
పత్రికా  త్రపకటన 

ప్రత్యే క ప్రధాన కార్ే దర్శి  
                                                                రెవిన్యే  

ఈ రోజు (28.10.2021) జర్శగిన మంప్ివర్ గ సమావేశం లో ఆంప్రప్రదేశ్ వస్తువులు మర్శయు సేవల 

రన్ను  (సవర్ణ ) ఆర్శనిెన్ను , 2021 ముసాయిదాన్న రర్శశీలంచి ఆమోదంచడం జర్శగింద.. 

 

వస్తు సేవల రన్ను  ముఖే్ ంశాలు మర్శయు ఈ ఆర్శనిెన్ను  దాా రా చేయబోయే చట్ట సవర్ణల 

ఫలతాలు ఈ ప్రంద వివర్ంగా చెరప బడినవి 

➢ ఆంప్రప్రదేశ్ వస్తువులు మర్శయు సేవల రన్ను  చట్టం, 2017 (APGST చట్టం. 2017) 

01.07.2017 న్నండి అమలులోర వచిచ ంద. 

➢ వస్తువులు మర్శయు సేవలపై కంప్దం మర్శయు రాష్ట్రటలు విధంచే సంప్ట్ల్ ఎక్సు జ్ 

స్తంకాలు, సేవా రన్ను , వాే ట్, వినోదపు రన్ను  మొదలైన అన్ను  రరోక్ష రన్ను లు GSTలో 

చేర్చ బడి్డయి. 

➢ అయిత్య, మానవ విన్నయోగం కోసం మదే ం మర్శయు ఐదు పెప్ోలయం ఉత్ప త్తులైన 

పెప్ోల్, డీజిల్, ప్ూడ్ ఆయిల్, సహజ వాయువు మర్శయు ఏవియేషన్ ట్ర్బై న్ ఇంరనం 

(ATF) GST వెలురల ఉంచబడింద. 

➢ GST అనేద దా ందా  రన్ను విధానము. GST కౌన్ను ల్ సిఫార్సు  చేసిన రన్ను రేట్ల ప్రకార్ం 

రాష్ట్షట రర్శధలోరల సర్ఫరా చేసే వస్తువులు మర్శయు సేవల యొకక  ఒక లావాదేవీపై 

కంప్దం మర్శయు రాష్ట్రటలు రెండూరన్ను న్న విధసాుయి. 

➢ వస్తువులు మర్శయు సేవల అంత్ర్-రాష్ట్షట సర్ఫరాలపై కంప్ద ప్రభుత్ా ం ఇంటిప్ేటెడ్ 

గూడ్ు  అండ్ సరా్వ సస్ టాక్సు  యాక్స ట, 2017 (IGST చట్టం) రంద రన్ను  విధస్తుంద. 

➢ GST అనేద విన్నయోగా ధార్శత్ గమే సాాన రన్ను . ఇద వస్తువులు మర్శయు సేవలన్న 

అంిమంగా విన్నయోగించే రాష్ట్రటన్నర చెందుత్తంద. 

➢ 101వ రాజే్ ంగ సవర్ణ చట్టం దాా రా రాజే్ ంగం సవర్శంచబడింద, ఇద కంప్దం మర్శయు 

రాష్ట్రటలు రెండూ GSTన్న విధంచడ్డన్నరవీలుకలప ంచింద. 

➢ చటాటలు, న్నయమాలు మర్శయు రన్ను  రేట్లతో సహా అన్ను  విషయాలపై సిఫార్స్త 

చేయడ్డన్నర,  కంప్ద ఆర్శకా మంప్ి చైర్మ న్గగమర్శయు రాష్ట్షట ఆర్శకా మంప్త్తలు (లేదా న్నర్శషిట 



రాష్ట్షటంచే న్నయమంచబడిన ఏదైన్గ ఇత్ర్ మంప్ి) సభుే లుగా GST కౌన్ను ల్ అనే రాజే్ ంగ 

రాజే ంగబదధమైనసంస ాూడ్డ ఏర్ప డింద. 

