




முன்னுைர 

 தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்ேசரியின் மத்திய GST மண்டலம், ெசன்ைன, 

இ-இன்வாய்ஸ் குறித்த அடிக்கடி ேகட்கப்படும் ேகள்விகளின் (FAQ) ெதாகுப்ைப, 

குறிப்பாக தமிழில் ெமாழிெபயர்த்து, ெவளியிடுவைத கண்டு நான் மகிழ்ச்சியைடகிேறன்.  

1-4-2022 முதல் இ-இன்வாய்சுக்கான ஒட்டு ெமாத்த விற்பைனயளவு  ரூ 20 ேகாடியாக 

குைறக்கப்பட்டுள்ளதால், இந்த ைகேயடு நிச்சயமாக ெபரிய அளவில் வர்த்தகத்திற்கு 

உதவியாக இருக்கும்.  

வணிகப் பரிவர்த்தைனகள் என்பது, ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவ வழங்கல் ஆகிய 

இரண்டிலும் இன்வாய்ஸ் மூலமாகேவ நிகழ்கிறது.  விநிேயாகிக்கப்பட்ட ெலட்ஜர் 

ெதாழில்நுட்பம், ஒருங்கிைணந்த தரவு, ேபான்ற  நவீன ெதாழில்நுட்பத்தின் பரிணாம 

வளர்ச்சி, ைகேயடு வணிக முைற என்ற வழக்ைக மாற்றி ஒரு ஒருங்கிைணந்த டிஜிட்டல் 

சுற்றுச்சூழல் அைமப்புக்கு வழிவைக ெசய்துள்ளது.  இது,  வணிக நிறுவனங்களின் 

விநிேயாகச் சங்கிலிைய எளிைமயாக்குவது மட்டுமல்லாமல்,  அவர்களிைடேய 

பாதுகாப்பான தரவு பரிமாற்றத்ைதயும் உறுதி ெசய்கிறது.  ேமலும், வணிகங்கள் தரைவத் 

திரும்பப் ெபற ேவண்டின், டிஜிட்டல் தடயத்ைதயும், மற்றும் தணிக்ைகக்கு ஏதுவான 

தடயத்ைதயும் உருவாக்குகிறது. எனேவ,  இ-இன்வாய்ஸ் நவீன வணிகத்தில் 

இன்றியைமயாத அங்கமாகிவிட்டது.  உண்ைமயில், இ-இன்வாய்ஸ் முைற ITC 

நல்லிணக்கங்கைள எளிதாக்குதல்,  இ-ேவ பில்ைல நிகழ்ேநரத்திேலேய உருவாக்குதல், 

ேபான்றவற்றால் வணிகம் ெசய்வைத எளிதாக்குகிறது மற்றும் தரவுகைள சீர்படுத்தி  

உள்ளீடு பிைழகைள நீக்கி வரி விதிகளுக்கு உட்படுவைத ேமம்படுத்துகிறது.  

இ-இன்வாய்ஸ் தயாரிப்பின் ேபாது வரி ெசலுத்துேவார் எதிர்ெகாள்ளும் பல்ேவறு 

சிக்கல்கைள ெதளிவுபடுத்தி, அதன் மூலம் புதிய அைமப்புக்கு தாமாகேவ உட்படுதைல 

ஊக்குவிக்க, இந்தத் ெதாகுப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் 

நம்புகிேறன்.  

வணிகம் மற்றும் ெதாழில்துைறயின் பரவலான ேதைவகளுக்காக இத்தைகய பயனுள்ள 

ெவளியீட்ைடத் ெதளிவான முைறயில்,  குறிப்பாக தமிழில் ெமாழிெபயர்த்து ெவளியிட்ட   

GST ெசன்ைன அதிகாரிகளின் முயற்ச்சி  மிகவும் பாராட்டுக்குரியது.

-ைகெயாப்பம்-

விேவக் ெஜாஹ்ரி

2-5-2022





உறுப்பினரின் ெசய்தி

 மத்திய சரக்கு மற்றும் ேசைவ வரி, தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்ேசரி மண்டலம் 

இ-இன்வாய்ஸ் பற்றிய FAQ அதாவது அடிக்கடி ேகட்கப்படும் ேகள்விகைள ெதாகுத்து 

தமிழில் ெவளியிடுவது பற்றி நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன்.  01.04.2022 முதல் 

இந்த இ-இன்வாய்ஸ் என்பது வருடத்திற்கு 20 ேகாடி ரூபாய்க்கு ேமல் ஒட்டு ெமாத்த 

விற்பைனயளவு உள்ள அைனவருக்கும் கட்டாயம் என்பதால் இந்த ெவளியீடு மிகவும் 

அவசியமானதாகும்.

கடந்த சில வருடங்களில், மைறமுக வரி நிர்வாகத்தில், இன்வாய்ஸ் சம்பந்தமாக பல 

எளிைமகள் நைடமுைற படுத்தப்பட்டுள்ளன.  இதில், கலால் வரி இன்வாய்சுக்கு பதிலாக 

வர்த்தகத்தின் இன்வாய்சேய வரி நிர்வாத்திற்கு ஏற்றைவயாக அறிவித்ததும் ஒன்றாகும்.  

ெதாழில் நுட்ப முன்ேனற்றங்களினால், இ-இன்வாய்ஸ் முைறயின் மூலம், CBIC, 

வர்த்தகத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட வணிக இன்வாய்ஸில்  உள்ள தரவு கூறுகைள 

ஏற்றுக்ெகாண்டு, ஜிஎஸ்டி ரிட்டர்ன்கைளத் தாக்கல் ெசய்யத் ேதைவயான தரவுகைள 

தானாக நிரப்பும் வசதிைய ஏற்படுத்தி உள்ளது.  

