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ப ொருட்கள் மற்றும் சேவை ைரி முக்கியமொன குறிப்புகள் (GST) 
 

                           

 ொரொளுமன்றத்தில் GST முன்பமொழிதல்: 

            2016 ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 3 ஆம் தேேி ாஜ் சபா சட்டம் பயம் நிறமதலற்மப்பட்டது, 
ற்றும் ேிபேத்ேப்பட்ட தசாோ 2016 ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேேி க்கரறலக்கு லறங்கப்பட்டது. தசாோ, 
ாநியங்கரின் எப்புேலுடன், குடிசுத் ேறயலர் பிணாப் பகர்ஜி சசப்டம்பர் 8, 2016 அன்று எப்புேல் 
அரித்ோர்,ற்றும் அதே நாரில் இந்ேிாலின் லர்த்ோனிில் அமிலிக்கப்பட்டது. 

            இந்ேி ஜனாேிபேி, பிணாப் பகர்ஜி ற்றும் இந்ேி பிேர் நதந்ேி தாடி ஆகிதாால் 1 

ஜூலை 2017, நள்ரிலில் ஜிஸ்டி சோடங்கப்பட்டது. 

GST ேட்ட திருத்தம்: 

               கட்டுறகள் 246A, 269A, 279A தசர்த்ேல். கட்டுற 268  நீக்குேல். 248, 249, 250, 268, 269, 270, 271, 
286, 366, 368, 6 அட்டலறண, 7 அட்டலறணகரின் சட்ட ேிபேத்ேங்கள். 

1. SGST    - அசு ஜிஸ்டி, ாநிய அசு பயம் தசகரிக்கப்பட்ட. 
2. CGST    - த்ேி ஜிஸ்டி, த்ேி அசால் தசகரிக்கப்பட்ட. 
3. IGST     - எபேங்கிறணந்ே ஜிஸ்டி, த்ேி அசால் தசகரிக்கப்பட்ட. 
4. UTGST   - பெனின் பிதேச ஜிஸ்டி, பெனின் பிதேச அசாங்கத்ோல் தசகரிக்கப்பட்டது 
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 ல்சைறு ைவகயொன சேரடி ைரி:                               

1. லபோன லரி 
2. நிறுலன லரி 
3. சசல்லம் லரி 
4. பரிசு லரி 
5. லடீு கடற 
6. சசயவு லரி 
7. லிரிம்பு சபனிபிட் லரி 

 

 ல்சைறு ைவகயொன மவறமுக ைரி:  

1. தசறல லரி 
2. கயால் லரி 
3. ேிப்பு கூட்டு லரிகள் 
4. சுங்க லரி 
5. பங்கு பரிலர்த்ேறன லரி (STT) 
6. பத்ேிற லரி 
7. சபாழுதுதபாக்கு லரி 

0% ைரி ைிகிதம் ப ொருட்கள்:  

1. பால் 
2. பட்றடகள் 
3. ேிர் 
4. ேிமக்கப்படாே உணவு ோனிங்கள் 
5. பிரிக்கப்படாே பன்னிர் 
6. பிாண்ட் அல்யாே இற்றக தேன்பால்  
7. புேி காய்கமிகள் 
8. உப்பு 
9. காஜல் 
10. கல்லி தசறலகள் 

11. சுகாோ தசறலகள் 
12. குறந்றேகள் லறேல் & லண்ணப்பூச்சு 

புத்ேகங்கள் 
13. பிாண்ட் அல்யாே அட்டா 
14. பிாண்ட் அல்யாே றடா 
15. சபசன் 
16. பிசாத் பாயிாா ஜாதகரி 
17. பூல் பூரி ஜாதூ 
18. பாயிாா ஜாதகரி 

 
5% ைரி ைிகிதம் ப ொருட்கள்: 

1. சர்க்கற 
2. தேிறய 
3. தபக்கிங் பன்னிர் 
4. நியக்கரி 
5. சறல் ண்சணய்கள் 
6. உரலாரிகளும் 
7. லாழ்க்றக தசிப்பு பேந்துகள் 
8. உயர்ந்ே ேிாட்றச 
9. லறுத்ே காபி பனீ்ஸ் 
10. தலகறலத்ே பால் பவுடர் 

11. பாேணிகள் (<பை .500) 
12. லடீ்டு ல்பிஜி 
13. PDS ண்சணண்சணய் 
14. பந்ேிரி பபேப்புகள் 
15. குறந்றேகளுக்கான பால் உணவு 
16. ஃதபப்ரிக் 
17. உறடகள் (<பை .1000) 
18. தேங்காய்கறரப் பாய்ச்சி, ாடி & ாடி 

படுேல் 
19. ிஷ்ேி / ிேி (இந்ேி இனிப்புகள்) 
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20. காபி (உடனடித் ேலி) 
 
12% ைரி ைிகிதம் ப ொருட்கள்: 
 

1. சலண்சணய் 
2. சநய் 
3. பாோம் 
4. கணனிகள் 
5. பேப்படுத்ேப்பட்ட உணவு 
6. சாறபல் 

7. பறச்சாறு 
8. தேங்காய் ேண்ணரீ் நிம்பிபள்ரது 
9. குறட 
10. காய்கமிகள், பறங்கள், சகாட்றடகள் 

அல்யது ஊறுகாய் பேப்பா, சட்னி, ஜாம், 
சஜல்யி 

 
 
18% ைரி ைிகிதம் ப ொருட்கள்: 
 

1. படி ண்சணய் 
2. பற்பறச 
3. தசாப் 
4. பாஸ்ோ 
5. பயேன சபாபேட்கள் 
6. சோறில்துறம இறடத்ேகர்கள் 

7. ஸ்-கிரீம் 
8. தசாரம் சசேில்கராக 
9. சூப்கள் 
10. குரிறமப் 
11. கணினி 
12. பிரிண்டர்ஸ் 

 
28% ைரி ைிகிதம் ப ொருட்கள்: 
 

1. சிமி கார்கள் (+ 1% அல்யது 3% க்ஸ்) 
2. உர் இறுேிில் தாட்டார் றசக்கிள்கள் (+ 15% க்ஸ்) 
3. சி ற்றும் பிரிஜ் தபான்ம தகர்தலார் சபாபேட்கள் 
4. படீிஸ் இங்கு தசர்க்கப்படலில்றய 
5. ஆடம்ப ற்றும் பி.ம்.டபிள்பெ, சிகசட்ஸ் ற்றும் காற்மழுத்ே பானங்கள் (+ 15% க்ஸ்) 


