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 மாண்புமிகு தமிழ்நாடு நிதியமமச்சர் Dr PTR பழனிவேல் தியாக ராஜன் 

அேர்கள் 28.05.2021 அன்று நமைபபற்ற GST மன்ற கூட்ைத்தில் 

முன்மேத்த கருத்துக்களின் தமிழாக்கம்  

 

மதிப்பிற்குரிய மாண்புமிகு நிதியமமச்சர் & சரக்கு மற்றும் சசமை ைரி 

மன்றத்தின் தமைைர் அைர்கசே, ஜிஎஸ்டி மன்றத்தின் மாண்புமிகு  

உறுப்பினர்கசே, பிற மதிப்புமிக்க சிறப்பு அமைப்பாேர்கசே 

உங்கள் அமைேருக்கும் என் காமை ேணக்கம்! 

 

மரியாமதக்குரிய அம்மமயார் தமைைர் அைர்கசே, 

என் உமரமய பதாைங்கும் இந்வநரத்தில், தமிழ்நாடு மாநிைத்தின் 

பிரதிநிதியாக இம்மாமன்றத்தில் பங்வகற்பதில் பபருமம பகாள்கிவறன், 

வமலும் எங்கள் மாநிைத்தின் சார்பாக இக்கூட்ைத்தில் பங்வகற்கும் 

ோய்ப்மப நல்கிய தமிழக அரசுக்கு என் நன்றிமய பதரிவித்துக் 

பகாள்கிவறன். இந்த குழுவில் நமைபபறவுள்ள கைந்துமரயாைல்களில் 

என் பங்களிப்மப ேழங்கவும், இந்த மன்றம் பரிசீலித்து ேரும் பல்வேறு 

விஷயங்களில் தமிழக மக்களின் கருத்துக்கமள முன்மேக்கவும் 

ஆேலுைன் உள்வளன்.  

 

இந்த மன்றத்தில் நான் வபசும் இந்த உமர என் கன்னிப் வபச்சாகும். நான் 

தமிழக மக்களின் பிரதிநிதி, அவத சமயம் எங்கள் பபருமமமிகு 

மாநிைத்தின் மக்கள் பபருோரியாக ோக்களித்து பேற்றி பபற பசய்த 
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திராவிை முன்வைற்றக் கழகத்தின் பிரதிநிதியும் கூை. சமூக நீதிமயயும் 

அமைேமரயும் உள்ளைக்கிய ேளர்ச்சிமயயும் பகாள்மககளாக 

பகாண்டு அதன் பபாருட்டு உறுதியாக பசயைாற்றும் பபருமமக்குரிய 

எங்கள் கட்சி, திராவிை முன்வைற்றக் கழகம். இந்த மாமன்றம் 

அமமக்கப்பட்ை பின்ைர், எங்கள் கழக அரசு முன்மேக்கும் முதல் உமர 

இது. எைவே, நமைமுமறயில் உள்ள சரக்கு மற்றும் வசமே ேரியின் 

தற்வபாமதய அமமப்பு குறித்தும், அது மாநிை சுயாட்சிக்கு எதிராை 

விமளவுகமள ஏற்படுத்துேது குறித்தும் எங்கள் கருத்துக்கமள 

சுதந்திரமாக முன்மேக்க உங்கமளயும் இந்த மன்றத்தின் சக 

உறுப்பிைர்கமளயும் அனுமதிக்குமாறு வகட்டுக்பகாள்கிவறன்.  

 

எங்கள் நிமைப்பாடு குறுகிய சிந்தமைமய அடிப்பமையாகக் பகாண்ைது 

அல்ை என்பமத உறுதிப்படுத்த, ஒரு உைகளாவிய கண்வணாட்ைத்துைன் 

பதாைங்குகிவறன். எந்த ஒரு மனிதனும் தனித்தீோக இருக்க முடியாது, 

அவதவபாை எந்த ஒரு நாடும் தனிமமயில் நிமைக்க முடியாது. உைகின் 

மிகப்பபரிய நாடுகளில் ஒன்றாகவும், ஜி20 நாடுகளில் முக்கிய 

உறுப்பிைராகவும், உைகின் கருத்துமரயாைல்களில், இந்தியா முக்கிய 

பங்கு ேகித்து ேருகிறது. ேரைாற்றில் முன்பைப்வபாதும் இல்ைாத 

அளவிற்கு மாண்புமிகு பிரதமரின் பேளிநாட்டு பயணங்கள் முயற்சிகள் 

மற்றும் பசயல்பாடுகள் வபான்றமே நமது வதசம் இந்தியாவின் மீதாை 

உைக கேைத்மத பபரிதும் அதிகரித்துள்ளது.  
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எைவே, எங்கள் ேருோய் உருோக்கம் மற்றும் ேரிவிதிப்பு மாதிரி, 

ஒன்றிய மாநிை அரசுகளுக்கு இமைவயயாை உறவு, கூட்ைாட்சி 

வபான்றேற்மற தனித்தனியாக மதிப்பீடுேமதக் காட்டிலும் ஒப்பீட்டு 

சூழலில் அமே மதிப்பிைப்படும் பபாழுது, சிறப்பாை 

கண்வணாட்ைத்மதப் பபறமுடியும். பபாதுவுமைமமக் பகாள்மகமய 

உறுதியாக கமைப்பிடிக்கும் சீைாவில் பதாைங்கி முதைாளித்துே 

பகாள்மகமய ேலியுறுத்தும் அபமரிக்கா ேமர பபரும்பாைாை 

நாடுகளில் மாநிை, மாேட்ை அளவுகளில், ஏன் நகர அல்ைது மாநகர 

அளவுகளில் நிதி அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ள நிமையில், 

இந்தியா அவ்விஷயத்தில் மிகவும் பின்தங்கியுள்ளது என்பமத குறிப்பிை 

விரும்புகிவறாம்.  