இது தரவுகளின் சரிபார்ப்ைப ேமம்படுத்தி,  ITC எடுத்தல், ஜிஎஸ்டி வரிவிவர படிவத்ைத 

தாக்கல் ெசய்தல், இ-ேவ பில்  தானாக உருவாக்குதல் ஆகியவற்றின்  மூலம் 

வர்த்தகத்திற்கான ெசயலாக்கச் ெசலைவக் குைறத்து வணிக ெசயல்திறைன 

ேமம்படுத்தி எளிதாக வணிகம் ெசய்வைத உறுதி ெசய்கிறது. 

இ-இன்வாய்ஸ் பற்றி அடிக்கடி ேகட்கப்படும் ேகள்விகளின் ெதாகுப்பு, குறிப்பாக தமிழில் 

ெவளியிடப்பட்டுள்ளது. எனேவ, இது ரூ.20 ேகாடிக்கு ேமல் ஒட்டு ெமாத்த விற்பைனயளவு 

உள்ள வர்த்தகம் மட்டுமன்றி,  சிறு வணிகங்கள், MSME மற்றும் வளர விரும்பும் 

ஏற்றுமதியாளர்களுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிேறன.

இ-இன்வாய்ஸ் ெதாடர்பான அடிக்கடி ேகட்கப்படும் ேகள்விகளின் அைனத்து 

அம்சங்கைளயும் ஒரு புத்தக வடிவில் ெதளிவான முைறயில் ெவளிக்ெகாணறும் 

முயற்சியில் ஆர்வமுடுன் ஈடுபட்ட அதிகாரிகளுக்கு எனது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள்.  

-ைகெயாப்பம்-

D.P. நாேகந்திர குமார்

2-5-2022





ெசய்தி

 01.04.2022 முதல்,  வருடாந்திர ஒட்டு ெமாத்த விற்பைனயளவு ரூ.20 

ேகாடியில் இருந்து ரூ. 50 ேகாடி வைர உள்ள ஜிஎஸ்டி வரி ெசலுத்துேவாருக்கு 

இ-இன்வாய்ஸ் முைற அமுலுக்கு வரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிைலயில், 

இதற்கான அடிக்கடி ேகட்கப்படும் ேகள்விகைள (FAQ) இருெமாழி 

ெதாகுப்பாக ெவளியிடுவதில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்ேசரி மண்டல மத்திய 

வரித்துைற அதிகாரிகள் ேமற்ெகாண்டுள்ள  இந்த கடினமான முயற்சிைய நான் 

பாராட்டுகிேறன்.

இ-இன்வாய்ஸ்  அைமப்பு  ஜிஎஸ்டி வரிக்கான ஐடிசிைய முழு விநிேயாகச் 

சங்கிலியில் தைடயற்று ெபறவும் சீரான தரவுகளுக்கும் ெபரும் பங்காற்றும். 

ேமலும் இ-இன்வாய்ஸ் என்பது ஐடிசி ேமாசடிகைளக் குைறத்து ேநர்ைமயற்ற 

நைடமுைறகைளக் கட்டுப்படுத்தி வரித்துைறக்கு உதவும் என்பதால், அதன் 

மூலம் ஒரு சமமான வாய்ப்பிைன வழங்குவதன் மூலம் முைறயான வர்த்தகத்ைத 

ஊக்குவிக்கிறது.

இந்த இ-இன்வாய்ஸ் பற்றிய அடிக்கடி ேகட்கப்படும் ேகள்விகள், வரி 

ெசலுத்துேவாரின் விழிப்புணர்ைவ ேமம்படுத்துவதில் ெபரும்பங்காற்றும்.  இைத 

ெவளிக்ெகாண்டு வந்த அதிகாரிகளுக்கு எனது மனமார்ந்த பாராட்டுக்கள். 

-ைகெயாப்பம்-

சந்தீப் குமார்

2-5-2022









e-invoice - General இ-இன்வாய்ஸ் - 

அடிப்பைடகள் 

Q.NO. 1.  
 

‘இ -இன்வாய்ஸிங்’ என்றால் என்ன? 

“இ - இன்வாய்ஸ் என்பது CGST 2017 விதி 48(4) இன்படி, பதிவுெபற்ற 

நபர்களின் அறிவிக்கப்பட்ட வகுப்பினர், இன்வாய்ஸ் பதிவு ேபார்ட்டலில் 

(IRP) படிவம் GST INV-01-இல் குறிப்பிட்ட விவரங்கைள பதிேவற்றுவதன் 

மூலம் இன்வாய்ஸ் குறிப்பு எண் (IRN) மற்றும் QR-Code- ஐ ெபற்று 

இன்வாய்ஸ் தயrக்கும் முைறைய குறிக்கிறது. 

ெபாருள்/ேசைவெயய் வாங்குபவருக்கு அறிவிக்கப்பட்ட சப்ைளயரால் 

வழங்கப்படும் IRN- ன் உட்ெபாதிக்கப்பட்ட QR குறியடீ்ைடக் ெகாண்ட 

இன்வாய்ஸ் (IRN-ஐ தனித்தனியாக குறிப்பிடுவது அவரவர் விருப்பமானது), 

ெபாதுவாக GST- யில் “இ - இன்வாய்ஸ் ' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. 