 

➢ రాష్ట్షట ప్రభుత్ా ం దాా రా వస్తు మర్శయు సేవల అంత్ర్ -రాష్ట్షట సర్ఫరాపై రన్ను లు 

డం కోసంవిధంచడం మర్శయు వసూలు చేయ రాష్ట్షట GST చట్టం అమలులోర 

తీస్తకురావడం జర్శగింద.  రాష్ట్షట రర్శధలో జర్శే వస్తువులపై రన్ను  విధంచడ్డన్నర రాష్ట్షట 

GST చటాటన్నర సారూరే మైన CGST చట్టం కంప్ద ప్రభుత్ా ం దాా రా చేయబడి 

01.07.2017 న్నంచి అమలులోర  త్యవడం జర్శగింద  

➢ పై రెండు చటాట ల అమలులో గడిచిన 4 సంవత్ు రాలలో, ఒకవైపు రన్ను  ఎగవేత్లన్న 

అర్శకట్టందుకు మర్శయు మరోవైపు రన్ను  చెలలంపుదార్సల చటాటన్నర అన్నగుణంగా 

ప్రవర్శ ుంచడ్డన్నర చటాట లలోన్న కొన్ను  న్నబంరనలన్న హేత్తబద్ధధకర్శంచాలు న అవసర్ం 

ఉందన్న గమన్నంచబడింద. 

➢ GST కౌన్ను ల్ ఈ విషయాన్ను  రర్శశీలంచి మర్శయు రెండు చటాట లకు కొన్ను  సవర్ణలకు 

సిఫార్సు  చేసింద. 

➢ ద్ధన్న ప్రకార్ం భార్త్ పార్ లమంట్ ఇరప టిక ఆర్శకా చట్టం, 2021 దాా రా CGST చట్టం, 2017ర 

సవర్ణలన్న తీస్తకువచిచ ంద.GST అమలులో సారూరే త్ కోసం రాష్ట్షట GST చటాటన్ను  ూడ్డ 

త్దన్నగుణంగా సవర్శంచవలసిన అవసర్ం వుంద.  

 

రాష్ట్షట GST చట్టంలో సవర్ణలు చేయాలు న సక్షన్నల మర్శయు సవర్ణల ప్రభావం ప్రంద విరంగా 

ఉన్గు యి. 

 

1. చట్టంలోన్న సక్షన్ 7ర సవర్ణ. 

 

ఈ సవర్ణ“ , క ల్ ” దాా రా దాన్న సభుే లకు చేయబడేవస్తువులు మర్శయు సేవల సర్ఫరాపై విధంచే 

రన్ను కు వివర్ణ కలప స్తుంద. 

2. చట్టంలోన్న సక్షన్ 16ర సవర్ణ. 

 

ఈ సవర్ణ, వస్తువులు మర్శయు సేవల ప్గహీత్ దాా రా ఇన్ పుట్ టేా క్సు  ప్ెడిట్ ల (ITC)  ె లయి  లన్న 

సర్ఫరాదార్స ఇన్ వాయిస్ ల వివరాలన్న అందంచినంత్  మేర్కు మాప్త్మే రర్శమత్ం చేస్తుంద. 

 

3. చట్టంలోన్న సక్షన్ 35ర సవర్ణ. 



ఈ సవర్ణ, రన్ను  చెలలంపుదార్సలపై భారాన్ను  త్గి గస్తుంద వార్శకి ఖాతాలన్న ఆడిట్ చేయడం 

మర్శయు సర్శపోలక రప్త్ంన్న సమర్శప ంచడం త్రప న్న సర్శ అనే అవసరాన్ను  తొలగించడం దాా రా 

వేా పారాన్ను  స్తలభంగా న్నరా్ హంచడ్డన్ను  ప్పోత్ు హస్తుంద 

 

4. చట్టంలోన్న సక్షన్ 44ర సవర్ణ. 

 

ఈ సవర్ణ, రన్ను  చెలలంపుదార్సలపై భారాన్ను  త్గి గస్తుంద మర్శయు స్వా య రృవీకర్ణ దాా రా వార్శకి 

ర్శట్ర్ు  న్న దాఖ్లు చేయడం దాా రా స్తలభంగా వేా పార్ం చేయడ్డన్ను  ప్పోత్ు హస్తుంద. 

 

5. చట్టంలోన్న సక్షన్ 50ర సవర్ణ. 

 

ఇద సాూల రన్ను కు బదులుగా న్నకర్ రన్ను  పై వడీని్న లెరక ంచడం దాా రా ఆలసే మైన రన్ను  

చెలలంపులపై రన్ను  చెలలంపుదార్సల వడీ ిభారాన్ను  త్గి గస్తుంద. 

 

6. చట్టంలోన్న సక్షన్ 74ర సవర్ణ. 

 

ఈ సవర్ణ, రన్ను  ఎగవేత్ నేర్ం మర్శయు వస్తువుల ర్వాణాకు సంబంధంచిన నేరాలన్న ఒక 

సక్షన్ రంద చేరేచ  బదులు వేరేా ర్సగా  పెన్గల్టట విధంచేందుకు వీలు కలప స్తుంద. 

 

7. చట్టంలోన్న సక్షన్ 75ర సవర్ణ. 