 

ேரைாற்றுக் காரணங்களால் வநரடி ேரி விதிப்புக்காை அமைத்து 

அதிகாரங்களும் ஒன்றிய அரசிைம் குவிய, மமறமுக ேரிவிதிப்பு 

அதிகாரங்கமள ஒன்றிய மற்றும் மாநிை அரசுகளுக்கு இமைவய பகிர்ந்து 

அளித்தது நம் வபாற்றுதலுக்குரிய இந்திய அரசியைமமப்பு சட்ைம். இந்த 

விஷயத்மதப் பபாறுத்தேமர இந்தியா தனித்து விளங்குகிறது. ஏபைனில் 

பபரும்பாைாை நாடுகளில் வநரடி ேரி விதிப்பில் சிை அதிகாரங்களும் 

மமறமுக ேரி விதிப்பில் பபரும்பாைாை அதிகாரங்களும்  மாநிை 

அளவில் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டுள்ளை. சிை நாடுகளில், இந்த அதிகாரங்கள் 

மாேட்ை மற்றும் மாநகர அளவுகள் ேமர பகிர்ந்தளிக்கப்படுகிறது. கைந்த 

70 ஆண்டுகாை ேரைாற்றில் பல்வேறு திருத்தங்கமள ஏற்றுக்பகாண்டுள்ள 
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காரணத்தால், நமது அரசியல் அமமப்புச் சட்ைம், உருமாறி ேளர்ந்து 

ேரும் ஒரு ஆேணம் என்பது நிரூபணமாகிறது. இருந்தும்,  உைக அளவில் 

அதிகாரங்கள் பகிரப்பை அதிகரித்துக்பகாண்டு பசல்லும் வேமளயில் 

அதற்கு வநர்மாறாக, எதிர் திமசயில் பசன்று பகாண்டிருக்கிறது இந்தியா. 

அமைத்து அதிகாரங்கமளயும் தன் ேசப்படுத்தும் முயற்சியில் ஒன்றிய 

அரசு ஈடுபட்டுள்ளது. உண்மமயில் சரக்கு மற்றும் வசமே ேரி 

அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை பின்ைர், நமது அரசியைமமப்புச் சட்ைம் ஒரு 

காைத்திலும் நிமைத்துப் பார்க்காத அளவுகளுக்கு இந்த அதிகாரக் குவிப்பு 

பசன்றுவிட்ைது. 

 

வமம்பட்ை ேளர்ச்சி பதாைங்கி இணக்கமாை வதசிய பபாருளாதாரம் 

ேமர, சரக்கு மற்றும் வசமே ேரி சட்ைம் அளித்த ோக்குறுதிகள் 

பன்மைங்கு. ஆைால் இந்த ோக்குறுதிகள் நீர்த்துப் வபாய் உள்ளை. 15ேது 

நிதிக் குழுவின் அறிக்மகயில் இைம்பபற்ற, ேரியின் மதிப்பு உயர்ந்து 

அதைால் ஆதாயம் ஏற்படும், பமாத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி ேளர்ச்சி 

விகிதம் உயர்ேமையும், நாட்டின் பபாருளாதாரம் முமறபடுத்தப்படும் 

வபான்ற எந்த ோக்குறுதியும் நிமறவேற்றப்பைவில்மை. உண்மமயாை 

நிமை. என்ைபேன்றால், பதாழில்நுட்ப தளங்கள் மற்றும் 

பிரச்சிமைகளுக்கு தீர்வுகமள கண்ைறியும் ேழிமுமறகள் 

வபான்றேற்றிற்கு சமமாை ோய்ப்புகள் இல்ைாத காரணத்தால் பபரு 

நிறுேைங்களுக்கும் சிறு குறு நிறுேைங்களுக்கும் இமையிைாை 

இமைபேளி மிகப் பபரிய அளவில் அதிகரித்துள்ளது.  
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மற்பறாருபுறம், ஜிஎஸ்டி சட்ைம் நிமறவேற்றப்பட்ைால், மாநிைங்களின் 

நிதி அதிகாரங்களும் பநகிழ்வுத் தன்மமயும் பறிவபாகும் என்பது அதன் 

வதாற்றத்தின் முதற் கட்ைத்திவைவய உணரப்பட்ைது. இத்தமை கேமை 

அளிக்கக் கூடிய விஷயங்கள் இருந்த வபாதிலும் சரக்கு மற்றும் வசமே 

ேரி சட்ைம் நிமறவேற மாநிைங்களின் நம்பிக்மகதான் அடிப்பமை 

காரணம். அந்த நம்பிக்மகக்கு முதன்மம காரணகர்த்தாோக விளங்கியேர் 

மாண்புமிகு பிரதமர் அேர்கள் தான். ஏபைனில் குஜராத் மாநிைத்தின் 

முதைமமச்சராக அேர் நீண்ை காைம் பதவி ேகித்தார். அக்காைகட்ைத்தில் 

மாநிை உரிமமகளுக்கும் கூட்ைாட்சி தத்துேத்திற்கும் மிக உறுதியாை 

ஆதரவு குரைாக அேர் விளங்கி ேந்தார்.  

 

உறுதியளிக்கப்பட்ை பயன்களுக்கும் அந்த பயன்கமள உண்மமயில் 

அமைேதற்கும் இமைவய உள்ள இமைபேளி, சரக்கு மற்றும் வசமே ேரி 

ஏற்படுத்தக்கூடிய எதிர்மமற விமளவுகள் குறித்த பயங்கள் 

வபான்றேற்றிற்கு, எங்கள் தாழ்மமயாை கருத்தின்படி இரு முக்கிய 

காரணங்கமள வமற்வகாள் காட்ைைாம்: சரக்கு மற்றும் வசமே ேரியின் 

ேடிேமமப்பு & அமத பசயல்படுத்துேதில் உள்ள சிக்கல்கள் மற்றும் 

ஒன்றிய அரசுக்கும் மாநிை அரசுகளுக்கும் இமையிைாை புரிதலில் உள்ள 

பிரச்சிமைகள். 
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அேசரகதியில் பசயல்படுத்தப்பட்ை காரணத்தால் சரக்கு மற்றும் வசமே 

ேரி ேடிேமமப்பில் அடிப்பமை குமறபாடுகள் உள்ளை. சட்ைம் 

அமல்படுத்தப்பட்ை வபாது இந்த குமறபாடுகள் வமலும் ேலுேமைந்து, 

பபருமளவில் பேளிப்பை பதாைங்கியது. அேற்றுள் (எவ்வித ேரிமசயும் 

இன்றி) சிைேற்மற இங்வக பட்டியலிை விரும்புகிவறன் (விரிோை 

பட்டியல் அல்ை): 

 

1. சரக்கு மற்றும் வசமே ேரி (GST) கட்ைமமப்பின் பசயல்பாட்டு 

மாதிரி உரிமம, இருப்பிைம் வபான்றமே மறுபரிசீைமை 

பசய்யப்பட்டு அமே ேலுப்படுத்தப்பை வேண்டும்.  

