്഻വയ്ക്ക്കഽാം, 
ഏലാം, പ്ഖഺമ്പാ, ഔറഽവഺപ്പട്ട എന്഻വയ്ക്ക്കഽാം മാന്് ശതമഺനാം വ഻ലക്കഽറവഽണ്ടഺഔഽീമന്ഽ 
സര്ക്കഺര്  രറഞ്ഞ഻രഽന്ഽ. എന്ഺല്  ഇവയഽീെ വ഻ലയ഻ല്  യഺീതഺരഽ ഔഽറവഽാം ഉണ്ടഺയ഻ലല. (5). 
ന഻ര്മഺിസഺമപ്ഖ഻ഔളഺയ സ഻മ഻െ്, മഺര്ബ഻ള്, ഇലക്ുപ്െഺി഻ക് ഉരഔരിളുടള്  തഽെളുട഻യവയഽീെ 
വ഻ലയഽാം വര്ധ഻ച്ച . ജ഻.എസ്.െ഻ വരഽുമ്പഺള്  മഺര്ബ഻ള഻ ഒ ന്രശതമഺനാം ഔഽറയഽീമന്് 
ഔിക്കഺക്ക഻യ സ്ഥഺനത്ത് 12 ശതമഺനാം വ഻ല വര്ധനവഺണ് ഉണ്ടഺയ഻ട്ട ്ള ത്. (6). രഺയ്ക്ക്ക് 
ീചയ്ക്ത ധഺനയളുടള്, ഭക്ഷയ വസ്തഽക്കള്, ആട്ട, ൂമദ, അച്ചഺര്  തഽെളുട഻യവയഽീെ ജ഻.എസ്.െ഻ 
ന഻രക്ക് 12 ശതമഺനമഺയ഻ വര്ധ഻ച്ച . ഇുപ്പഺള്  ഇത്തരാം ഭക്ഷി വസ്തഽക്കള഻ല്  നീലലഺരഽ 
ശതമഺനാം വ഻ല്ക്കഽന്ത് രഺയ്ക്ക്കറ്റ ഔളഺയ഻ട്ടഺണ്. തന്മാലാം അവയഽീെ വ഻ലയഽാം വര്ധ഻ച്ച . 
മഺപ്തമലല ഇവ ഉത്രഺദ഻പ്പ഻ക്കഽന് ീചറഽഔ഻െ വയവസഺയീത്തയഽാം ഇത് പ്രത഻സന്ധ഻യ഻ലഺക്ക഻. (7). 
ഔരയാട്ടര് , പ്ര഻െര്, മഷ഻, മറ്റ് ഉരഔരിളുടള്  തഽെളുട഻യവയഽീെ ജ഻.എസ്.െ഻ 28 ശതമഺനമഺയ഻ 
വര്ധ഻ച്ചത് ഈ ുമകലയ഻ീല ീചലവ഻ല്  വന്വര്ധനയഽണ്ടഺക്ക഻.   

