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[17.09.2021 அன்று நடைபெற்ற சரக்கு மற்றும் சசடை ைரிகள் 

மன்றத்தின் 45ைது கூட்ைதில் மாண்புமிகு நிதி & மனிதைள 

சமலாண்டம துடற அடமச்சர் முடைைர் ெழனிசைல் 

தியாகராஜன் அைர்கள் சமர்பித்த அறிக்டக] 

மரியாடதக்குரிய மாண்புமிகு ஒன்றிய நிதியடமச்சர் & GST மன்றத்தின் 

தடலைர் அைர்கசள, 

GST மன்றத்தின் மாண்புமிகு உறுப்பிைர்கசள, 

 மற்ற சிறப்பு விருந்திைர்கசள,  

ைணக்கம்! 

மரியாடதக்குரிய தடலைர் அைர்கசள 

ஓராண்டுக்கும் மேலான காலத்துக்கு பின்னர் மேரில் ேடைபெறும் முதல் 

கூட்ைத்தில் தமிழ்ோட்டின் கருத்துக்கடை இந்த ோேன்றத்தில் 

முன்டைக்க என்டன அடைத்தடேக்கு என் ேன்றியிடன முதலில் 

பதரிவித்துக்பகாள்கிமறன். கூட்ைத்தின் மததிடை பதரிவிக்கும் 

அடைப்பிதழ் கிடைக்கும் முன்னமர அளித்த தவிர்க்க முடிைாத 

ைாக்குறுதிகள் & சமீெத்தில் நிடறைடைந்த தமிழ்ோடு சட்ைமெரடை 

ெட்பெட் கூட்ைபதாைர் காரணோக ெல ைாரங்கைாக நிலுடையில் 

இருந்த பதாகுதி ெணிகளின் பொருட்டு இந்த கூட்ைத்தில் என்னால் 

மேரில் ெங்மகற்க இைலாத சூைல். ேற்ற ோநில பிரதிநிதிகடை சந்திக்க 

கிடைக்கும் இந்த ேல்ைாய்ப்டெ தைறவிட்ைது குறித்து ோன் ைருத்தம் 

அடைந்த மொதும், அடுத்த நிகழ்வு பைகு பதாடலவில் இருக்காது என்று 

ேம்புகிமறன். மேரடிைாக ெங்கு பெற இைலாத காரணத்தால் ோண்புமிகு 

முதல்ைர் மு.க.ஸ்ைாலின் அைர்களின் அரசு முன்டைக்கும் கருத்துக்கடை 

இந்த ஆைணம் மூலோக சேர்பிக்கிமறாம்.  

கூட்ை அலுைலில் உள்ை ெதிபனட்டு விஷைங்கள் குறித்து உடரைாற்றும் 

முன் 
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இரு நீண்ை கால பிரச்சிடனகடை ோேன்றத்தின் கைனத்துக்கு பகாண்டு 