 

2. சரக்கு மற்றும் வசமே ேரி (GST) கட்ைமமப்பின் ேடிேமமப்பு 

சிறு குறு பதாழில் நிறுேைங்கள் முழுமமயாக ஒருங்கிமணந்து 

பசயல்பை ஏற்றதாக இல்மை, உள்ளீடுகள் மற்றும் உள்ளீட்டு 

ேரவுகளுைன் பதாைர்புமைய குமறபாடுகள் 

தீர்க்கப்பைவேண்டும்.  

 

3. தனித்து இயங்கும் கண்காணிப்பு அமைாக்க மாதிரி (ஒன்றிய 

மற்றும் மாநிை அரசு ஆய்ோளர்கள் மற்றும் இதர அதிகாரிகள் 

இமைவய) எளிமமப்படுத்தப்பட்டு சிறப்பமைய வேண்டும்.  
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4. அமமப்புரீதியாை குமறபாடுகமள ஈடு பசய்ய வதமேயாை 

உத்தியாக பழமமயாை அமைாக்க நைேடிக்மககள் மற்றும் 

அபராதங்கமள பகாண்ை சட்ைங்கமள நிமறவேற்றுேது சரக்கு 

மற்றும் வசமே ேரி (GST) பசலுத்துவோர் & அமத 

மதிப்பிடுவோமர அதற்பகதிராக தீவிரமாக சிந்திக்க 

தூண்டியுள்ளது.  

 

5. ஒன்றிய அரசின் ஏகவபாக கட்டுப்பாட்டுக்குள் இயங்கும் ஒரு 

கணக்கில் நிதி திரட்ைப்படுேதும், திரட்ைப்பட்ை நிதிமய 

காைதாமதம் பசய்து ேழங்குேதும் மாநிை அரசுகமள 

விரக்தியமைய பசய்து வகாபமூட்டி ேருகிறது. இதன் காரணமாக 

சட்ைப்படி தங்களுக்கு கிமைக்க வேண்டிய நிலுமே பதாமககமள 

பபற மாநிை அரசுகள் வபாராடும் நிமைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளைர்.  

 

6.  சரக்கு மற்றும் வசமே ேரி (GST) பசயைகத்தின் ேடிேமமப்பு, 

அதன் இருப்பிைம் மற்றும் பசயல்பாட்டு மாதிரி ஆகியேற்மற 

மறுபரிசீைமை பசய்து பன்மைங்கு ேலுபடுத்த வேண்டும்.  

 

7. ஒவ்போரு பிரச்சமைமயயும், எவ்வித விோதமும் அல்ைது ஒரு 

பபாதுோை இைக்மக அமைய எவ்வித முயற்சிகமள 

எடுக்காமலும் வநரடியாக சரக்கு மற்றும் வசமே ேரி (GST) 

மன்றத்திற்கு பகாண்டுேரும் தற்வபாமதய நமைமுமற (மன்றத்தில் 
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பல்வேறு பமாழிகமளப் வபசும், பல்வேறு திறன்கமள பை 

அளவுகளில் உமைய பை உறுப்பிைர்கள் உள்ளைர், இந்த மன்றம் 

மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முமற தான் கூடுகிறது) மிகவும் 

பைவீைமாை ஒன்றாக இருக்கிறது. "மன்றத்தின் ஒப்புதல்" என்ற 

இறுதி இைக்மக வநாக்கி பதாைர்ச்சியாை, பசயல்திறன்மிக்க, 

அமைேமரயும் உள்ளைக்கிய ேழிமுமறகமள பகாண்டு சரக்கு 

மற்றும் வசமே ேரி (GST) அமமப்பு இயங்கவேண்டும். அலுேல் 

ரீதியாை குழுக்கள் பதாைர்ந்து சந்திக்க வேண்டும்.  

 

8. வமவை குறிப்பிட்டுள்ள பசயல்முமறகளுக்கு மாற்றாக, CBICயின் 

ேரி ஆராய்ச்சிப் பிரிவு வபான்ற, சரக்கு மற்றும் வசமே ேரி 

மன்றத்திற்கு வநரடி பதாைர்பில்ைாத அமமப்புகளுக்கு அளேற்ற 

அதிகாரத்மத அளிப்பது அரசியைமமப்பு சட்ைப்படியும், திறனின் 

அடிப்பமையிலும் பல்வேறு வகள்விகமள எழுப்புகிறது. 

 

வமற்கூறிய பிரச்சிமைகமள காட்டிலும் மிகவும் முக்கியமாைது 

என்ைபேன்றால் ஒன்றிய அரசுக்கும் மாநிை அரசுகளுக்கும் 

இமையிைாை உறவின் நம்பிக்மகயில் சீர்குமைவு ஏற்படுேதுதான். 

ஒன்றிய அரசு விதித்து, ேசூலிக்கும் ேரியில் (மாநிைங்களில் ேசிக்கும் 

குடிமக்கள் & அமமந்திருக்கும் நிறுேைங்களிைமிருந்து) மாநிைங்களுக்கு 

பசல்ை வேண்டிய பங்கு பபருமளவு குமறக்கப்பட்டுள்ளது இந்த 

சீர்குமைவுக்கு மிகப்பபரிய அளவில் உறுதுமண புரிகிறது. மாநிை 
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அரசுகள் மீது ஒன்றிய அரசின் "நன்நம்பிக்மக இல்ைாமம", மாநிை 

ேரிவிதிப்பு உரிமமகள் மற்றும் ேருோய் ஈட்டுதல் வபான்றேற்றின் மீது 

அேர்களுக்கு உள்ள ஈடுபாட்டில் இருந்து பதரிகிறது. இந்த Covid19 

பபறுந்பதாற்று காைத்தில் கூை ஒன்றிய அரசுக்கும் மாநிை அரசுகளுக்கும் 

இமைவய உள்ள கருத்து வேறுபாடுகமள கமளேதில் உள்ள 

அக்கமறயின்மம, அேர்களின்  பபருந்தன்மமயும், மனிதாபிமாைமும் 

அற்ற வபாக்கின் காரணமாக வமலும் ஊர்ஜிதமாகிறது.  