‘இ-இன்வாய்ஸ்' என்பது அரசாங்க ேபார்ட்டலில் இன்வாய்ஸ் 

உருவாக்குவைதேயா அல்லது PDF படிவத்தில் இன்வாய்ஸ் 

உருவாக்குவைதேயா குறிப்பது இல்ைல என்பைத நிைனவில் ெகாள்ளவும். 

What is ‘e-invoicing’? 

As per Rule 48(4) of CGST Rules, notified class of registered persons shall prepare 
an invoice by incorporating the Invoice Reference Number (IRN) and the QR-Code 
generated by uploading specified particulars in FORM: GST INV-01 on Invoice 
Registration Portal (IRP). 
Such invoice containing, inter alia, the QR Code embedded with IRN (mentioning 
IRN separately, is optional), issued by the notified supplier to buyer is commonly 
referred to as ‘e-invoice’ in GST. 
Please note that ‘e-invoice’ doesn’t mean generation of invoice on a Government 
portal or issue of invoice in pdf form. 
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Q.NO
 

தற்ேப
ேவறு

உண்ைம

அதிக வ

பதிவு ெ

சிஸ்டம்

உருவாக்

உருவாக்

ெகாண்டி

வார்த்ை

முதலில்

குறியடீ்டு

IRN-ன் 

ெபாருட்

தவிர ே

அறிவிக்

உருவாக்

பின்வரு

குறிக்கிற

ேமலுமம விவான ெசயல்ல்முைறக்கு, தயவுவுெசய்து  

O. 2.  

பாைதய அைம
றுபடுகிறது? 

மயில் இ-இன்வாய்

வித்தியாசம் இல்ை

ெபற்ற நபர்கள்

ம்-களில் ெதாட

க்குவார்கள். ஆன

க்கப்பட்ட IRN-ன்

டிருக்கும் (IRN-ஐ

ைதகளில் கூறுவத

ல் படிவம்: GST IN

ட்டுடன் தனித்துவம

உட்ெபாதிக்கப்பட்

ட்கள் / ேசைவகை

ேவெறான்றுமில்ைல

க்கப்பட்ட சப்ைளய

க்கப்பட்ட IRN / QR

ரும் விளக்கப்படம்

றது:-  

2 

ைமப்பிலிருந்து

ய்ஸுக்கும் சாதார

ைல. 

தங்களுைடய ெ

டர்ந்து தங்கள்

னால் இ-இன்வா

ன் உட்ெபாதிக்

தனித்தனியாக

தானால், IRP-யில் இ

NV-01-இல் ெதrவிக்

மான IRN ஐஉருவ

ட்ட QR குறியடீ்

ைளப் ெபறுபவருக்கு

ல. 

ளயரால் வழங்கப்ப

R- குறியடீ்டுடன் ம

ம் இ-இன்வாய்ஸ்

‘இ-இன்வாய்ஸி

ரண இன்வாய்ஸு

ெசாந்தகணக்கியல்/ 

ள் GST இ

ாய்ஸ் என்பது

க்கப்பட்ட QR 

குறிப்பிடுவது, 

இன்வாய்ஸின் உ

ிக்கப்பட ேவண்டும்

வாக்கும். இ-இன்வ

ட்டுடன் ேசர்த்து,

க்கு வழங்கப்படும்

பட்ட GST இன்வ

மட்டுேம ெசல்லுபடி

உருவாக்கும் ெச

ஸிங்’ எவ்வாறு 

ுக்கும் இைடேய 

/ பில்லிங்/ ERP 

இன்வாய்ஸ்கைள 

IRP-ல் முன்ேப 

குறியடீ்ைடக் 

விருப்பமானது). 

உள்ளடக்கங்கைள 

ம், இது ஒரு QR 

ன்வாய்ஸ் என்பது 

து, சப்ைளயரால் 

இன்வாய்ைஸத் 

வாய்ஸ், IRPயில் 

டியாகும். 

சயல்முைறையக் 

 



https://eiinvoice1.gst.gov.in// பகுதிையக் காணணவும். 

How i

There is 
invoice s
invoices 
Code em
IRP. In ot
in FORM
Invoice 
supplier
A GST in
valid IRN
The follo

For more

Q.NO
 

எந்த 

பதிவு 

முந்ைத

is ‘e -invoicing’ diff

no much difference
system, the notifie
on their own Acc

mbedded with IRN (m
ther words, the spec

M: GST INV-01 on IRP
is nothing but an

r alongwith t h e QR
nvoice i s s u e d  b y
N/QR-code. 
owing flow chart ind

e detailed process, p

O. 3.  

வணிகங்களுக்கு

ெபற்ற நபர்களுக்

தய நிதியாண்டிலு

3 

fferent from preseent system (normaal invoice)? 

e between the e-in
d registered perso

counting/Billing/ERP
mentioning IRN sepa
cified contents of the
P, to generate the 
invoice issued to th
Code. 

voice and a norma
ns will continue to
P Systems, but it s
arately, is optional),
e invoices will have
said unique IRN w

he receiver of good

l invoice. In the e-
o create their GST 
shall bear the QR 
, pre-generated on 

e to be first posted 
with a QR Code. E-
ds/services by the 

valid only with a y  t h e  n o t i f i e d  s u p p l i e r  will be

dicates the process of generation of e--Invoice: - 

please go through h

கு, இ-இன்வாய்ஸ்

ளுக்கு, 2017-18 ஆ

லும் நிர்ணயிக்க

https://einvoice1.ggst.gov.in/ 

ஸ் கட்டாயம்? 

