ജിഎസ്ടി: പ്രശ്നങ്ങള ും, പ്രതിസന്ധികള ും
വിലവര്ധന
ചില ഉല്പ്പന്നങ്ങങ്ങ് ഒഴിച്ച് മറ്റെലലാത്തിറ്റെയുും വിലവര്ധിച്ച
 ജ഻എസ്ട഻യ഻ല്


പ്രകയഺര഻ച്ച

ന഻ഔഽത഻

ന഻രക്കഽഔള്


ഉല്പന്നങ്ങളളടീട

ന഻ലവ഻ലഽ്

വ഻ലയഽീടഔാീടഅധ഻ഔമഺയ഻ഔാട്ടടന്നങപ്രവണതയഺണ്ീരഺതഽവ഻ല്
ഔണ്ടത്.
 ഇടത്തരം

ുഹഺട്ടലഽഔള്


എല്ഺം

12

ശതമഺനം

ന഻ഔഽത഻

അധ഻ഔമഺയ഻

ുേര്ത്ത്ത്

ഭക്ഷണത്ത഻ീെ വ഻ല ന഻ശ്ചയ഻ച്ചട. എന്നങഺല്
 സംസ്ഥഺന സര്ത്ക്കഺര്ത്
 ഇടീരട്ടതഽമാലം േ഻ല
ുഹഺട്ടലഽഔള്
 5 ശതമഺനം ഔഽറവഽവരഽത്ത഻. എന്നങഺല്
 നീല്ഺരഽശതമഺനം ുഹഺട്ടലഽഔള്
 12
ശതമഺനംഅധ഻ഔവ഻ലഇുപഺഴഽംഈടഺക്കഽന്നങഽ.
 ഇറച്ച഻ുഔഺഴ഻യഽീട വഺറ്റ഻ല്
 14.5% ഔഽറവഽണ്ടഺയ സഺഹേരയത്ത഻ല്
 ുഔഺഴ഻, ഔ഻ുലഺയ്ക്ക്ക്
87

രാരയ്ക്ക്ക്

വ഻ല്ക്കണീമന്നങ

സംസ്ഥഺന

സര്ത്ക്കഺര഻ീെ

ന഻ര്ത്ുേശം

ര഻ടത്തഽം

നടപ഻ലഺയ഻ല്.
 സംസ്ഥഺന സര്ത്ക്കഺര്ത്
 വ഻ലഔഽറയഽീമന്നങഽപ്രകയഺര഻ച്ച 100ഒളം ഉല്പന്നങ്ങളള഻ല്
 മഽക്കഺല്

രങ്ക഻നഽം ഇതഽവീര വ഻ല ഔഽറഞ്ഞ഻ട്ട഻ല്. ജ഻.എസ്.ട഻ പ്രഔഺരം രഽത഻യ വ഻ല അച്ചട഻ച്ചട
വന്നങുപഺള്
രഴയവ഻ലഅുതുരഺീലന഻ലന഻ര്ത്ത്ത഻.
 ആട്ട, ൂമദ തഽട്ങള഻യ ധഺനയീപഺട഻ഔള്ക്ക് ആറഽ ശതമഺനവഽം, രാരയസഺരയ്ക്ക്ക് നഺ



ശതമഺനവഽം, ുതയ഻ല, ീവള഻ീച്ചണ്ണ, നീല്ണ്ണ, എീെണ്ണ എന്നങ഻വയ്ക്ക്കഽം, ഏലം, പ്ഖഺമ്പാ,
ഔറഽവഺപട്ട

എന്നങ഻വയ്ക്ക്കഽം

മാന്നങ്

ശതമഺനം

വ഻ലക്കഽറവഽണ്ടഺഔഽീമന്നങഽ

സര്ത്ക്കഺര്ത്


രറഞ്ഞ഻രഽന്നങഽ.എന്നങഺല്
ഇവയഽീടവ഻ലയ഻ല്
യഺീതഺരഽഔഽറവഽംഉണ്ടഺയ഻ല്.
 ന഻ര്ത്മഺണസഺമപ്ഖ഻ഔളഺയ
തഽട്ങള഻യവയഽീട

സ഻മ഻െ്,

വ഻ലയഽം

മഺര്ത്ബ഻ള്,

വര്ത്ധ഻ച്ചട.