 

1. பகிரப்பை வேண்டிய ேரிகளில் மாநிை அரசுகளின் பங்கிமை 42% 

எை உயர்த்திய ஒன்றிய அரசின் நல்பைண்ண நைேடிக்மக 

வமல்ேரிகமள (Cess) விரிோக்கிய காரணத்தால் (FY'14ல் 1.4 வகாடி 

ைட்சம் ரூபாய் ஆக இருந்தது FY'20ல் 2.55 ைட்சம் வகாடி ரூபாய் எை 

உயர்த்தப்பட்ைது - 80% உயர்வு) பைனில்ைாமல் வபாைது.  

2. படிப்படியாக, ஆைால் கமைசியில் கிட்ைத்தட்ை 

ஒட்டுபமாத்தமாக பபட்வரால் மற்றும் டீசல் மீதாை அமைத்து 

ேரிகமளயும் கைாலில் இருந்து வமல்ேரிக்கு மாற்றுேது (FY'14 

கணக்கின் அடிப்பமையில் 50000 வகாடி ரூபாய்க்கும் வமைாக 

பகிரப்பை வேண்டிய ேரிகளில் இருந்து  மாற்றப்பட்டு உள்ளது. 

இதன் காரணமாக மாநிைத்திற்கு ேரவேண்டிய பதாமக 20000 

வகாடி ரூபாய்க்கும் வமைாக (50000 வகாடி ரூபாயில் -41%) எை 

குமறந்துள்ளது) பதளிோை எடுத்துக்காட்ைாகும். 
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3. சுதந்திரத்திற்குப் பின்ைர் அமமக்கப்பட்ை நிதி குழுக்கள் 

ஒவ்போன்றும், பகிரப்பை வேண்டிய ேரி பங்களிப்புகமள 

பரிந்துமரக்கும் வபாது, எங்கிருந்து ேரிகள் ேசூலிக்கப்பட்ைை 

என்ற காரணிமய புறந்தள்ளி ேளர்ந்த மாநிைங்களுக்கு பதாைர்ந்து 

அநீதி இமழத்துள்ளை.  அவதவபாை ஜிஎஸ்டி மன்றத்தின் "ஒரு 

மாநிைம், ஒரு ோக்கு" (மக்கள் பதாமக அல்ைது மாநிை உள்நாட்டு 

உற்பத்தி மதிப்பு அல்ைது வதசிய உற்பத்தி அல்ைது நுகர்வு 

விகிதாச்சாரம் ஆகியேற்மற கருத்தில் பகாள்ளாமல்) எனும் 

பகாள்மக மூைம் GST மன்றம் பபரிய, ேளர்ந்த மாநிைங்களுக்கு பை 

ேமககளில் அநீதி இமழக்கிறது. GST மன்றத்தில் ோக்குகமள 

ஒதுக்க நியாயமாை, வநர்மமயாை ேழிகள் உள்ளை. 

மாநிைங்களமே உறுப்பிைர் எண்ணிக்மகமய அடிப்பமையாகக் 

பகாண்டு ோக்குரிமம ேழங்குேது உைைடி & சமமாை மாற்றாக 

இருக்கும்.  

4.  பகாள்மக வகாட்பாடுகள் தாண்டி, பசயைாக்க வதால்விகள் 

காரணமாக ஒன்றிய மற்றும் மாநிை அரசுகளின் உறவில் வமலும் 

சிக்கல்கள் அதிகரிக்கின்றை. CAG அலுேைகத்தின் பல்வேறு 

தணிக்மக அறிக்மககள் ஒரு ைட்சம் வகாடி ரூபாய்க்கும் வமைாக 

"உறிஞ்சப்பட்ை" வமல்ேரி (Cess) நிதிகள் பயன்படுத்தப்பைாமல் 

உள்ளதாக பதரிவிக்கின்றை. இேற்றுள் மாநிைங்களுக்கு FY 2020க்கு 
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முன்ைதாக அளிக்கப்பை வேண்டிய 40000 வகாடி ரூபாயும் 

அைங்கும்.  

5. இதுவபான்ற பின்ைணியில், தரவேண்டிய நிலுமேத் பதாமகமய 

காைம் தாழ்த்தி அளிக்கும் ஒன்றியத்தின் வபாக்கு, இழப்பீடு 

ேழங்குேதில் அேர்களின் மனிதாபிமாைமற்ற நிமைப்பாடு 

வபான்றமே ஒன்றிய மாநிை அரசுகளுக்கு இமைவயயாை உறவில் 

நியாயமாை பேறுப்மப ஏற்படுத்தி உள்ளது.  

6. ஒப்பீட்டுக்கு பயன்படுத்தப்பை வேண்டிய 

உத்தரோதமளிக்கப்பட்ை ேளர்ச்சி விகிதங்கமள (சட்ைப்படி 14%) 

குமறப்பது குறித்த ஒன்றிய அரசின் ோதங்களுக்கு மாறாக அதன் 

பசாந்த ேரவு பசைவுத்திட்ைத்தில், ஒன்றிய அரசின் பமாத்த ேரி 

ேருோய் 17% அதிகரிக்கும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.  

இமே அமைத்மதயும் பார்க்கும் வபாது, நாம் அரசியைமமப்பு 

சட்ைத்தின்படியும், ேரைாற்று ரீதியாகவும் ஓர் விந்மதயாை இைத்மத 

வநாக்கி நகர்ந்துள்வளாம் – சர்ே ேல்ைமம பமைத்த, அமைத்து 

தளங்கமளயும் கூர்வநாக்கும், ஆைால் இந்திய அரசியைமமப்பு சட்ைம் 

எதிர்வநாக்காத ஒரு GST மன்றம். இம்மன்றத்திற்கு அதன் முக்கிய 

பணிகமள வமற்பகாள்ளும் ேமகயில் ேடிேமமப்பு ரீதியாகவும், 

பதாழில்நுட்ப தள அடிப்பமையிலும் வபாதுமாை ேசதிகள் இல்மை. 