ைர விரும்புகிமறன். முதல் பிரச்சிடன – சிறிை அைவில் ைரி 

பசலுத்துமைார் மீது ஜிஎஸ்டிக்கு இணங்கும் சுடே சேேற்ற ைடகயில் 

ஏறியுள்ைது.இதற்கு பதளிைற்ற தன்டேயும் மொதிை பதாழில்நுட்ெம் 

இல்லாததும் தான் காரணம். என் கலந்துடரைாைல்களின் மொது, 

ஜிஎஸ்டி ைரி பசலுத்துமைார், குறிப்ொக சிறு ைர்த்தகர்கள், தங்கள் ெைனர் 

கணக்குகடை ெைன்ெடுத்துைதில் உள்ை சிரேத்டத பதாைர்ந்து 

பைளிப்ெடுத்தினர். GSTN தைத்தில் அடனத்து உள்ைைக்கமும் 

ஆங்கிலத்தில் ேட்டுமே இருப்ெமத அதற்கு காரணம். இதன் விடைைாக, 

சிறு ைணிகர்கள் "ைரி ஆமலாசகர்களின்" மசடைகடை பெற மைண்டிை 

கட்ைாைத்தில் உள்ைனர். இது அைர்களின் பசலடை அதிகரிப்ெமதாடு 

அைர்களின் ைரிக் கணக்குகடை சம்ர்பிப்ெதில் முழு கட்டுப்ொடு 

இல்லாத நிடலயும் ஏற்ெடுகிறது. தமிழ்ோடு ைணிகத்திற்கு உகந்த 

ோநிலோக உள்ைது, பெரிை & சிறு குறு ைணிகர்கள் என அடனைருக்கும் 

ஆதரைான சூைடல ைைங்க விரும்பும் ோநிலம் தமிழ்ோடு. GST 

அேல்ெடுத்தப்ெட்டு ோன்கு ஆண்டுகள் கைந்த நிடலயிலும்  

மசடைகடை தமிழ் போழியில் ைைங்க எந்த கணிசோன முைற்சிகளும் 

எடுக்கப்ெைவில்டல. ஜிஎஸ்டி பதாைர்ொன மசடைகடை தமிழ் ைழியில் 

ைைங்க ஏற்ொடு பசய்ைப்ெடும் என்ற உத்தரைாதத்டத எங்கள் அரசு 

சட்ைேன்றத்தில் அறிவித்துள்ைது. எனமை, மசடைகடை தமிழில் 

விடரைாக ைைங்க GSTNக்கு உத்தரவிடுோறு இந்த ோேன்றத்டத 

ோங்கள் ைலியுறுத்துகிமறாம். ெடிைங்கடையும் & தைம் சார்ந்த 

விைரங்கடையும் போழிபெைர்க்க உதவுைதாக ஏற்கனமை GSTN இைம் 

அறிவித்துள்மைாம். இவ்விஷைத்தில் மேர்ேடறைான ஒரு ெதிடல GSTN 

இைம் இருந்து எதிர்ொர்க்கிமறாம்.  

 

இந்த ோேன்றத்தின் ோண்புமிகு உறுப்பினர்கள், கணிசோன நிதி 

சுைாட்சிடை ோநிலங்கள் டகவிட்டுவிட்ைன என்ெடத அறிைார்கள். 

அைவு & கட்டுப்ொடு என இரு ைடகயிலும் உரிடேகடை டகவிட்டு 
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தைக்கத்துைன் GST முடறடை அேல்ெடுத்த ஒப்புதல் ைைங்கியுள்மைாம். 

ோநிலங்களின் கண்மணாட்ைத்தில், GST ைடரைடறயின் கீழ் ோன்கு 

ைருை அனுெைத்துக்கு பின்னர், விதிப்பு முடற & பசலவுகள், ேற்றும் 

ஜிஎஸ்டிடை அறிமுகப்ெடுத்துைதன் ேன்டேகடை ேதிப்ொய்வு பசய்ை 

இது சரிைான மேரம் எனக் கருதுகிமறாம். 

. 

மகாவிட் காரணோக ஏற்ெட்ை ஒட்டுபோத்த மெரழிடை கழித்துவிட்டு 

ொர்த்தாலும், ஜிஎஸ்டியின் அறிமுகம் காரணோக போத்த உள்ோட்டு 

உற்ெத்தி ைைர்ச்சி அதிகேடையும் என்ற ைாக்குறுதியும் அதன் 

விடைைாக ைரிவிதிப்பு ைருைாய் பதாைர்ந்து ைைரும் என்ற கூற்றும் 

இன்று ைடர பேய்ப்ெைவில்டல. 

இைப்பீடு குறித்து சட்ைப்பூர்ைோக விதிமுடறகள் நிர்ணயிக்கப்ெட்ை 

காரணத்தால் எதிர்ேடற விடைவுகள் ஓரைவுக்கு குடறக்கப்ெட்டுள்ைன. 

இந்த பசைல்முடற  தனித்துைோன ஆெத்டத எதிர்பகாள்ை 

ைடிைடேக்கப்ெட்டுள்ைது என்ெடத ோம் நிடனவில் பகாள்ை 

மைண்டும் (ோட்டின் பொருைாதாரத்டத மீறி ஒன்று அல்லது அதற்கு 

மேற்ெட்ை ோநிலங்கள் ொதிக்கப்ெடுகின்றன). கட்ைடேப்பு 

மகாைாறுகடை (பதாற்று மோய் காரணோகவும், விடரைாக 

அேல்ெடுத்திை முழுடேைான ஊரைங்கின் காரணோகவும்  ோட்டின் 

பொருைாதாரம் ஒட்டுபோத்தோக 2020ம்நிதிைாண்டின் முதல் 

காலாண்டில்  போத்த உள்ோட்டு உற்ெத்தி 25% க்கும் அதிகோக 

சுருங்கிைது) சோளிக்கும் ைண்ணம்  எந்த ஏற்ொமைா அல்லது திட்ைமோ 

இல்டல. இைப்பீடு சார்ந்த சட்ை ஏற்ொடுகள் ெல விதங்களில்  

"விைக்கப்ெடுகிறது" என்ெது ேற்பறாரு விஷைம். விைக்கங்கள் 

ஒவ்பைான்றும்  ோநிலங்களுக்கு இைப்டெ ஏற்ெடுத்தும் ைடகயில் 

உள்ைன, சட்ைத்தின் ஒரு ஒருங்கிடணந்த ொகம்,"உண்டேைான 

மோக்கம்" குறித்து ேைந்த சர்ச்டசக்குரிை விைாதங்களுக்கு பின்னர் 

இறுதிைாக எட்ைப்ெட்ை “தீர்வு” என்ெடதயும் கைனிக்க மைண்டும். 