ഇലക്ുപ്ടഺണ഻ക്

ജ഻.എസ്.ട഻

ഉരഔരണ്ങളള്


വരഽുമ്പഺള്


മഺര്ത്ബ഻ള഻



ന്നങരശതമഺനം ഔഽറയഽീമന്നങ് ഔണക്കഺക്ക഻യ സ്ഥഺനത്ത് 12 ശതമഺനം വ഻ല വര്ത്ധനവഺണ്
ഉണ്ടഺയ഻ട്ടട്ത്.
 രഺയ്ക്ക്ക്ീേയ്ക്തധഺനയ്ങളള്,ഭക്ഷയവസ്തഽക്കള്,ആട്ട,ൂമദ,അച്ചഺര്ത്
 തഽട്ങള഻യവയഽീട
ജ഻.എസ്.ട഻

ന഻രക്ക്

12

ശതമഺനമഺയ഻

വര്ത്ധ഻ച്ചട.

ഇുപഺള്


ഇത്തരം

ഭക്ഷണ

വസ്തഽക്കള഻ല്
 നീല്ഺരഽ ശതമഺനം വ഻ല്ക്കഽന്നങത് രഺയ്ക്ക്കറ്റടഔളഺയ഻ട്ടഺണ്. തന്മാലം
അവയഽീട

വ഻ലയഽം

വര്ത്ധ഻ച്ചട.

മഺപ്തമല്

ഇവ

ഉത്രഺദ഻പ഻ക്കഽന്നങ

ീേറഽഔ഻ട

വയവസഺയീത്തയഽംഇത്പ്രത഻സന്ധ഻യ഻ലഺക്ക഻.
 ഔരയാട്ടര്ത്
, പ്ര഻െര്ത്, മഷ഻, മറ്റ് ഉരഔരണ്ങളള്
 തഽട്ങള഻യവയഽീട ജ഻.എസ്.ട഻ 28
ശതമഺനമഺയ഻വര്ത്ധ഻ച്ചത്ഈുമകലയ഻ീലീേലവ഻ല്
വന്വര്ത്ധനയഽണ്ടഺക്ക഻.
 ഔഺറഽഔള്,ടാത്ത്
ുരസ്റ്്
,രഺല്ീരഺട഻,വഺഷ഻ം പീരര്ര്ത്
 തഽട്ങള഻യവയഽീടവ഻ലീയഺഴ഻ച്ച്
മീറ്റഺരഽല്പന്നങത്ത഻ീെയഽംവ഻ലയ഻ല്
ഔഽറവഽണ്ടഺയ഻ട്ട഻ല്.

1

വയവസായങ്ങ് പ്രതിസന്ധിയിലലക്ക് നീങ്ങുന്നങ്ങു
 ൂൈവഽഡ് വയവസഺയത്ത഻ീല ജ഻എസ്ട഻ 16.5% ല്
 ന഻ന്നങ് 28% മഺയ഻ ഉയര്ത്ത്ത഻യത്