இந்த மன்றம் பேறுபமை ஓர் அமையாள சைங்காக, முத்திமர குத்த 

மட்டுவம பசயல்படும் வபாது தான் இந்த விந்மத அபாயகரமாக 
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மாறுகிறது. பகாள்மககமள ேகுக்கும் உண்மமயாை அதிகாரம் 

(சட்ைப்படி) CBICயின் TRU, பைவீைமாை GST பசயைகம், வதாற்றத்தில் 

மட்டுவம அரசாங்கத்மத பிரதிபலிக்கும் GST பிமணயம் வபான்ற சிை 

தற்காலிகமாை முகேர்களிைம் ேழங்கப்பட்டுள்ளது. 

 

பல்வேறு நிமைகளில், பை தளங்களில் பமத்த படித்த மக்கள் பைரின் 

பகீரத முயற்சிகளுக்கு பின்னும் கூை இது எப்படி வநர்ந்தது என்ற வகள்வி 

இயல்பாகவே எழும். ஒன்றிய-மாநிை நிர்ோக உமரயாைல்களுக்கும், 

மாநிைங்களுக்கு இமைவயயாை உறவுக்கும் (இதற்கு முன்ைர் இருந்தமத 

வபால் மாநிைங்களின் குழுோக) ஏற்ற ஓர் தளம் இல்ைாதது இந்த 

நிமைக்கு முக்கிய காரணம். இயற்மகக்கு பேற்றிைங்கள் அறவே 

பிடிக்காது. சிறப்பாை தகேல் பரிமாற்ற அமைேரிமசகள் 

இல்ைாததாலும், மிகவும் சிக்கைாை ஒன்றிய-மாநிை பிரச்சமைகளில் 

தீர்வுகமள அமைய பசயல்படும் குழுக்கள் இல்ைாததாலும் 

எவ்ேமகயிலும் தகுதியில்ைாத இந்த GST மன்றம் அந்த பேற்றிைத்மத 

நிரப்பியுள்ளது.  

 

மாநிை அரசுகள் இல்ைாமல் ஒன்றிய அரசு இல்மை என்பமத நாம் 

நிமைவில் பகாள்ளவேண்டும். ஒருமமப்பாட்டிற்க்கு (அமைேமரயும் 

ஒவர வதசமாக ஒன்றிமணப்பதில்) எந்த அளவுக்கு ஒன்றிய அரசு 

முக்கியவமா, அவத அளவுக்கு அது மற்றேர்களிைம் (குடிமக்கள், 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை மக்கள் பிரதிநிதிகள், ஏன் அரசாங்க அதிகாரிகள் 
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கூை ஒவ்வோர் மாநிைத்தில் இருந்து தான் ேருகிறார்கள்)  இருந்து 

பபறுகிறது என்பமதயும் உணர வேண்டும். ஒன்றிய ோக்காளர்கள் என்று 

யாருவம இல்மை. இந்த அமறயில் இருக்கும் ஒவ்போரு அமமச்சரும், 

மாண்புமிகு ஒன்றிய நிதியமமச்சர் உட்பை, வநரடியாகவோ அல்ைது 

மமறமுகமாகவோ ஒரு மாநிைத்தில் உள்ள ோக்காளர்கள் மூைமாக தான் 

வதர்ந்பதடுக்கப்பட்டுள்ளைர். ஒன்றிய குடிமம பணி எை ஒன்று 

கிமையாது. இந்த அமறயில் உள்ள குடிமம பணி அதிகாரிகள் 

அமைேரும் ஏவதா ஒரு மாநிை பிரதிநதியாக தான் இங்கு ேந்துள்ளைர். 

மைமில்ைா நன்பகாமையாளர் வபாை ஒன்றிய அரசு நைந்து பகாள்ள 

கூைாது, நைந்துபகாள்ளவும் முடியாது. தன்மை தூக்கி நிறுத்தும் 

தூண்களாை மாநிைங்களிைம் வபார்க்குணத்மத காட்டுேது அழகல்ை.  

 

ஒன்றிய அரசிற்கு நிதி சார்ந்த ஓர் முக்கிய பபாறுப்பு உள்ளது – 

அச்சுறுத்தும் ேமகயில் ேரிேசூலில் ஈடுபடுேமத விைவும், 

அறக்கட்ைமள நிதிமய பசைவு பசய்ய மைமில்ைாத இரக்கமற்ற நபராக 

இருப்பமத விைவும் முக்கிய பபாறுப்பு. அரசு பணத்தின் மதிப்மப, 

பணம் ேழங்குதல், ேங்கிகள் & இதர நிதி நிறுேைங்கமள,  ஒட்டுபமாத்த 

வதசத்தின் கைன் தரத்மத (முகேர்கள் ேழங்கும் மதிப்புமரகள்) 

வநரடியாகவோ, மமறமுகமாகவோ நிர்ேகிக்கும் இயற்மகயாை 

பபாறுப்பு. RBIயிைம் இருந்து ஈவுத்பதாமக பபறும் உரிமமமய 

பகாண்ைது (இந்த ோரம் பபறப்பட்ை 99122 வகாடி ரூபாய் அதற்கு சான்று) 

ஒன்றிய அரசு. ஏவதனும் பற்றாக்குமற இருப்பின் அமத ஈடுகட்ை 
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வதமேக்கு ஏற்றாற்வபால் பணத்மத அச்சடிக்கும் உரிமமயும் ஒன்றிய 

அரசுக்கு உள்ளது. இந்த அதிகாரங்கமள கனிவுைன் பயன்படுத்தி, 

மாநிைங்களுக்கு ஆதரவும், நிோரணமும் அமைக்கைமும் முக்கியமாக 

வபரழிவுகளின் வபாதும் அழுத்தத்தின் வபாதும் அளிக்க வேண்டும்.  

 

அம்மமயார் தமைேர் அேர்கவள, முடிோக நான் கூற விரும்புேது, GST 

குறித்த பபாது கருத்மத கிமள முதல் வேர் ேமர மாற்றியமமக்கும் ஒரு 

முக்கிய புள்ளிமய நாம் அமைந்துள்வளாம். தற்வபாது இப்பணிமய நாம் 

வமற்பகாள்ளத் தேறிைால் நமது எதிர்காைவம கேமையளிக்ககூடிய 

வகள்விக்குறியாக மாறக்கூடும்.  