ஆம் ஆண்டிலிருந்

கப்பட்ட வரம்ைப

ந்து எந்தெவாரு 

ப விட (பான் 
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ெ வ  

அதிகமாக உள்ளேதா, அவர்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் 

ெசய் ேவறு  இ-இ ய்ஸ்

ல் அறிவிக்கப்பட்ட ேததி பின்வருமாறு 

பட்

ெசய்ய

வகுப்பு 

விற்பைனஅளவு) 

க்கு 

வந்த ேததி 

ைக எண்(ைமய 

வr) 

அடிப்பைடயில்) ஒட்டு மாத்த ிற்பைனயளவு (சம்பந்தப்பட்ட 

அறிவிப்பின்படி) 

கட்டாயமாகும். 

பதிவு யப்பட்ட ெவவ்  வகுப்பினருக்கு ன்வா  கட்டாயமாக 

அரசு ஆைணகளி

குறிப்பிடப் டுள்ளது: 

பதிவு ப்பட்ட 

நபர்களின் 

(ஒட்டுெமாத்த 

நைடமுைற அறிக்

ரூ.500 ேகாடிக்கு ேமல் 01.10.2020 61/2020 dt. 30.07.2020 

ரூ.100 ேகாடிக்கு ேமல்  01.01.2021 88/2020 dt. 10.11.2020

ரூ.50 ேகாடிக்கு ேமல் 01.04.2021 5/2021 dt. 08.03.2021 

ரூ.20 ேகாடிக்கு ேமல் 01.04.2022 1/2022 dt. 24.02.2022 

ரூ.10 ேகாடிக்கு ேமல் 01.10.2022 17/2022 dt. 01.08.2022 

 

For which businesses, e-invoicing is mandatory? 

e-invoicing is mandatory for the class of Registered Persons whose aggregate 
turnover(based on PAN) is more than the prescribed limit (as per relevant 

d as mandatory for 
diff red P ted here

Person egate 
Effective Date

 
Notification No (CT)

notification) in any preceding financial year from 2017-18 onwards. 
The effective date from which the e-Invoice was notifie

erent class of Registe
Class of Registered 

s(with aggr

ersons is indica under: 

turnover) 
Exceeding Rs. 500 Crores 01.10.2020 61/2020 Dated 30.07.2020
Exceeding Rs. 100 Crores 01.01.2021 88/2020 Dated 10.11.2020
Exceeding Rs. 50 Crores 01.04.2021 05/2021 Dated 08.03.2021
Exceeding Rs. 20 Crores 01.04.2022 01/2022 Dated 24.02.2022
Exceeding Rs. 10 Crores 01.10.202 17/2022 Dated 01.08.20222
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Q.NO. 4.  
 

இ ர்வகிக்கும் சட்ட   -இன்வாய்ைஸ நி   விதிகள் என்ன? 

இ-இன்வாய்ஸ் ெதாடர்பாக பின்வரும் அறிவிப்புகள் ெவளியிடப்பட்டுள்ளன: 

 

அறிக்ைக 

எண் 

(ைமயவr) 

 

முக்கியஉள்ளடக்கங்கள் 

68/2019 Dt. 
13-12-2019 

மத்தியசரக்கு மற்றும் ேசைவவr (எட்டாவது திருத்தம்) 

மூலம் CGST , 2017 இன்வித  கீேழ  விதிகள் ி 48 இல்

உள்ள புதிய துைணவிதிகள் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளன:  

கவுன்சிலின் பrந்துைரக ேபrல்,  ளின் 

அரசாங்கத்தால்அறிவிக்கப்படும் பதிவு ெசய்யப்பட்ட 

நபர்களின் வகுப்பினால், இ-இன்வாய்ஸ் 

தயாrக்கப்படும். இதுபடி ம் GST INV-01 இல் உள்ள வ  

குறிபிட்  விவரங்கள் உட்பட அதி  உள்ள தகவைலப் ட ல்

பதிேவற்றுவதன் ம் இ-இ வாய்ஸ் குறிப்பு எண் மூல ன்

ெபாது சரக்கு மற்றும் ேசைவ வr எலக்ட்ரானிக் 

ேபார்டல் மூலம் ெபறப்பட்டு அத்தைகய முைறயில் 

மற்றும் அறிவிப்பில் குறிப்பிடப் ட்டுள்ள நிபந்தைனகள் ப

மற்றும் ட்டுப்பாடு ளுக்கு உட்பட்டு தயா க்கப்படும். க க r

துைண விதி  ெபா ந்தும் நபரால் ேமற் கூறிய  (4) ரு  

துைண வ யில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முை யத் ிதி றை

தவிர ேவறு எந்த வைகயிலும் வழங்கப்படும் 

ஒவ்ெவாரு இன்வாய்ஸும்’, இன்வாய்ஸ்- ஆக 

கருதப்படாது. 

. துைணவிதி (4) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முைறயில் 

தயாrக்கப்பட்ட இன்வாய்ஸ்-க்கு துைண விதிகளின் (1) 

மற்றும் (2) விதிகள்ெபாரு தாது. ந்
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69/2019 Dt. 
13-12-2019 

விதி 48 (4) இன்படி இ-இன்வாய்ஸ் தயாrக்கும் 

ேநாக்கத்திற்காக 10 

ெபாதுவானசரக்குமற்றும்ேசைவவrமின்னணுஇைணய

தளஙகள்அறிவிக்கப்பட்டது 

70/2019 Dt. 
13-12-2019 

அறிவிக்கப்பட்டபதிவுெசய்யப்பட்டநபர், 

ஒருநிதியாண்டில்ஒட்டுெமாத்தவிற்பைனயளவுநூறுேகா

டிரூபாய்க்குேமல்இருப்பின், 

பதிவுெசய்யப்பட்டநபrன்வகுப்பாகஅறிவிப்புகுறித்தவிதி

களின் 48வதுவிதியின்துைணவிதி (4) 