മാലം

ുഔരളത്ത഻ീല

നഺനാുറഺളം

ീേറഽഔ഻ട

വയവസഺയ

യാണ഻റ്റടഔള്


പ്രത഻സന്ധ഻യ഻ലഺണ്.
 9%ന഻ഔഽത഻യ഻ല്
ന഻ന്നങ്28%ന഻ഔഽത഻യ഻ുലക്ക്ഉയര്ത്ത്ത഻യത്മാലം1200ഒളംവരഽന്നങ
ീഹരസ്ുബഺട്ടടഔള്
പ്രത഻സന്ധ഻യ഻ലഺണ്.
 മത്സ്യബന്ധനസമപ്ഖ഻ഔളഺയ വല ീനയ്യഺന്
 ഉരുയഺഖ഻ക്കഽന്നങ നാല്, വല, ോണ്ട, ുറഺപ്,
ഐസ്ുബഺക്സ്,ഓട്ട്
 ു്ഺര്ത്
 എാരയ഻ന്
 എന്നങ഻വയ഻ീലന഻ഔഽത഻വര്ത്ധനംമത്സ്യബന്ധന
ീേലവ഻ല്
വല഻യവര്ത്ധനഉണഉണ്ടഺക്ക഻യ഻ട്ടടണ്ട്.
 9% ന഻ഔഽത഻യഽണ്ടഺയ഻രഽന്നങ ുഔറ്ററ഻ം പ ുമകലയഽീട ന഻ഔഽത഻ 18% ആക്ക഻യത് ഈ
ുമകലീയയഽംരാക്ഷപ്രത഻സന്ധ഻യ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടടണ്ട്.
 ഔര്ത്ഷഔ



അവശയവസ്തഽക്കളഺയ

്഼സല്,

ീരുപ്ടഺള്,

മീണ്ണണ്ണ

എന്ജ഻നഽഔള്,

ഇലക്പ്ട഻ക്ക് ുമഺുട്ടഺര്ത്
 ഗടഔ്ങളള്
 എന്നങ഻വയ്ക്ക്ക് 28% ജ഻.എസ്.ട഻ ഏര്ത്ീപടഽത്ത഻യത്
ഔഺര്ത്ഷ഻ഔുമകലീയപ്രത഻സന്ധ഻യ഻ുലക്ക്നയ഻ക്കഽന്നങഽ.
 തുേശ സവയംഭരണ സ്ഥഺരന്ങളളടീട ന഻ര്ത്മഺണപ്രവര്ത്
ത്തന്ങളള്ക്ക് 18 ശതമഺനം
ജ഻എസ്ട഻ ഏര്ത്ീപടഽത്ത഻യത് പ്രഺുദശ഻ഔ സര്ത്ക്കഺരഽഔളടീട വ഻ഔസനപ്രവര്ത്ത്തന്ങളീള
പ്രത഻സന്ധ഻യ഻ലഺക്ക഻യ഻ട്ടടണ്ട്.
 വ഻ുനഺദ

ന഻ഔഽത഻

വരഽമഺനം

നഷ്ടീപടഽന്നങത്

മാലം

പ്രഺുദശ഻ഔ

സര്ത്ക്കഺരഽഔള്


സഺമ്പത്ത഻ഔപ്രത഻സന്ധ഻യ഻ുലക്ക്ന഼്ങളഺന്
ഇടയഽണ്ട്.
 ജ഻എസ്ട഻യ഻ല്
 ന഻ന്നങ് സര്ത്ക്കഺര്ത്
 അധ഻ഔ ന഻ഔഽത഻ വരവഺണ് പ്രത഼ക്ഷ഻ച്ച഻രഽന്നങത്.
എന്നങഺല്
 ആദയ മഺസം 500 ുഔഺട഻രാരയഽീട ന഻ഔഽത഻ ഔഽറവഽണ്ടഺഔഽീമന്നങഽ ധനമപ്ര഻
രറയഽന്നങഽ.

രാജയും ഒരു കലപാളമായി മാറുന്നങ്ങത് ലകരളത്തിന് ല ാഷും
 രഺജയംരഽഔുമ്പഺളമഺയ഻മഺറഽന്നങത്മാലംഉല്പഺദനംഔാടഽതല്
 നടക്കഽന്നങ,വയവസഺയ
വ഻ഔസ഻തമഺയ, ഉത്രഺദന ീേലഉണ ഔഽറഞ്ഞ സംസ്ഥഺന്ങളള്ക്ക് സഺമ്പത്ത഻ഔ രംഖത്ത്
മഽുന്നങറ്റവഽം,