ജ഻എസ്െ഻ മാലാം സാംസ്ഥഺനീത്ത രല വയവസഺയളുടള ാം പ്രത഻സന്ധ഻യ഻ുലക്ക് 
ന഼ളുടഽന്ഽീവന്ഽ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട ഔള്  ഉണ്ട്. (1). ൂൈവഽഡ് വയവസഺയത്ത഻ീല ജ഻എസ്െ഻ 16.5% ല്  
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ന഻ന്് 28% മഺയ഻ ഉയര്ത്ത഻യത്  മാലാം ുഔരളത്ത഻ീല നഺനാുറഺളാം ീചറഽഔ഻െ വയവസഺയ 
യാി഻റ്റ ഔള്  പ്രത഻സന്ധ഻യ഻ലഺണ്. (2). 9% ന഻ഔഽത഻യ഻ല്  ന഻ന്് 28% ന഻ഔഽത഻യ഻ുലക്ക് 
ഉയര്ത്ത഻യത്  മാലാം 1200 ഒളാം വരഽന് ീഹരസ് ുബഺട്ട ഔള്  പ്രത഻സന്ധ഻യ഻ലഺണ്. (3). 
മത്സ്യബന്ധനസമപ്ഖ഻ഔളഺയ വല ീനയ്യഺന്  ഉരുയഺഖ഻ക്കഽന് നാല്, വല, ചാണ്ട, ുറഺപ്, ഐസ് 
ുബഺക്സ്, ഓട്ട്  ു്ഺര്  എഞ്ച഻ന്  എന്഻വയ഻ീല ന഻ഔഽത഻ വര്ധനാം മത്സ്യബന്ധന ീചലവ഻ല്  
വല഻യ വര്ധനഉണ ഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ട ണ്ട്. (4). 9% ന഻ഔഽത഻യഽണ്ടഺയ഻രഽന് ുഔറ്ററ഻ാം പ ുമകലയഽീെ 
ന഻ഔഽത഻ 18% ആക്ക഻യത് ഈ ുമകലീയയഽാം രാക്ഷപ്രത഻സന്ധ഻യ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ട ണ്ട്. (5). ഔര്ഷഔ ഒ 
അവശയവസ്തഽക്കളഺയ ്഼സല്, ീരുപ്െഺള്, മീണ്ണണ്ണ എന്ജ഻നഽഔള്, ഇലക്പ്െ഻ക്ക് ുമഺുട്ടഺര്  
ഗെഔളുടള്  എന്഻വയ്ക്ക്ക് 28% ജ഻.എസ്.െ഻ ഏര്ീപ്പെഽത്ത഻യത് ഔഺര്ഷ഻ഔ ുമകലീയ 
പ്രത഻സന്ധ഻യ഻ുലക്ക് നയ഻ക്കഽന്ഽ. (6). തുേശ സവയാംഭരി സ്ഥഺരനളുടള ീെ 
ന഻ര്മഺിപ്രവര് ത്തനളുടള്ക്ക് 18 ശതമഺനാം ജ഻എസ്െ഻ ഏര്ീപ്പെഽത്ത഻യത് പ്രഺുദശ഻ഔ 
സര്ക്കഺരഽഔള ീെ വ഻ഔസനപ്രവര്ത്തനളുടീള പ്രത഻സന്ധ഻യ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ട ണ്ട്. (7). വ഻ുനഺദ 
ന഻ഔഽത഻ വരഽമഺനാം നഷ്ടീപ്പെഽന്ത് മാലാം പ്രഺുദശ഻ഔ സര്ക്കഺരഽഔള്  സഺമ്പത്ത഻ഔ 
പ്രത഻സന്ധ഻യ഻ുലക്ക് ന഼ളുടഺന്  ഇെയഽണ്ട്. (8). ജ഻എസ്െ഻യ഻ല്  ന഻ന്് സര്ക്കഺര്  അധ഻ഔ ന഻ഔഽത഻ 
വരവഺണ് പ്രത഼ക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്ത്. എന്ഺല്  ആദയ മഺസാം ന഻ഔഽത഻ വരവ഻ല്  വന്ഔഽറവഺണ് 
ഉണ്ടഺയ഻ട്ട ്ള ീതന്ഽാം മഺധയമ റ഻ുപ്പഺര്ട്ട ഔള്  രറയഽന്ഽ.  