 

ఈ సవర్ణ, రన్ను  చెలలంపుదార్స  సేటమమంట్ (GSTR-I) దాా రా తెలయరర్చబడిన 

స్వా యమదంపుటాకుు , ట్రోు వర్సల, ర్శట్ర్ు  (3B) దాా రా  చెలలంచకపోయినయెడల , ప్రభుత్ా ము 

వసూలు చరే్ లు చేరట్ట వీలు కలప స్తుంద. 

 

8. చట్టంలోన్న సక్షన్ 83ర సవర్ణ. 

 

ఈ సవర్ణ, ప్రభుత్ా  ఆదాయాన్ను  ర్క్షంచడ్డన్నరరన్ను  చెలలంపుదార్సల సిరా్చరాసా్తలన్న 

తాతాక ళికంగా  జపుు చేసే రర్శధన్న విసుర్శస్తుంద. 

 



9. చట్టంలోన్న సక్షన్ 107ర సవర్ణ. 

 

ఈ సవర్ణ, చట్టం రంద ర్వాణాచేస్తును వాహనము మర్శయు ర్వాణా చేయబడుత్తను  వస్తువులన్న 

న్నరై్ ంధంచడం, సాా ధీనం చేస్తకోవడం మర్శయు విడుదల చేయడం వంటి ఉత్ుర్సా లకు 

వే ిరేకంగా దాఖ్లు చేసిన అప్పప ళ్ లకు అప్పప లుదార్సలు చేసే ముందస్తు డిపాజిట్ న్న 25%ర 

పెంచడం జర్సగుత్తంద. 

 

10. చట్టంలోన్న సక్షన్ 129ర సవర్ణ. 

 

ఈ సవర్ణ, సర్సకులన్న ర్వాణా చేయడంలో చేసిన  వేర్సవేర్స నేరాలకు వేరేా ర్సగా జర్శమాన్గలన్న 

న్నరేశిిస్తుంద. 

 

11. చట్టంలోన్న సక్షన్ 130ర సవర్ణ, 

 

ఈ సవర్ణ చట్టంలోన్న న్నబంరనలన్న ఉలలంఘంచినందుకు ర్వాణాలో ఉను  వస్తువులకు 

విధంచదగిన జర్శమాన్గలతోపామ వాటిన్న, ర్వాణా చేసే వస్తువులకు విధంచే జర్శమాన్గలు ూడ్డ 

కఠినత్ర్ం చేస్తుంద.  

 

12. చట్టంలోన్న సక్షన్ 151ర సవర్ణ. 

 

ఈ సవర్ణ , చట్టం ప్రకార్ం ఏదైన్గ ప్రయోజనం కోసం ఏ వే ర ు న్నండి అయిన్గ సమాచారాన్ను  

“ సాట టిసిటక్సు ”కుమాప్త్మే రర్శమత్ం చేయకుండ్డ మర్శంత్ సమాచారాన్ను  పందడ్డన్నర రాష్ట్షట రన్ను  

ప్రధాన కమషనర్ కు అధకార్ం ఇస్తుంద. 

 

13. చట్టంలోన్న సక్షన్ 152ర సవర్ణ. 

 

ఈ సవర్ణ, చట్టంలోన్న సక్షన్ 150 & 151 రంద అందంచబడిన సమాచారాన్ను  బాధత్ వే ర ుర 

అవకాశం ఇచిచ న త్రాా త్ చట్టం రంద ఏదైన్గ ప్రప్రయ కోసం ప్రచుర్శంచడ్డన్నర లేదా 

ఉరయోగించుకోవడ్డన్నర అందస్తుంద. 

14. చట్టంలోన్న సక్షన్ 168ర సవర్ణ. 

 



ఈ సవర్ణ, సమాచారాన్ను కోర్డంకోసం  సక్షన్ 151 రంద అధకారాలన్న విన్నయోగించుకోవడ్డన్నర     

  అధకార్ రర్శధ  జ్యింట్క మషనర్ న్న ూడ్డ అన్నమిస్తుంద. 

 

15. చట్టంలోన్నషెడూే ల్ IIర సవర్ణ. 

 

ఈ సవర్ణ ,చట్టంలోన్న సక్షన్ 7 కు చేయబడిన సవర్ణ వలల “షెడూే ల్ II” లో “వ7”  పేరా ఆవశే కత్ 

లేనందున తొలగిసూు  సవర్ణ చేయడంజర్సగుత్తంద  

 

ఈ సవర్ణలు రన్ను  ఎగవేత్న్న న్నరోధంచడమే గాక రన్ను  చెలలంపు రదతి్తలన్న స్తలభత్ర్ం 

చేసాుయి. ద్ధన్నవలన రాష్ట్షట ఆదాయం గణనీయంగా పెర్సగుత్తంద. 

 

 