ேறுபுறம், நிதி தன்னாட்சி & கட்டுப்ொடு ஆகிைடை டகவிட்டு 
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மொனதால் ோநிலங்களுக்கு ஏற்ெட்டுள்ை கட்ைடேப்பு பசலவுகள், 

எதிர்ொர்த்தடத விைவும் அதிகோக உள்ைன. பசைல்முடறயில் உள்ை 

மகாைாறுகளும், அேல்ெடுத்துைதில் உள்ை பிடைகளும் இந்த 

பசலவுகடை மேலும் அதிகரிக்க பசய்கின்றன.  இடை அடனத்டதயும் 

கருத்தில் பகாள்ளும் மொது, ெலன்கடை விை பசலவுகமை அதிகோக 

உள்ைது. எனமை, ைரிவிதிப்பு ைழிமுடறகள் குறித்தும், அதன் மூலோக 

மேரடி & ேடறமுக ைரிவிதிப்பு அகிைைற்டற முழுடேைாக 

ோற்றிைடேக்கவும் அடிப்ெடைைாக ேறுெரிசீலடன பசய்ைமத 

தற்மொடதை உைனடி மதடை என்ெடத மீண்டும் ைலியுறுத்த 

விரும்புகிமறன். எங்கள் ெங்கிற்கு, சிறந்த பொருைாதார ைல்லுேர்கள், 

சட்ை ைல்லுேர்கள் ேற்றும் அறிஞர்கள், ஆகிமைார் அைங்கிை ஒரு சிறப்பு 

குழுடை நிறுவும் ெணியில் தமிைக அரசு உள்ைது. இைர்களின் 

உதவியுைன் ஒன்றிைத்துக்கும் ோநிலங்களுக்கும் இடைமை ெகிரப்ெட்ை 

நிதி அதிகாரங்கள் குறித்து புரிந்து பகாண்டு, சமூக ஒப்ெந்தம் குறித்த 

எங்கள் நிடலொட்டை அறிை முற்ெடுகிமறாம். 

 

இந்த அடிப்ெடை பிரச்சிடனகள் குறித்த கருத்துக்கடை பதரிவித்த 

நிடலயில்,  

கூட்ைத்திற்கான நிகழ்ச்சி நிரலில் இைம்பெற்றுள்ை பொருட்கள் குறித்த 

ெதில்கடை பதரிவிக்க முற்ெடுகிமறன்: 

 

1) தவிர்க்கிமறாம். GST சட்ைம் நிடறமைறி 4 ஆண்டுகள் கைந்த நிடலயில், 

எந்த முடிவுகள் “தகைல்கள்”, எடை “ஒப்புதலுக்கு” எைற்றின் மீது இந்த 

ோேன்றதின் உறுப்பினர்கள் விைாதிக்கவும், முடிபைடுக்கவும் 

மைண்டும் என்ெது குறித்து 100% பதளிவு இல்டல. 

2) தவிர்க்கிமறாம். மேமல உள்ை காரணம். 

3) IGST இைப்பீட்டு ொடதடை மதர்ந்பதடுக்க சில குறிப்பிட்ை 

ஏற்றுேதிைாைர்கடை ேட்டுமே அனுேதிக்கும் ைடகயில் சட்ைக் 
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குழுைால் ெரிந்துடரக்கப்ெட்ை 3(xv) முன்போழிவு உள்ைது. தற்மொது, 