രഺജയാം രഽ ഔുമ്പഺളമഺയ഻ മഺറഽന്ത് മാലാം ഉല്പ്പഺദനാം ഔാെഽതല്  നെക്കഽന്, വയവസഺയ 
വ഻ഔസ഻തമഺയ, ഉത്രഺദന ീചലഉണ ഔഽറഞ്ഞ സാംസ്ഥഺനളുടള്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ഔ രാംഖത്ത് 
മഽുന്റ്റവഽാം, ഉല്പ്പഺദനരാംഖത്ത് ര഻ുന്ഺക്കമഺയ സാംസ്ഥഺനളുടള്ക്ക് തഔര്ച്ചയഽാം ഉണ്ടഺഔഺന്  
സഺധയതയഽണ്ട്. എന്ഺല്  ഉയര്ന് ഉല്പ്പഺദനീചലവഽാം, വ഻ലയഽാം ഔഺരിാം ുഔരളത്ത഻ ഒ മറ്റ  
സാംസ്ഥഺനളുടള഻ല്  ന഻ന്ഽ വരഽന് ട്ടനവധ഻ ഉല്പ്പന്ളുടള മഺയ഻ മത്സ്ര഻ച്ച് ുഔരളത്ത഻ീല 
വ഻രി഻ുരഺലഽാം ര഻െ഻ച്ച  ന഻ര്ത്തഺന്  ഔഴ഻യഺീത തഔര്ച്ചയ഻ുലക്ക് ന഼ളുടഺന്  സഺധയതയഽണ്ട്. 
അനയസാംസ്ഥഺനളുടള഻ല്  ന഻ന്ഽാം ഔഽറഞ്ഞ വ഻ലയ഻ലഽ്ള  നഺള഻ുഔരത്ത഻ീെയഽാം, 
ീവള഻ീച്ചണ്ണയഽീെയഽാം വരഉണ ുഔരള വ഻രി഻യഽീെ തഔര്ച്ചയ്ക്ക്കഽാം, നഺള഻ുഔര ഔിഷ഻ീയയഽാം 
അനഽബന്ധ വയവസഺയളുടീളയഽാം പ്രത഻ഔാലമഺയ഻ ബഺധ഻ക്കഽാം. അനയസാംസ്ഥഺനളുടള഻ല്  ന഻ന്ഽാം 
ീഔഺണ്ട് വരഽന് ഇറച്ച഻ുഔഺഴ഻ക്ക് ഏര്ീപ്പെഽത്ത഻യ഻രഽന് 14.5% വഺറ്റ് ന഻ഔഽത഻ 
ഇലലഺതഺവഽന്ുതഺീെ സാംസ്ഥഺനീത്ത ുഔഺഴ഻ ഔര്ഷഔര്  വല഻യ തഔര്ച്ച ുനര഻ുെണ്ട഻ വരഽാം. 
രഺജയാം റ്റ ഔുമ്പഺളമഺഔഽന്ുതഺീെ സാംസ്ഥഺന ീചറഽഔ഻െവയവസഺയളുടള്ക്ക് ഔെഽത്ത മത്സ്രാം 
ുനര഻ുെണ്ട഻വരഽാം. ുവതന ീചലവഽാം, മറ്റ് ഉത്രഺദന ീചലവഽാം ഉയര്ന്ത് മാലാം മറ്റ  
സാംസ്ഥഺനളുടള഻ീല ഉല്പ്പന്ളുടള മഺയ഻ മത്സ്ര഻യ്ക്ക്കഺന്  ഔഴ഻യഺീത രല വയവസഺയ 
യാി഻റ്റ ഔള ീെയഽാം ന഻ലന഻ല്പ്പ്  അരഔെത്ത഻ലഺഔഽാം.  

ചഽരഽക്കത്ത഻ല്  ജ഻.എസ്.െ഻ മാലാം പ്രത഼ക്ഷ഻ച്ച ുനട്ടളുടള്  ഈ ഔഴ഻ഞ്ഞ രഽമഺസത്ത഻ന഻ീെ 
സാംസ്ഥഺനത്ത഻ ഒ ുനെഺന്  ഔഴ഻ഞ്ഞ഻ട്ട഻ലല. രഽ ഉരുഭഺക്തസാംസ്ഥഺനാം എന് ന഻ലയ഻ല്  
സാംസ്ഥഺനത്ത഻ ഒ ജ഻.എസ്.െ഻ മാലാം ുനട്ടമഽണ്ട്. ജ഻.എസ്.െ഻ നെപ്പ഻ലഺക്ക഻ തഽെളുടഽുമ്പഺയഽ്ള  
അവയക്തതയഽാം, പ്രശ്നളുടള ാം രര഻ഹര഻ക്കീപ്പെഽുമ്പഺള്  ഈ സ്ഥ഻ത഻യ഻ല്  ഔഽീറ മഺറ്റാം 
ഉണ്ടഺഔഺന്  സഺധയതയഽണ്ട്.   

(അഞ്ചഺാം സാംസ്ഥഺന ധനഔഺരയഔമ഻ഷന്  അധയക്ഷനഺയ഻രഽന്ഽ ുലകഔന് ) 

 

 