ன்அடிப்பைடயில்தயாrக்கவும் 

(பதிவுெசய்யப்பட்டநபருக்குெபாருட்கள்அல்லதுேசைவக

ள்அல்லதுஇரண்ைடயும்வழங்கும்ேபாது); இ-

இன்வாய்ஸ்தயாrக்கேவண்டும்.அறிவிப்புஏப்ரல் 1, 2020 

முதல்அமலுக்குவருகிறது 

(இந்தஅறிவிப்புஅறிக்ைகஎண் 

13 of 2020 Dt. 21-3-2020)ஆல்மாற்றப்பட்டது  )

2 of 2020 Dt. 
1-1-2020 

இ-இன்வாய்ஸ்படிவமாகஜிஎஸ்டிஐஎன்வி-1 

படிவம்மாற்றப்பட்டது 

 (அறிவிப்பு 60/2020 Dt. 30-7-2020 இன்படி படிவம் ேமலும் 

திருத்தப்பட்டது) 

13 of 2020 
Dt. 21-3-
2020(in 
supesession 
of 70/2019 Dt. 
13-12-2019) 

இ -இன்வாய்ஸிங்அக்ேடாபர் 1, 2020 முதல்ெதாடங்கும், 

பதிவுெசய்யப்பட்டநபர்களால்துைணவிதிகள். 54 இன் 

(2), (3), (4) மற்றும் (4A), 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளநபர்கைளதவிரஎவருக்குஒருநிதியா

ண்டில்ஒட்டுெமாத்தவிற்பைனயளவுரூ 100 

ேகாடிக்குேமல்கடந்தால்இவர்கள்இ-

இன்வாய்ஸ்மற்றும்பிறபrந்துைரக்கப்பட்டஆவணங்கள், 

CGST விதிகள், 2017 இன்விதி 48 இன்துைணவிதி (4) 

இன்அடிப்பைடயில், 

(பதிவுெசய்யப்பட்டநபருக்குெபாருட்கள்அல்லதுேசைவக
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ள்அல்ல இரண்ைடயும்வ ங்கும்ேப து). து ழ ா

(61/2020 டிடி. 30-7-2020 ஆல் ேமலும் திருத்தப்பட்டது) 

60/2020 Dt. 
30-7-2020 

மத்திய சரக்கு மற்றும் ேசைவ வr (ஒன்பதாவது 

திருத்தம்) விதிகள் 20 , 20

GST INV-01க்கு மாற்றாக புதிய படிவம் (அதாவது இ-

இன்வாய்ஸ்-கான அறிவிக்கப்பட்ட திருத்தப்பட்ட 

திட்டம்/ வடிவம்) 

61/2020 Dt. 
30-7-2020 

திருத்தப்பட்ட அறிவிப்பு 13/2020 Dt 2020.   21-3-

சிறப்புப்ெபாருளாதார மண்டல அலகுக  இ-ளும்

இன்வாய்ஸ் ஆைணயிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன 

பதிவுெசய்யப்  நபர்களின்  ெமாத்த பட்ட ஒட்டு

விற்பைன வு (விதி 48(4யள ) இன் அடிப்பைடயில் இ-

இன்வாய்ஸ் தயாrக்கத்ேதைவ) ரூ. 500 

ேகாடியாகஉயர்த்தபட்டது. 

70/2020 Dt. 
30-9-2020 

அறிக்ைக 13/2020 அறிவிப்பில் "ஒருநி யாண்டு" தி என்ற 

வார்த்ைதகள். "2017-18 முதல் எந்த முந்ைதய 

நிதியாண்டிலும்" என ற்றப்பட்டது  மா

ஏற்றுமதிக்கான இன்வாய்ஸ்களும் ேசர்க்கப்பட்டுள்ளன 

72/2020 Dt. 
30-9-2020 

விதி 46 இல், உட்பிrவு (q) க்குப் ிறகுப , 

கீேழஉள்ளஉட்பிrவுேசர்க்கப்பட்டது: “() இ-இன்வாய்ஸ் 

விதி 48 (4)ன் ழ் வழங்கப்பட்டிருந்தால் 

QR குறியடீு, அதில் உட்ெபாதிக்கப்பட்ட இ-இன்வாய்ஸ் 

குறிப்பு எண் (IRN) உடன்,  விதியின் கீழ் துைண

குறிப்பிட பrந்துைரக்கப்பட்டது. 

விதி 48 இல், துைணவிதி (4) ல் பின்வரும் 

ப்ெராவிேஸா ேச கப்பட்டது: “கமிஷனர், கவுன்சிலின்ர்க்  

பrந்துைரகளின் ேபrல், அறிவிப்பின் மூலம், ஒரு நபர் 

அல்லது பதிவு ெசய்யப்பட்ட    நபர்களின்  

வகுப்பிற்கு இதன் -இன்வாய்ஸ் குவதில் கீழ் இ வழங்

இருந்து விலக்கு அளிக்கலாம். இது அந்த அறிவிப்பில் 
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குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தைனகள் மற்றும் 

கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டது. 

விதி A இல், துைண  (2) கு, கீேழ உள்ள ண  138 விதி துை

விதியால் மாற்றப்பட்டது: 

 “(2) விதி 48ன் துைணவிதி (4)  கீழ் ன்

பrந்துைரக்கப்பட்ட முைறயில் இ-இன்வாய்ஸ் 

வழங்கப்பட்டால், I N உட்ெபாதிக்கப்பட்ட விைரவு R

குறிப்பு (QR) குறியடீு, அத்தைகயவr இ-இன்வாய்ஸ் 

நகலுக்குப்பதிலாக முைறயான அதிகாrயின் சr 

பார்ப்புக்காக வழங்கலாம்." 