கிட்ைத்தட்ை 70,000 ஏற்றுேதிைாைர்கள் IGST ைழிைாக இைப்பீடு பெற்று 

ைருகின்றனர். முன்போழிவு ஏற்றுக்பகாள்ைப்ெடும் ெட்சத்தில், இது 

சுோர் 10,000 ஏற்றுேதிைாைர்கைாக குடறக்கப்ெடும். இது நிச்சைோக 

ஏற்றுேதி ேைைடிக்டகடை மோசோக ொதிக்கும். ைர்த்தகர்களுக்கு 

ெணத்டதத் திரும்ெப் பெறுைதற்கான சாத்திைங்கடை குடறப்ெமத இந்த 

ோற்றத்தின் மோக்கம். ஜிஎஸ்டி சட்ைத்தில் இைற்றப்ெட்ை சமீெத்திை 

திருத்தங்கள், இரண்டு குறிப்பிைத்தக்க ோற்றங்கள் காரணோக ைர்த்தக 

ேைைடிக்டககள் மேலும் இறுக்கேடைந்து உள்ைன என்ெடத இந்த 

ோேன்றத்தின் கைனத்திற்கு பகாண்டு ைருகிமறன். முதல் ோற்றம், GSTR1 

ெைன்ெடுத்தி ைரி ைரவுகடை முன்மனாக்கி ேகர்த்தும் ைழிமுடறடை 

அனுேதிக்க கூைாது.  அதற்கு விலக்காக இருப்ெது, இரு ோதங்களுக்கு 

முன்மெ GSTR3B மூலோக ைரிடை பசலுத்தும் முடற. இந்த நிகழ்வின் 

அலுைலில், இது ஒரு ோதோக குடறக்க மைண்டும் என்று 

ெரிந்துடரக்கப்ெட்டுள்ைது. ைரிகள் பசலுத்த தைறுைமதாடு, ைர்த்தக 

சங்கலியில்,  ITC ைரவுகள் உருைாகுைடதயும் இது தடுக்கும். 

இரண்ைாைது குறிப்பிைத்தக்க ோற்றோனது, ைரவுகடை GSTR1 மூலோக 

ெரிோற்றம் பசய்ைப்ெைாவிட்ைால் ITCடை ெைன்ெடுத்த முடிைாது. 

தைறான இைப்பீடுகடை பெறுைடத தடுக்க இந்த இரண்டு திட்ைங்கள் 

மொதுோனடை  என்று ோங்கள் ேம்புகிமறாம். IGST இைப்பீட்டு 

ொடதடை தடுக்க மைண்டிை அைசிைம் இல்டல. அது அதிக 

எண்ணிக்டகயிலான ஏற்றுேதிைாைர்கடை ொதிக்கும். சட்ைக் குழு 

ெரிந்துடரத்த பிற அலுைல் பொருட்கடை பொறுத்தைடர, பிற 

ோண்புமிகு உறுப்பினர்களின் ஒருமித்த கருத்துக்கு விட்டுவிடுகிமறாம். 

4) தற்மொதுள்ை விதிமுடறகடை பின்ெற்றுைது குறித்த ெரிந்துடரகள் 

மீது எந்த ஆட்மசெடனயும் இல்டல.  

5) கருத்தில் எடுத்துக்பகாள்ைெடுகிறது. எந்த முடிவும் 

மகாரப்ெைவில்டல. 
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6) இடணப்பு – IV குறித்து ோண்புமிகு முதல்ைர் அைர்களின் சார்பில் 

சிறப்பு ேன்றி பதரிவிக்கப்ெட்டு, கருத்தில் எடுத்துக்பகாள்ைப்ெடுகிறது. 

இதற்கு ஆதரைாக அைர் கடிதம் எழுதியுள்ைார் என்ெது 

குறிப்பிைத்தக்கது.  

7) இந்த ெரிந்துடரகடை அடைை ோண்புமிகு உறுப்பினர்கள் 

முன்பனடுத்த முைற்சிகளுக்கு ேன்றி. சிக்கிம் ோநிலத்தின் 

மகாரிக்டககடை ஏற்கும் ைடகயில் GoM ெரிந்துடரக்கும் முடிவுகளுக்கு 

ஆதரவு. ேற்ற ோநிலங்களின் எதிர்கால மகாரிக்டககளுக்கு இம்முடிவு 

ஒரு முன்னுதாரணோக கருதப்ெை மைண்டும். 

8) GoMல் ோண்புமிகு உறுப்பினர்களின் முன்பனடுத்த முைற்சிகளுக்கு 

ேன்றி பதரிவித்து கருத்தில் எடுத்துக்பகாள்ைப்ெடுகிறது. 

9) ோண்புமிகு உறுப்பினர்களின் முைற்சிகளுக்கு ேன்றி, GoMன் 

ெதவிக்காலத்டத 3 ோத கால நீட்டிப்ெதற்கு ஆதரவு. 

10) குறிப்பிைப்ெட்ைெடி தரப்ெடுத்தப்ெட்ை எண்முடறடேடை 

விடரைாக  பசைல்ெடுத்த ஆதரவு.  