 

ஆைால் ஒரு வநர்மமறயாை ோய்ப்பும் நமக்கு உள்ளது, இந்த மிகமுக்கிய 

பணிமய முன்னின்று முடிக்க நாம் தனித்துேம் மிக்க ஓர் நிமையில் 

உள்வளாம். ஏபைனில் இப்வபாது இல்மை என்றால், வேறு எப்வபாது? 

நிதி சார்ந்த அமமப்புகமளயும்  & கட்டுமாைங்கமளயும் ேலுபடுத்த 

ோய்ப்புகமளயும் அதற்காை உந்துதமையும் இக்கட்ைாை சூழ்நிமைகள் 

எப்வபாதுவம ேழங்கியுள்ளை. 1920 & 1930களில் ஏற்பட்ை மிகப்பபரிய 

பபாருளாதார வீழ்ச்சி காரணமாக தான் ேங்கிகள் & சந்மதயின் மீதாை 

அனுமாைம் பிறந்தது. எடுத்துக்காட்ைாக நிதிச் சந்மதகமள 

முமறப்படுத்த பத்திரங்கள் & பரிேர்த்தமை ஆமணயம் 

உருோக்கப்பட்ைது. வமலும், ேங்கிகளின் வமற்பார்மே & 

ஒழுங்குமுமறகமள ேலுப்படுத்த க்ளாஸ்-ஸ்டீகல் சட்ைம் 
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நிமறவேற்றப்பட்ைது. அவதவபாை, சமீபத்திய உதாரணமாக விளங்குேது 

உைக பபாருளாதார பநருக்கடி. அதன் காரணமாக பபரிய 

நிதிநிறுேைங்களின் உைகளாவிய வமற்பார்மே ேடிேமமப்பில் பை 

வமம்பாடுகள் ஏற்படுத்தப்பட்ைது. பங்கு பரிேர்த்தமை நிறுேைங்கள் 

மூைமாகவும், பமருவகற்றப்பட்ை வமற்பார்மேயின் காரணமாகவும்  

“வதால்வியமைய முடியாத உயரத்மத எட்டுேது” என்ற அபாயம் 

குமறக்கப்பட்ைது. அதனுைன் ஓய்வூதியம் உட்பை அரசு & உள்ளாட்சி 

நிதி கட்ைமமப்புகளின் நிதி ஆவராக்கியம் வமம்படும் ேமகயில் 

வமற்பார்மே அதிகரிக்கப்பட்ைது. 

 

வமலும், இமத நாம் பசய்யவில்மை என்றால் வேறு யார் பசய்ோர்? 

GSTக்கு முந்மதய காைகட்ைத்மத கூட்ைாக அனுபவித்த தனித்துேமாை 

ேசதிோய்ப்பும், அதன் பின்ைர் GST அமலின் ேலிமய உணர்த்தும் 

அனுபேமும் நம் ேசம் உள்ளது. இந்நிமைக்கு எப்படி ேந்வதாம், எது சரி, 

எது தேறு பமழய ேழிகளில் எேற்மற மீண்டும் பகாண்டுேர வேண்டும் 

எை நமக்கு பின் ேரும் நபர்கமள காட்டிலும் நம் ேசம் அதிக தகேல்கள் 

உள்ளை. ஏதும் பசய்யாமல் இருப்பதன் காரணமாக மிகவமாசமாை, 

திட்ைமற்ற, திட்ைமிைாத, விபத்துகள் கூை ேலுப்பபற்று பின்பற்றப்பை  

வேண்டிய ேழிமுமறகளாக மாறிவிடும். தற்வபாது நாம் கீழ்வநாக்கி 

பசன்று பகாண்டிருக்கும் வேகத்மத கட்டுப்படுத்தி வநர்மமறயாை 

திமசயில் பயணிக்க பதாைங்க வேண்டும்.  
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வதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை பிரதிநிதிகள் என்ற ேமகயில் எத்தமை ோக்குகள் 

வித்தியாசத்தில் பேற்றி பபற்வறாம் என்பமத காட்டிலும், நம் பதாகுதி 

மக்களின் ோழ்மே எவ்ோறு வமம்படுத்திவைாம் என்பவத நிமைவில் 

தங்கும். அரசியல் கட்சிகளாக, நாம் எவ்ேளவு அதிகாரத்மத 

ேசப்படுத்திவைாம் என்பது உைைடியாக மறக்கப்படும். ஆைால் 

ஆட்சியில் இருந்தவபாது நாம் ஏற்படுத்திய விமளவுகள் – பபாருளாதார 

ேளர்ச்சி, வேமைோய்ப்பு & சண்மை சச்சரவுகள் இல்ைாத சமூகம் எை 

ஆட்சி காைத்தில் நாம் உருோக்கிய அமைத்தும் என்றுவம நிமைவில் 

இருக்கும்.  

 

மதிப்பிற்குரிய அம்மமயார் தமைைர் அைர்கசே, 

கூட்ைத்தின் இன்மறய விோதப்பபாருமள பபாறுத்தமட்டில், சிை 

குறிப்பிட்ை தமைப்புகளின் மீதாை எங்கள் கருத்துக்கமள 

எழுத்துபூர்ேமாக மன்றத்தின் முன் சமர்ப்பிக்க  இருக்கிவறன். 

அத்தமைப்பு குறித்த விோதம் எழும்வபாது, வதமேப்பட்ைால் , என்மை 

வபச அனுமதிக்குமாறு வேண்டுகிவறன்.  