ഉല്പഺദനരംഖത്ത്

ര഻ുന്നങഺക്കമഺയ

സംസ്ഥഺന്ങളള്ക്ക്

തഔര്ത്ച്ചയഽം

ഉണ്ടഺഔഺന്
സഺധയതയഽണ്ട്.
 എന്നങഺല്


ഉയര്ത്ന്നങ

ഉല്പഺദനീേലവഽം,

വ഻ലയഽം

ഔഺരണം

ുഔരളത്ത഻



മറ്റട

സംസ്ഥഺന്ങളള഻ല്
 ന഻ന്നങഽ വരഽന്നങ ട്ടനവധ഻ ഉല്പന്നങ്ങളളടമഺയ഻ മത്സ്ര഻ച്ച് ുഔരളത്ത഻ീല
വ഻രണ഻ുരഺലഽം

ര഻ട഻ച്ചട

ന഻ര്ത്ത്തഺന്


ഔഴ഻യഺീത

തഔര്ത്ച്ചയ഻ുലക്ക്

ന഼്ങളഺന്


സഺധയതയഽണ്ട്.
 അനയസംസ്ഥഺന്ങളള഻ല്

ീവള഻ീച്ചണ്ണയഽീടയഽം

ന഻ന്നങഽം
വരഉണ

ഔഽറഞ്ഞ

ുഔരള

വ഻ലയ഻ലഽ്

വ഻രണ഻യഽീട

നഺള഻ുഔരത്ത഻ീെയഽം,

തഔര്ത്ച്ചയ്ക്ക്കഽം,

ഔിഷ഻ീയയഽംഅനഽബന്ധവയവസഺയ്ങളീളയഽംപ്രത഻ഔാലമഺയ഻ബഺധ഻ക്കഽം.

2

നഺള഻ുഔര

 അനയസംസ്ഥഺന്ങളള഻ല്
 ന഻ന്നങഽം ീഔഺണ്ട് വരഽന്നങ ഇറച്ച഻ുഔഺഴ഻ക്ക് ഏര്ത്ീപടഽത്ത഻യ഻രഽന്നങ
14.5% വഺറ്റ് ന഻ഔഽത഻ ഇല്ഺതഺവഽന്നങുതഺീട സംസ്ഥഺനീത്ത ുഔഺഴ഻ ഔര്ത്ഷഔര്ത്
 വല഻യ
തഔര്ത്ച്ചുനര഻ുടണ്ട഻വരഽം.
 രഺജയം റ്റ ഔുമ്പഺളമഺഔഽന്നങുതഺീട സംസ്ഥഺന ീേറഽഔ഻ടവയവസഺയ്ങളള്ക്ക് ഔടഽത്ത
മത്സ്രംുനര഻ുടണ്ട഻വരഽം.ുവതനീേലവഽം,മറ്റ്ഉത്രഺദനീേലവഽംഉയര്ത്ന്നങത്മാലം
മറ്റട

സംസ്ഥഺന്ങളള഻ീല

ഉല്പന്നങ്ങളളടമഺയ഻

മത്സ്ര഻യ്ക്ക്കഺന്


ഔഴ഻യഺീത

രല

വയവസഺയയാണ഻റ്റടഔളടീടയഽംന഻ലന഻ല്പ്
അരഔടത്ത഻ലഺഔഽം.
 രഽ ഉരുഭഺക്തസംസ്ഥഺനം എന്നങ ന഻ലയ഻ല്
 സംസ്ഥഺനത്ത഻

 ജ഻.എസ്.ട഻ മാലം േ഻ല

ുനട്ടമഽണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥഺന്ങളള഻ല്
 ഉത്രഺദ഻പ഻ക്കീപടഽന്നങ സഺധന്ങളള്
 വല഻യ വ഻ല
വയതയഺസംഇല്ഺീതലഭയമഺഔഽം.