11) ேனித நுகர்வுக்கான ேதுொன உற்ெத்தியில் ஈடுெடும் ஒப்ெந்த 

உற்ெத்திைாைர்கள், பிராண்ட் உரிடேைாைர்களுக்கு ைைங்கும் ெணி 

மசடைகள் மீது 18% உைர் ைரிவிகிதத்டத ைசூலிக்கும் ெரிந்துடரடை 

கடுடேைாக எதிர்க்கிமறாம். அதிக ைரிவிகிதத்தில் ைசூலிக்கும் முடிடை 

தமிழ்ோடு பதாைர்ந்து எதிர்த்து ைருகிறது. ேனித நுகர்வு சார்ந்த 

ேதுொனங்களின் மீது ைரி விதிக்க ோநிலங்களுக்கு உரிடே உண்டு. 

ெரிந்துடரக்கப்ெடும் ைரி உைர்வு ேதுொனங்கள் மீது ோநிலங்கள் ைசம் 

உள்ை நிதி உரிடேடை முடிவுக்கு பகாண்டு ைந்து அதன் மூலம் 

ெலதரெட்ை ைரிகடை விதித்து ஈட்டும் ைருைாடை இல்லாேல் 

பசய்துவிடும்.  

மேலும், ைரி விகிதத்தில் ெரிந்துடரக்கப்ெட்ை ோற்றம் 

உற்ெத்திைாைருக்கு பசலடை அதிகரிக்கும், அது நுகர்மைார் மீது 
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திணிக்கப்ெடும். எனமை, ேனித நுகர்வுக்கான ேதுொனங்கடை 

தைாரிக்கும் ஒப்ெந்த உற்ெத்திைாைர்கள், பிராண்ட் உரிடேைாைர்களுக்கு 

ைைங்கும் ெணி மசடைகள் மீது விதிக்கப்ெடும் ைரிகடை உண்டேயில் 

விலக்க மைண்டும் அல்லது தற்மொது ேடைமுடறயில் உள்ை 5% என்ற 

அைவில் அது பதாைர மைண்டும். உணவுப்பொருைாக அடத நிர்ணயிக்க 

முடிைாத ெட்சத்தில், அதற்க்பகன தனி உள்ளீடு உருைாக்கப்ெை 

மைண்டும். 

12) இந்திை அரசிைலடேப்பு மூலோக ோநிலங்களுக்கு ைைங்கப்ெட்ை 

சிறு அைவிலான உரிடேகளில் பெரும்ொலானைற்டற GSTயின் 

அறிமுகத்துக்கு பின்னர் ோங்கள் இைந்த நிடலயில், பெட்மரால் & டீசல் 

மீது ோநிலங்கள் விதிக்கும் ைரிகள், அதன் மூலம் கிடைக்கும் ைருைாய், 

அடத நிர்ைகிக்கும் உரிடே ஆகிைடை ோநிலங்களிைம் எஞ்சியுள்ை சில 

உரிடேகள் என்ெமத எங்கள் பொதுைான எண்ணம். எஞ்சியுள்ை பைகு 

சில உரிடேகடையும் விட்டுக்பகாடுக்க எங்களுக்கு விருப்ெமில்டல 

என்ற காரணத்தால் இந்த பொருட்கடை GSTயின் கீழ் பகாண்டு ைரும் 

முடிடை ோங்கள் எதிர்க்கிமறாம். மேலும், பின்ைரும் காரணங்கள் 

எங்கள் சந்மதகங்கடை ெல ேைங்கு அதிகரிக்கின்றன 

• 2014ம் ஆண்டு பதாைங்கி இன்று ைடர, ஒன்றிை அரசு பெட்மரால் & 

டீசல் மீது விதிக்கும் ைரியின் அைடை 500% முதல் 1000% ைடர 

உைர்த்தியுள்ைது  

• 2014ம் ஆண்டு விதிக்கெட்ை ஒன்றிை ைரியில் கலால் 90% 

(நிதிக்குழுவின் ெரிந்துடர ெடி ோநிலங்களுக்கு பிரித்து அளிக்க 

மைண்டிை ெங்கு) என்றும் பசஸ் 10% (ோநிலங்களுக்கு பிரித்து 

அளிக்க மைண்டிைதில்டல) என்ற அைவிலும் இருந்தது, இந்த 

ைரிகளின் நிடலைானது தற்மொது கலால் 4% என்றும் பசஸ் 96% 

(இதில் ஒரு டெசா கூை மாநிலங்களுக்கு பிரித்து 

அளிக்கப்ெடுைதில்டல) என்ற அெரிதோன அைவிலும் உள்ைன. 
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இந்த பசைல்ொடுகள் காரணோக ோநிலங்கள் பெருேைவிலான 

ைருைாய் இைப்டெ சந்தித்துள்ைன. அமத மைடையில் பெட்மரால் & 

டீசல் மீது விதிக்கப்ெடும் ைரிகள் காரணோக ஒன்றிை அரசின் ைருைாய் 

ஆண்டுக்கு ெல லட்சம் மகாடிகள் என்ற அைவுக்கு உைர்ந்துள்ைது. 