 

இந்தாண்டு, தற்வபாமதய பபருந்பதாற்று சூழமை கருத்தில்பகாண்ைால், 

சிறப்பாை பைன்கமள அமையும் பட்சத்தில் மிகச்சிறிய அளவிைாை 

ேளர்ச்சிமய எதிர்பார்க்கிவறாம் அவத சமயம் நிமை வமலும் வமாசம் 

அமைந்தால் எதிர்மமற ேளர்ச்சிமய சந்திக்க வநரும். மற்ற 

மாநிைங்களின் கணிப்பும் இவதவபாை இருக்கும் என்வற கருதுகிவறன். 
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அதன் அடிப்பமையில், 2021-22ல் பாதுகாக்கபட்ை ேருோய் மற்றும் 

உண்மமயில் எதிர்பார்க்கப்படும் ேருோய் இமையிைாை 

இமைபேளிமய ஒன்றிய அரசு நிதியில் இருந்வதா, பேளிச் சந்மதயில் 

இருந்து கைனின் மூைமாகவோ, மாநிைங்களுக்கு ஏற்படும் இழப்பீட்மை 

ஈடு பசய்யுமாறு மன்றத்மத வகட்டுபகாள்கிவறன். அவத வபாை, Covid19 

காரணமாக ஏற்படும் நீண்ைகாை பாதிப்புகமள கருத்தில்பகாண்டு, இந்த 

இழப்பீட்டு ஏற்பாட்மை 01.07.2022க்கு பின்னும் நீட்டிப்பது குறித்து 

முடிபேடுப்பது பபாருத்தமாக இருக்கும்.  

 

இன்மறய கூட்ைத்தின் நிரலில் உள்ள முன்பமாழிவுகமள ஆய்வு 

பசய்வதாம். வநரம் & பபாருள் எனும் ேழிமுமறமய பகாண்டு GSTNக்கு 

பபாறுப்மப அளித்து மனித உமழப்மப குமறக்க உதவும் முக்கிய 

தகேல்பதாழில்நுட்ப பசயலிகமள உருோக்கும் திட்ைங்கமள 31st 

March,2022 ேமர நீட்டிக்கும் முடிமே தமிழ்நாடு அரசு ஆதரிக்கிறது. 

விமைப்பட்டியல் பதிோக்க தகவு (IRP) எண்ணிக்மகமய அதிகப்படுத்தி 

அதன்மூைம் மின்பட்டியல் பதிோக்க வசமேகமள திறம்பைவும், 

இைேசமாகவும் ேழங்கும் நைேடிக்மகமயயும் தமிழக அரசு 

ஆதரிக்கிறது. GSTN அமமப்வபாடு பதாைர்புமைய அமைேமரயும் 

அவ்ேமமப்பில் இமணக்கும் முயற்சியாக மாநிை ேரி அலுேைர்கமள 

மாற்றுப்பணி முமறயில் பணிபுரிய மேக்கும் வநாக்கத்மதயும் நாங்கள் 

ேரவேற்கிவறாம். அவதசமயம் மாற்றுப்பணியில் பணிபுரிய 

பரிந்துமரக்கப்பட்ை தகுதி, மாநிை ேணிகேரித்துமறயில் பணிபுரியும் 
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மூத்த அலுேைர்கமள வதர்வு பசய்ய ஏற்றார்வபால் இருப்பது 

அேசியமாகிறது. இதன் பபாருட்டு விோதிக்க இம்மன்றத்திமை 

ேலியுறுத்தி வகட்டுக் பகாள்கிவறன். 

 

தாமதமாக பசய்யப்படும் தாக்கல்களுக்கு விதிக்கப்படும் அதிகபட்ச 

தாமதக் கட்ைணத்மத குமறப்பது பதாைர்பாை சட்ைக்குழுவின் 

பரிந்துமரமய ேரவேற்கிவறாம். இருப்பினும், தற்வபாது நிைவும் 

பபருந்பதாற்மற கணக்கில் பகாண்டு இதமைச் பசயல்படுத்தும் 

காைத்மத 31.08.2021-லிருந்து 30.09.2021 ஆக நீட்டிப்பு பசய்யைாம். 2020-

2021–ஆம் நிதியாண்டிற்காை ேருைாந்திர GSTR-9C தணிக்மகயாளர் 

அறிக்மகயுைன் கூடிய படிேம் தாக்கல் பசய்ேதற்குப் பதிைாக, ேரி 

பசலுத்துவோர் தங்களது சுயசான்றுைன் கூடிய இணக்க அறிக்மகயுைன் 

தாக்கல் ேழி ேகுக்கும் முன்பமாழிமேயும் நாங்கள் ஆதரிக்கிவறாம், 

வமலும், சரக்கு மற்றும் வசமே ேரிச் சட்ைத்தின் கீழ் தாக்கல் பசய்யப்பை 

வேண்டிய நமுைாக்கள் குறித்த சட்ைத் திருத்தங்கமளயும் ஆதரிக்கிவறாம். 

 

தற்வபாது நமைமுமறயில் உள்ள காைாண்டிற்பகாருமுமற தாக்கல் 

மாதந்வதாறும் ேரிபசலுத்துதல் என்பமத பகாண்டு 

காைாண்டிற்பகாருமுமற தாக்கல் மற்றும் காைாண்டிற்பகாருமுமற ேரி 

பசலுத்துதல் எை மாற்றியமமக்கும் திட்ைத்திற்கும் பகாள்மகயளவில் 

ஆதரேளிக்கிவறாம். இது குறித்த முழு விபரமும் கிமைக்கப்பபற்றபின் 

இறுதிமுடிவு எடுக்கும் நிமையில் உள்வளாம். 
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மதிப்பிற்குரிய அம்மமயார் தமைைர் அைர்கசே, 