എന്ത് റ്റകാണ്ട് ജിഎസ്ടി വിജയിച്ചിലല? എന്ത് മാെങ്ങ് ലവണും?
 ുവണ്ടപ്തതയ്യഺീറടഽപ഻ല്ഺീതവളീരത഻രക്ക഻ട്ട്നടപ഻ലഺക്ക഻.
 ജ഻എസ്ട഻

ഭരണത്ത഻ീല

എല്ഺ

രംഖത്തഽം

അന഻ശ്ച഻തതവവഽം,

അവയക്തതയഽം,

േ഻രഺക്കഽഴപവഽംന഻ലന഻ല്ക്കഽന്നങഽ.രലഔഺരയ്ങളള഻ലഽംവയക്തമഺയഉത്തരംീഔഺടഽക്കഺന്

ന഻ഔഽത഻ഉുദയഺഖസ്ഥര്ത്ക്ക്ഔഴ഻യഽന്നങ഻ല്.
 മഽന്പ് ന഻ലന഻ന്നങ ന഻ഔഽത഻യഽം, വഺറ്റ് നടപ഻ലഺക്കഽുമ്പഺള്
 ഉണ്ടഺഔഽന്നങ വര്ത്ധനയഽം
തമ഻ല്
 വല഻യ അരരം ഉണ്ടഺയ഻. ഇുതരറ്റ഻ വ഻ലയ഻രഽത്തല്
 ഇല്ഺീതയഺണ് വഺറ്റ്
നടപ഻ലഺക്ക഻യത്.
 മഽന്പ് 5 ശതമഺനത്ത഻ല്
 തഺീഴ വഺറ്റടണ്ടഺയ഻രഽന്നങ സ്ഥഺനത്ത് 18 മഽതല്
 28 ശതമഺനം
വീരജ഻എസ്ട഻േഽമത്തഺന്
തഽട്ങള഻.ഇത്വന്
വ഻ലവര്ത്ധനയ്ക്ക്ക്ഇടയഺക്ക഻.
 രല ുസവന്ങളള്ക്കഽം 28 ശതമഺനം വീര ജ഻എസ്ട഻ േഽമത്ത഻യത് ീേറഽഔ഻ട
വയവസഺയ഻ഔള്ക്ക്സ്ഥഺരന്ങളള്
നടത്തഽന്നങവീരയഽംതഔര്ത്ച്ചയ഻ുലക്ക്നയ഻ച്ച഻ട്ടടണ്ട്.
 28

ശതമഺനം

വ഻ലഔയറ്റത്ത഻

ജ഻എസ്ട഻

ന഻രക്ക്

എടഽത്തഽഔളയഺീത

ജ഻എസ്ട഻

മാലമഽ്

രര഻ഹഺരംഔഺണഺന്
ഔഴ഻യ഻ല്.

 ഇന്രഽട്ട്ടഺക്സ്ീപ്ഔ്഻റ്റ്രധത഻യ഻ീലആനഽഔാലയ്ങളള്
 ലഭ഻ക്കഽഔ,പ്രഺുയഺഖ഻ഔമഺയ഻
നടപ഻ലഺഔഺത്തഔഺരയമഺയ഻മഺറ഻യ഻ര഻യ്ക്ക്കഽന്നങഽ.
 ജ഻എസ്ട഻

ീേറഽഔ഻ട

വയവസഺയ഻ഔീളയഽം,

സവയം

ീതഺഴ഻ല്


ീേയ്യടന്നങവീരയഽം,

തഔര്ത്ക്കഽന്നങ രഽ ന഻ഔഽത഻യഺയ഻ മഺറ഻യ഻ര഻യ്ക്ക്കഽന്നങഽ. ീേറഽഔ഻ട ഉത്രഺദഔീരയഽം
വന്ഔ഻ടഉത്രഺദഔീരയഽംുരന഻രക്ക്േഽമത്തഽന്നങര഼ത഻ഴ഻വഺക്കണം.
 സവയംീതഺഴ഻ല്
ീേയ്യടന്നങവീരജ഻എസ്ട഻യ഻ല്
ന഻ന്നങ്ഴ഻വഺക്കണം.
 സഺധഺരണ ജന്ങളളടീട ന഻ുതയഺരുയഺഖ

സഺധന്ങളളഺയ

ഭക്ഷയവസ്തഽക്കള്
,

മറ്റട

അവശയസഺധന്ങളള്
, ീരഺതഽ ഖതഺഖതം, വ഻ദയഺഭയഺസം തഽട്ങള഻യവ ജ഻എസ്ട഻യ഻ല്

ന഻ന്നങ്ഴ഻വഺുക്കണ്ടതഺണ്.
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