இதுமொன்ற நிடலயில் பெட்மரால் & டீசல் மீதான ைரி உரிடேகடை 

ோநிலங்கள் ைசமிைம் இருந்து முழுடேைாக ெறித்து அைற்டற GSTயின் 

கீழ் பகாண்டு ைரும் திட்ைம் மிகவும் அொைகரோன, அழிடை 

ஏற்ெடுத்தும் அநீதிைாக இருக்கும்.  

இருந்த மொதும், பெட்மரால் & டீசல் மீதான பசஸ் ைரிகடை 

முற்றிலுோக டகவிை ஒன்றிை அரசு முன்ைரும் ெட்சத்தில், எங்கள் நிடல 

குறித்து ேறுெரிசீலடன பசய்ை தைாராக உள்மைாம்.  

ோநிலங்களுக்கும் ஒன்றிை அரசுக்கும் இடையிலான ஒட்டுபோத்த 

ெரிோற்றங்கடை கருத்தில் பகாண்டு, ோநிலங்களின் நிதி உரிடேகடை 

மீட்கும் ைழிமுடறடை கண்ைறிைாேல், தனிபைாரு விஷைோக இடத 

கருத்தில் பகாள்ை முடிைாது.  

13) குடறந்த அல்லது பூஜ்ை அைவிலான ைரிகடை ோங்கள் ெல 

பொருட்களுக்கு மகாரியிருந்த மொதும், டிசம்ெர் 31 ைடர அடனைரும் 

ஏற்றுக்பகாண்ை ைரி அடேப்பு நீடிக்கமை விரும்புகிமறாம்.  

14) கூட்ைம் குறித்த குறிப்பில் இைம்பெற்றுள்ை ேற்ற பொருட்கள் 

குறித்த எங்கள் நிடலொட்டை பதரிவிப்ெடத தவிர்க்கும் அமத 

மைடையில், ஒரு முக்கிை விதிவிலக்கு. அலுைல் இடணப்பு-1ல் உள்ை 

பொருள் 8ன் மீதான ெரிந்துடரடை கடுடேைாக எதிர்க்கின்மறாம், அடத 

ோன் ைார்த்டத ோறாேல் மேற்மகாள் காட்டுகிமறன் (மிகவும் 

ஆட்மசெடனக்குரிை ைார்த்டதகடை முன்னிடலெடுத்தி உள்மைன் ): 

“Accordingly, the Fitment Committee recommends, keeping in mind the 
general consumer usage pattern of such products, that 
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i) Coconut oil, when packed and sold in a unit container of less than 
1000 millilitre may be classified as Hair Oil (under Chapter 33), 
attracting a GST rate of 18% irrespective of its actual end use 

ii) The edible coconut oil, when packed and sold in a unit container 
of 1000 millilitre or above be subject to GST at the rate of 5% 

 

இந்த முடிவு தைறான மோக்கத்துைன் எடுக்கப்ெட்ைது என்ெமத எங்கள் 

கருத்து, இந்த முடிவில் நிைாைமோ அல்லது ஏற்றுக்பகாள்ைக்கூடிை 

தர்க்கமோ இல்டல. உண்டேடை பசால்ல மைண்டும் எனில், இந்த 

முடிவு மதங்காய் & மதங்காய் எண்டணடை அதிகோக உற்ெத்தி பசய்யும் 

ோநிலங்களில் ஒன்றான தமிழ்ோட்டின் ேலனுக்கு எதிராக உள்ைது. 

மேலும், மகரைா, ஆந்திரா, பதலுங்கானா & கர்ோைகா ஆகிை பதன்னக 

ோநிலங்களின் ேலனுக்கு விமராதோக உள்ைது. உண்ண தகுந்தது 

அல்லது உண்ணத் தகுதிைற்றது என்ெடத GST ைசூலிக்கும் பொருட்டு, 

எப்ெடி பதளிைாக எதன் அடிப்ெடையில் ைடகப்ெடுத்த முடியும். 

உணவுக்கு தான் ெைன்ெடுகிறதா என்ெடதயும் 1000 மில்லி லிட்ைர் (1 

முழு லிட்ைர்) தான் மேல் அைவு எனவும் எப்ெடி முடிவு பசய்கிறீர்கள்? 

ேனிதாபிோனம் இல்லாத, அடிப்ெடை தர்க்கம் அற்ற ஒரு 

தன்னிச்டசைான முடிவு. எத்தடன ஏடைக் குடும்ெங்கள் 1 லிட்ைருக்கும் 

அதிகோன அைவில் தங்கள் சடேைல் எண்பணடை ைாங்க முடியும்? 