73/2020 Dt. 
01.10.2020 

01.10.2020 - 31.10.2020 காலப்பகுதிைய வழங்குவதற்காக 

வrெசலுத்துேவாருக்கான சிறப்பு நைடமுைற 

அறிவிக்கப்பட்டது– 

88/2020 Dt. 
10.11.2020 

01 ஜனவr 2021 முதல்  ேகாடி ரூபாய்க்கு ேமலான  100

ஒட்டு ெமாத்த விற்பைனயளவு ெகாண்ட 

வrெசலுத்துேவாருக்கு இ-இன்வாய்ஸ் முைறைய 

ெசயல்படுத்த 

05/2021 Dt. 
08.03.2021 

01 -4- 2021 முதல் 50 ேகாடி ரூபாய்க்கு ேமலான ஒட்டு 

ெமாத்த விற்பைனயளவு ெகாண்ட r வ

ெசலுத்துேவாருக்கு இ-இன்வாய்ஸ் ெச ல்படுத்த ய

23/2021 Dt. 
01.06.2021 

அரசாங்க்கதுைற மற்றும் உள்ளாட்சி அைமப்புகள் இ-

இன்வாய்ஸ் ஆைணயிலி ந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன ரு

01/2022 Dt. 
24.2.2022 

01 -4- 2022 முதல் 20 ேகாடி ரூபாய்க்கு ேமலான 

ஒட்டுெமாத்  விற்பைனயளவுெகாண்ட த

வrெசலுத்துே கு இ-இன்வாய்ஸ் ெசயல் த வாருக் படுத்

17/2022 Dt. 
01.08.2022 

01 -10- 2022 முதல் 10 ேகாடி ரூபாய்க்கு ேமலான 

ஒட்டுெமாத்த விற்பைனயளவுெகாண்ட வr 

ெசலுத்துேவாருக்கு இ-இன்வாய்ஸ் ெசயல்படுத்த 
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What are the legal provisions governing e-invoice?  

The following Notifications provide the legal basis for e-invoice: 
 
Notification 
No.(CT) 

KeyContents 

68/2019 Dt. 
13-12-2019 

The following new sub-rules were inserted in the Rule 48 of CGST Rules, 
2017, vide Central Goods and Services Tax (Eighth Amendment) Rules, 
2019 
The invoice shall be prepared by such class of registered persons as may 
be notified by the Government, on the recommendations of the Council, 
by including such particulars contained in FORM GST INV-01 after 
obtaining an Invoice Reference Number by uploading information 
contained therein on the Common Goods and Services Tax Electronic 
Portal in such manner and subject to such conditions and restrictions as 
may be specified in the notification. 
Every invoice issued by a person to whom sub-rule (4) applies in any 
manner other than the manner specified in the said sub-rule shall not be 
treated as an invoice. 
(6) The provisions of sub-rules (1) and (2) shall not apply to an invoice 
prepared in the manner specified in sub-rule (4). 

69/2019 Dt. 
13-12-2019 

Notified 10 Common Goods and Services Tax Electronic Portals for the 
purpose of preparation of invoice in terms of Rule 48(4) CGST, 2017. 

70/2019- Dt. 
13-12-2019 

Notified registered person, whose aggregate turnover in a financial year 
exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who 
shall prepare invoice in terms of sub-rule(4) of rule 48 of the said rules in 
respect of supply of goods or services or both to a registered person. This 
notification to come into force from 01.02. 2020. 
(Notification). No: 70/2019 Dt. 13-12-2019 was superseded by 
Notification: 13 of 2020 Dt. 21-3-2020) 

2 of 2020 Dt. 
1-1-2020 

Substituted Form GST INV-1 as e-invoice schema 
(Schema further amended vide Notification 60/2020 Dt. 30-7-2020) 

13 of 2020 Dt. 
21-3-2020 (in 
supersession 
of 70/2019 
Dt. 13-12-

e-invoicing to commence from the 1st October, 2020; 
Notified registered persons, other than those referred to in sub-rules (2), 
(3), (4) and (4A) of rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in 
a financial year exceeds Rs.100 Cr., as a class of registered person who 
shall prepare invoice and other prescribed documents, in terms of sub-
rule (4) of rule 48 of CGCT Rules, 2017, in respect of supply of goods or 
services or both to a registered person. 
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2019) 

(Further amended vide Notification. No: 61/2020 Dt. 30-7-2020) 

60/2020 Dt. 
30-7-2020 

Central Goods and Services Tax (Ninth Amendment) Rules, 2020 
New form substituted for GST INV-01 (i.e. notified revised format for e-
invoice) 

61/2020 Dt. 
30-7-2020 

Amended notification 13/2020 Dt. 21-3-2020 
Special Economic Zone units also excluded from e-invoicing mandate 
Aggregate Turnover of registered persons (required to prepare 
invoice in terms of Rule 48(4)) enhanced to Rs. 500 Cr. 

70/2020 Dt. 
30-9-2020 

The words “a financial year” in notification 13/2020 Dt. 21-3-2020 
substituted with “any preceding financial year from 2017-18 
onwards” 
Invoices for exports were also included. 