ஒன்றிய அரசு மற்றும் அமைத்து மாநிை அரசுகளின் தற்வபாமதய 

மிகமுக்கிய பணி, வகாவிட் பபருந்பதாற்றிமை எதிர்த்து நைேடிக்மக 

எடுப்பதாகும். பபருந்பதாற்றிமை எதிர்பகாண்டு, கட்டுப்படுத்துேதன் 

பபாருட்டு அேசியமாை பல்வேறு மருத்துே பபாருட்கள் பகாள்முதல் 

பசய்யப்பட்டு ேருேமத தாங்களும் அறிவீர்கள். அமேகளில் (1) மாநிை 

அரசு பகாள்முதல் பசய்கின்ற தடுப்பூசிகள் மற்றும் (2) பரமிபைசிவிர் 

மற்றும் பைாசிலிசுமப் ஆகிய மருந்துகமள பகாள்முதல் பசய்ேது 

முக்கியமாைமேகளாகும். இச்சூழ்நிமையில் மாநிை அரசு அல்ைது அதன் 

முகேர்கள் வமற்பகாள்ளும் வகாவிட் பபருந்பதாற்று தடுப்பூசிகள், 

பரமிடிசிவிர் மற்றும் பைாசிலிசுமப் ஆகியமே மீது பூஜ்ய ேரி 

விகிதத்திமை தற்காலிகமாகோேது விதிக்க வேண்டும் என்று வகட்டுக் 

பகாள்கிவறன். இதன் மூைம் இத்தமகய அேசியமாை பபாருட்களின் 

மீதாை விமை குமறேது மட்டுமின்றி, இதமை விற்பமை 

பசய்பேர்களுக்கு பாதிப்பில்ைாமல் உள்ளீட்டு ேரி ேரவு கிமைக்க ேழி 

ேகுக்கும். இது குறித்து மாண்புமிகு பிரதமர் அேர்களுக்கு எங்கள் 

முதல்ேர் அேர்கள் ஏற்பகைவே கடிதம் எழுதியுள்ளார். எைவே, 

அத்தியாேசியமாை இந்த பபாருட்களுக்கு பூஜ்ய விகித ேரி விதிக்க 

முடிவு எடுக்குமாறும் வகட்டுக் பகாள்கிவறன். இந்தக் கூட்ைத்தின் 

நிகழ்ச்சிக் நிரலில்  பூஜ்ய ேரி விகிதம் பதாைர்பாக எழும் சட்ை சிக்கல்கள் 

குறித்தும் பசால்ைப்பட்டுள்ளது. ஒருமித்த கருத்து உருோகும் பட்சத்தில், 
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இந்த சட்ைச் சிக்கல்கமள உரிய சட்ை ேமரவுகள் மூைம் தீர்க்கைாம் என்று 

நான் நம்புகிவறன். 

 

ேரிவிகித பரிசீைமைக் குழுவின் பரிந்துமரகளாை நாங்கள் 

பரிசீலித்வதாம்.  எந்த ஒரு நபரும், மாநிை மற்றும் ஒன்றிய அரசு அல்ைது 

இைாபவநாக்கு இல்ைா மருத்துேமமைகளுக்கு இைேசமாக 

ேழங்குேதற்காக இறக்குமதி பசய்யப்படும் வகாவிட்-19 

பபருந்பதாற்றுக்காை குறிப்பிட்ை பபாருட்களின் மீதாை தற்காலிக 

ஒருங்கிமணந்த சரக்குகள் மற்றும் வசமேகள் ேரி விைக்கு, மற்றும் 

மருத்துே ஆக்சிஜன், ஆக்சிஜன் பசறிவூட்டி/ தயாரிப்பு கருவி, பல்ஸ் ஆக்சி 

மீட்ைர் மற்றும் வகாவிட் பரிவசாதமை கருவிகள் ஆகியேற்றுக்காை ேரி 

விகித குமறப்பிமை நாங்கள் ஆதரிக்கிவறாம். சிறப்பு பபாருளாதார 

மண்ைைத்தில் உள்ள நிறுேைங்களால், உைக சுகாதார நிறுேைத்தின் 

இந்திய கிமளக்கு ேழங்கப்பட்ை மை-எத்தில் கார்பமமசின் (DEC) 

மாத்திமரகளுக்கு ேரிவிகித குமறப்பு, கப்பல் பழுது பார்ப்பிற்கு ேரி 18 

விழுக்காட்டிலிருந்து 5 விழுக்காைாக குமறப்பு, மற்றும் சிை பபாருட்கள் 

மற்றும் வசமேகளுக்கு முன்பமாழியப்பட்டுள்ள பதளிவுமரகள் மற்றும் 

அங்கன் ோடிகளுக்கு விைக்கிமை நீட்டித்தது உள்ளிட்ை ேரி விகித 

பரிசீைமைச் குழுவின் பரிந்துமரகமள நாங்கள் ஏற்கிவறாம். வமலும் 

மாற்றுத்திறைாளிகள் பயன்படுத்தும் உபகரணங்களுக்காை ேரி விைக்கு 

வகாரிய விண்ணப்பத்தின் மீதாை ேரி பகாள்மகக்கு பதிைாக பபாதுச் 

பசைவிைத்திலிருந்து மானியமாக ேழங்குதல், குறிப்பாக 
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பயைாளிகளுக்கு உள்கட்ைமமப்பு உருோக்குேமதயுவம மிகவும் 

பயனுள்ள பகாள்மகயாகவும் அேர்களுக்கு ேழங்கும் சிறந்த 

உதவியாகவும் இருக்கும் என்ற பரிந்துமரயிமை நாங்கள் ஏற்கிவறாம். 

வமலும், நாங்கள் ேரி விகித பரிசீைமைக்குழுவின் இணக்க ேரி 

திட்ைத்திலிருந்து ஐஸ்க்ரீமம எதிர்மமறப் பட்டியலில் பதாைர்ந்து 

மேப்பதற்காை பரிந்துமரயிமையும் நாங்கள் ஏற்கிவறாம். 

 

மதிப்பிற்குரிய அம்மமயார் தமைைர் அைர்கசே, 

இந்த பபருந்பதாற்றுக் காைத்தில் ேரி விகித உயர்வு என்பது 

பபாதுமக்கமள பபரிதும் பாதிக்கும் என்பதால், ேரிவிகித பரிசீைமைக் 

குழுவின் ஜவுளி மற்றும் காைணிகள் மீதாை தமைகீழ் ேரிவிகித 

கட்ைமமப்பின் திருத்தம் பதாைர்பாை பரிந்துமரயிமை அடுத்த கூட்ைம் 

ேமர தள்ளி மேக்கைாம் என்று கருதுகிவறாம். எக்ஸ்ட்ரா நியூட்ரல் 

ஆல்கஹால் (ENA) மீதாை சரக்கு மற்றும் வசமே ேரி விதிப்பது குறித்து 

ஒருமித்த கருத்து எட்ைப்பைாத சூழ்நிமையில், இதமை தள்ளி 

மேக்கைாம் என்று வகட்டுக் பகாள்கிவறன். 

 

தமிழக மக்களின் சார்பாக இக்கருத்துக்கமள பதிவு பசய்ய 

ோய்ப்பளித்தமமக்கு எைது நன்றியிமை அம்மமயார் அேர்களுக்குத் 

பதரிவித்துக் பகாள்கிவறன். 

ைணக்கம். 