பைகு சில. பதன் ோநிலங்களில் எத்தடன குடும்ெங்கள் மதங்காய் 

எண்பணய் பகாண்டு சடேைல் பசய்கின்றன? பைகு அதிகம். இந்த 

முடிவுக்கு மதங்காய் எண்பணய் ேட்டுமே ஏன் தனிடேப்ெடுத்தப்ெை 

மைண்டும்?  

ெல ெைன்ொடுகள் பகாண்ை ேற்ற சடேைல் எண்பணய்கள், 

உதாரணோக கடுகு எண்பணய் அல்லது ேல்பலண்பணய் 

மொன்றைற்டற ஒப்பிடும் மொது, அடை ஏன் கருத்தில் 

பகாள்ைப்ெைவில்டல? பெரும்ொலும் அடை தமிழ்ோட்டை மொன்ற 

பதன் ோநிலங்களுக்கு ேட்டுமே உட்ெட்டு தைாரிக்கப்ெடுைதில்டல 
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என்ெதாலா? ொோயில் & ஒலிவ் எண்பணய் மொன்ற இறக்குேதி 

பசய்ைப்ெடும் எண்பணய்கள் குறித்து, அைற்றுக்கு  இறக்குேதி ைரிடை 

நீக்கிை அறிைார்ந்த ஒன்றிை அரசின் நிடலப்ொடு என்ன? பதனிந்திைா 

தைாரிக்கும் எண்பணய் மீது ஏன் இந்த ொரெட்சம்? பைளிோடுகளில் 

இருந்து இறக்குேதி பசய்ைப்ெடும் எண்பணய்கள் எந்த அைவில் 

இருந்தாலும் அதற்கு 5% என்ெது ஏன்? 

இடை அடனத்டதயும் கருத்தில் பகாண்ைால், இந்த முன்போழிவு 

ஏடைகளுக்கு (சிறிை அைவில் எண்பணய் ைாங்கும்) எதிரானது, பதன் 

ோநிலங்களுக்கு (மதங்காய்கள் பெரும்ெகுதி விடைவிக்கெடுகிறது) 

எதிரானது, இந்திைாவுக்கு (ஆலிவ் எண்பணய் ேற்றும் ொோயில் 

மொன்ற பைளிோட்டில் இருந்து இறக்குேதி பசய்ைப்ெடும் 

எண்பணய்களுக்கு முன்னுரிடே அளித்தல்) எதிரானது என்ெமத எங்கள் 

ொர்டை.  

ஃபிட்பேன்ட் குழுவில் இத்தடகை ஒரு முடிவுக்கு ைழிைகுத்த சிந்தடன 

பசைல்முடறக்கு எதிராக ோங்கள் மகள்வி எழுப்புகிமறாம். இதன் மீது 

மொதிை அைவில் சிந்தடன இல்டல என்று பதளிைாக பதரிகிறது. 

அல்லது ஒருமைடை மிகவும் மோசோன அைவில், இத்தடகை 

அப்ெட்ைோன ொகுொடு ("உண்டேைான இறுதி ெைன்ொடு குறித்து 

கைனமில்டல") ெல உண்ணக்கூடிை  

எண்பணய்களில் ஒன்டற ேட்டும் விதிவிலக்காக பகாள்ைது, 

நீதிேன்றத்துக்கு பசல்லும் ெட்சத்தில் அடிப்ெடை அரசிைலடேப்பு 

மதர்வில் நிச்சிைம் மதர்ச்சி பெறாது.  

முன்டைக்கப்ெட்ை கூற்றுகள், தர்க்கங்கள் & நிைாைங்கள் தாண்டி, 

ஏடைகளுக்கு எதிரான அைடைப் பொருத்து ("உண்டேைான இறுதி 

ெைன்ொடு குறித்து கைனமில்டல") நிர்ணயிக்கப்ெடும் GST 

ைரிவிகிதத்டத இந்த ோேன்றம் நிர்ணயிக்கும் ெட்சத்தில் அது எல்லா 

உண்ணக்கூடிை எண்பணய்களுக்கும் , ஒரு குறிப்பிட்ை அைவில் 
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(உதாரணோக 100ml, 1000 ml அல்ல) பொருந்தும். நிைாை தர்ேம் குறித்த 

அடிப்ெடை மகாட்ொடுகளின் ெடி, ேற்ற இந்திை & பைளிோட்டு 

எண்பணய்களுக்கு 5% என நிர்ணயித்து, பதன்னிந்திைாடை மசர்ந்த, ஒரு 

உள்ோட்டு எண்பணய்க்கு 360% என்ற அைவிற்கு GST ைரிவிதிப்டெ 

உைர்த்தக் கூைாது.  