72/2020 Dt. 
30-9-2020 

In rule 46, after clause (q), the following clause was inserted: 
“® Quick Reference code, having embedded Invoice Reference Number 
(IRN) in it, in case invoice has been issued in the manner prescribed 
under sub-rule (4) of rule 48.” 
In rule 48, in sub-rule (4), the following proviso was inserted: 
“Provided that the Commissioner may, on the recommendations of the 
Council, by notification, exempt a person or a class of registered persons 
from issuance of invoice under this sub-rule for a specified period, 
subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said 
notification. 
In rule 138A, for sub-rule (2), below sub-rule was substituted: 
“(2) In case, invoice is issued in the manner prescribed under sub- rule (4) 
of rule 48, the Quick Reference (QR) code having an embedded Invoice 
Reference Number (IRN) in it, may be produced electronically, for 
verification by the proper officer in lieu of the physical copy of such tax 
invoice.” 

73/2020 Dt. 
01.10.2020 

Notified a special procedure for taxpayers for issuance of e-Invoices for 
the period 01.10.2020 – 31.10.2020. 

88/2020 Dt. 
10.11.2020 

To implement e-invoicing for the taxpayers having aggregate turnover 
exceeding Rs. 100 Cr    w.e.f:   01.01.2021. 

05/2021 Dt. 
08.03.2021 

To implement e-invoicing for the taxpayers having aggregate turnover 
exceeding Rs. 50 Cr w.e.f:  01.04. 2021. 

23/2021 Dt. 
01.06.2021 

A government department, a local authority also excluded from e-
invoicing mandate. 
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01/2022 Dt. 
24.2.2022 

To implement e-invoicing for the taxpayers having aggregate turnover 
exceeding Rs. 20 Cr from 01.04.2022. 

17/2022 Dt. 
01.08.2022 

To implement e-invoicing for the taxpayers having aggregate turnover 
exceeding Rs. 10 Cr from 01.10.2022. 

Q.NO. 5.  
. 

வணிகங்களுக்கான இ-இன்வாய்ஸின் நன்ைமகள் என்ன? 

GST rட்டர்ன்களில் இன்வாய்ஸ்-கைள தானாக பதிேவற்றம் 

ெசய்வதன்மூலம்;  

எளிதான ITC சr பார்ப்புக்கு உதவுதல்; 

ஒேர ேநரத்தில் இ-ேவபில் தானாக உருவாக்குதல்;  

மிகுந்த நம்பகத்தன்ைம (உண்ைமத்தன்ைமைய சந்ேதகிக்கத் 

ேதைவயில்ைல - ேபாலிஇன்வாய்ஸ்-கைள நீக்குதல்); 

பrவர்த்தைன ெசய்யும் தரப்பினrைடேய பிைழகள் /முரண்கைள 

குைறத்தல்; 

தரநிைலப்படுத்தல் மற்றும் தகவல் பிைழகைள குைறத்தல்:. 

ஆவணங்கைள eal time அடிப்பைடயில் வr இணக்கமானதாக 

மாற்றுதல்; 

ெசயலாக்கச் ெசலவுகைளக் குைறத்தல்; 

கட்டணச் சுழற்சிகைள ேமம்படுத்துதல் என வணிகங்களுக்கு இ-

இன்வாய்ஸ் பல நன்ைமகைளச் ெசய்வதன் மூலம் ஒட்டுெமாத்த 

வணிகத்திறைன ெபrதும் ேமம்படுத்தும். 

What are the advantages of e-invoice for businesses? 

e-invoice has many advantages for businesses such as:  

Smooth ITC reconciliation by Auto-reporting of invoices into GSTreturn; 
Simultaneous generation of EWB 
Utmost reliability (no need to doubt the genuineness- eliminates fake 
invoices); 
Reconciliation problems are eliminated; 
Standardisation & eliminates data entry errors; 



12 
 

Documents become tax compliant on real time basis; 
Reduction of processing costs; 
improve payment cycles;  
thereby greatly improving overall business efficiency and ensure Ease of 
doing business. 

Q.NO. 6.  
 

இ-இன்வாய்ஸ்க்கு தயாராக இருக்க வணிகங்கள் என்ன 
ெசய்யேவண்டும்? 

வணிகங்கள் இப்ேபாது ெசய்வது ேபால் இன்வாய்ஸ்கைள வழங்குவைதத் 

ெதாடரும். இ-இன்வாய்ஸ் முைறக்குத்ேதைவயான மாற்றங்கள் (அதாவது 

IRP க்கு இன்வாய்ஸ்கைளப் அளிப்பது மற்றும் IRN ஐப் ெபறுவது), ERP/ 

கணக்கியல் மற்றும் பில்லிங் ெமன்ெபாருள் வழங்குநர்களால், அந்தந்த 

ெமன்ெபாருளில் ெசய்யப்படும். இந்த வசதியுடன் ேமம்படுத்தப்பட்ட நவனீ 

ெமன்ெபாருள் பதிப்ைப வணிகர்கள் ெபறேவண்டும். 

What businesses need to do, to be e-invoice ready? 

Businesses will continueto issue invoices as they are doing now. Necessary changes on 
account of e-invoicing requirement (i.e., to enable reporting of invoices to IRP and 
obtain IRN), willbe made by ERP/Accounting and Billing Software providers in their 
respective software.They need to get the updated version having this facility. 

Q.NO. 7.  
 

பலபணியாளர்களுக்கான பலபயனர் உருவாக்கம் மற்றும் 
நிர்வாகிவிருப்பத்ைத (Administato option) நாங்கள் 
ைவத்துக்ெகாள்ளமுடியுமா? 