இந்த ோபெரும் அநீதிடை இந்த ோேன்றம் நிடறமைற்றும் ெட்சத்தில், 

தமிைகத்டதயும் ேற்ற பதன் ோநிலங்கடையும் மசர்ந்த ெல 

இலட்சக்கணக்கான மதங்காய் ெயிர் பசய்யும் விைசாயிகள் அடத 

ேறக்கமைா, ேன்னிக்கமைா ோட்ைார்கள் என்ெடத கூறி என் கருத்டத 

நிடறவு பசய்கிமறன்.  

15) தவிர்க்கிமறாம். ோேன்றத்தின் ோண்புமிகு உறுப்பினர்களின் 

கருத்பதாற்றுடேக்கு  விைப்ெடுகிறது.  

16) தவிர்க்கிமறாம். ோேன்றத்தின் ோண்புமிகு உறுப்பினர்களின் 

கருத்பதாற்றுடேக்கு  விைப்ெடுகிறது.  

17) கைனிக்கப்ெடுகிறது. 

18) இைப்பீடு முடறடை பதாைர்ைதற்க்கு பெரும்ொன்டேைாக 

உறுதிைாக ோங்கள் ஆதரவு அளிக்கும் மேரத்தில், ெல விைரங்கள் 

எங்களுக்கு கைடலடை உண்ைாக்குகின்றன. உதாரணோக, நிகழ்ச்சி 

அலுைலில் குறிப்பிைப்ெட்டுள்ை எண்கடை ோண்புமிகு உறப்பினர்கள் 

சிலர்  மகள்விக்கு உள்ைாகலாம். எது எப்ெடி ஆனாலும், சில முக்கிை 

பிரச்சிடனகள் குறித்து, அலுைலில் பதரிவிக்கெட்டுள்ைது மொல "ெூன்-

2022 க்குப் பிந்டதை நிடல, அன்டறை காலகட்ைத்தில் உள்ை 

ெற்றாக்குடறடை ஈடுபசய்ை கருதக்கூடிை ெரிந்துடரகள்" பின்னர் தான் 

பதளிைாகும். எனமை, மதடைைான தகைல்கள் எங்களுக்கு 

கிடைக்கும்ைடர எங்கள் உள்ளீடுகடை ஒத்திப்மொடுகிமறாம். 45ைது 

கூட்ைங்களில் ைைங்கப்ெட்ை ெரிந்துடரகள் குறித்து ஆமலாசிக்கவும், 

ெகுப்ொய்வு பசய்ைவும், அம்சங்கடை, விடைவுகடை ேதிப்பிைவும் 
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ோண்புமிகு உறுப்பினர்களுக்கு சிறிது கால அைகாசம் மதடைப்ெடும். 

எனமை, எந்த முடிவும் குடறந்தெட்சம் 46ைது  கூட்ைத்திற்கு 

ஒத்திடைக்கப்ெடும் என்று எதிர்ொர்க்கலாம். அதில் இருேைங்கு 

உறுதிைாக இருக்க,இந்த முக்கிை விஷைத்தின் மீது கால அைகாசம் 

அளிக்காேல் எந்த ஒரு முடிவும் எடுக்கப்ெைக்கூைாது  என்ற 

மகாரிக்டகடை அதிகாரபூர்ைோக ோங்கள் முன்டைக்கிமறாம். மேலும், 

இந்த விஷைத்டத பொறுத்தைடர ோேன்றதுக்கு ைைங்கப்ெடும் 

தகைல்கள் அடனத்தும் கூட்ைத்துக்கு பின்னர் எங்களுக்கு மேரடிைாக 

ைைங்க மைண்டும் என்று மகாருகிமறாம். அதன் மூலம் எங்களுக்கு 

இருக்கும் ைாய்ப்புகடை ேதிப்பிட்டு எங்கள் கருத்துக்கடை தீர்ோனிக்க 

முடியும். 

 

மதிப்பிற்குரிய தடலைர் அைர்கசள, 

இந்த ோேன்றத்தின் கூட்ைத்தில் மேரடிைாக கலந்து பகாள்ை 

முடிைாததற்காக ோன் மீண்டும் ைருத்தம் பதரிவிக்கிமறன். ோன் 

முன்டைக்கும் இந்த எழுத்துபூர்ைோன ஆைணத்டத எப்மொதும் மொல 

உரிை ெரிசீலடனமைாடு ஏற்றுக்பகாண்ைடேக்கு ேன்றி.  

 

நன்றி. 

ைணக்கம். 

 

 