ERP ேபான்ற ெமன்ெபாருட்கள் இல்லாத, வrெசலுத்துேவாருக்காக NIC- 

ஆனது “NIC-GST- இ-இன்வாய்ஸ் தயாrப்பு (ம)பிrன்டிங்” (NIC-GST_Gepp) என்ற 

எக்ஸஸ் அடிப்பைடயிலான கருவிைய ெவளியுட்டுள்ளது. இக்கருவி மூலம் 

வr ெசலுத்துேவார் இன்வாய்ஸ் தரவுகைள பதிேவற்றி முக்கிய பயனர் 

துைணப் பயனர், கணக்குகைள   / உருவாக்கி அந்தந்த பயனrன் ெமாைபல் 
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எண்ணுடன் ேமப் ெசய்து, GePP-On, GePp-Off மற்றும் ெமாத்த உருவாக்க 

கருவி Bulk Geneation Tool (மூலம் பயன்படுத்தலாம்  

Can we have Multiple User Creation and administrator Option for Multiple 
Staff? 

As you are aware National Informatics Centre (NIC) has released beta of version of 
‘NIC-GST e-invoice Preparing and Printing’ (NIC-GePP) excel based Tool to assist 
the tax payers, who are not having the ERP solution, to enter invoice in web based 
form and print the e-invoice with QR code, after downloading the IRN from e-
invoice portal. In this, main user can create sub user accounts with respective 
user's mobile number mapped to it and use with GePP-Online, GePP-Offline and 
Bulk generation tool. 

Q.NO. 8.  
 

வணிகங்கள் இப்ேபாது இ-இன்வாய்ஸ்கைள, ஜிஎஸ்டி ேபார்ட்டல் 
அல்லது இ-இன்வாய்ஸ் ேபார்டல் அல்லது IRN ேபார்டலில் 
உருவாக்கேவண்டுமா? 

அைனத்து அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்களுக்கும் GST INV-01 

இல் குறிப்பிட்ட தகவைல IRP இல் இடுவதன் மூலம், ேமேல 

விவrக்கப்பட்டுள்ளபடி IRN & QR குறியடீ்ைட உருவாக்குவது என்பது 

கட்டாயமாகும்; வணிகங்கள் தங்கள் உள் அைமப்புகளில் இ- இன்வாய்ைஸ 

ெதாடர்ந்து உருவாக்குவார்கள் - ERP அல்லது அவற்றின் கணக்கியல் / 

பில்லிங் அைமப்புகள் அல்லது ேவறு ஏேதனும் ெமன்ெபாருள் மூலம் IRN-ஐ 

ெபற்று, QR- குறியடீ்டுடன் இ-இன்வாய்ைஸ உருவாக்கி பிrண்ட் 

ெசய்துெகாள்ளலாம். 

Will businesses now be required to generate e-invoices on the GST portal 
or the e-invoice portal or the IRN portal? 

It is mandatory on the part of all notified registered persons to generate 
the IRN & QR code as detailed above, by posting the specified information 
in GST INV-01, on IRP; and they will continue to generate e-invoices on their 
internal systems, whether through ERP or their accounting / billing systems 
or any other application. 
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இ-இன்வாய்ஸ் முைறக்குள் அடங்குபைவகள் 

E-invoice – Applicability 

Q.NO. 9.  
 

தற்ேபாது என்ன ஆவணங்கள் இ-இன்வாய்ஸ் முைறயில் 
அடங்கும்? 

A. இன்வாய்ஸ்கள் 

B. கடன் குறிப்புகள்( CDN) 

C. பற்று குறிப்புகள் (DBN) 

ேபான்ற ஆவணங்கள் பதிவு ெபற்ற நபர்களில் அறிவிக்கப்பட்ட 

வகுப்பினரால் சரக்குகள்/ேசைவகைள ெபறும் பிற பதிவுெபற்ற 

நபர்களுக்காக B2B அல்லது ஏற்றுமதியின் ேநாக்கத்திற்காக 

விநிேயாகிக்கப்படும் ேபாது, தற்ேபாது இ-இன்வாய்ஸிங் முைறயின் கீழ் 

அடங்கும். "வழங்கல் பில்" இ-இன்வாய்ஸ் முைறயின் கீழ் வராது.  

கிெரடிட் & ெடபிட் குறிப்புகள் உள்ளடக்கப்பட்டாலும், குறிப்பு மற்றும் புrதல் 

காரணத்திற்காக, இந்த முைற 'இ-இன்வாய்ஸிங்' என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. 

What documents are presently covered under e-invoicing? 

A. Invoices 
B. Credit Notes (CDN) 
C. Debit Notes (DBN)  

When issued by notified class of registered persons,  to another registered  recipient 
of goods/services (B2B) or for the purpose of Exports, are currently covered under 
e-invoicing system. “Bill of supply” is not covered under the e-Invoice system. 
Although Credit & Debit notes are also covered, for ease of reference and 
understanding, the system is referred as ‘e-invoicing’. 
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Q.NO. 10.  
 

இன்வாய்ஸ்/ CDN/ DBN (அறிவிக்கப்பட்ட நபரால் IRPக்கு 
ெதrவிக்கப்பட ேவண்டிய(, IRN இல்லாமல் ெசல்லுபடியாகுமா? 

CGST 2017, விதி 48(4) மற்றும் அதன் கீழ் ெவளியிடப்பட்ட அறிவிக்ைகயின் 

படி, அறிவிக்கப்பட்ட நபர் குறிப்பிட்ட விவரங்கைளப் படிவம் GST INV-01 இல் 

இன்வாய்ஸ் பதிவு ேபார்ட்டலில் பதிேவற்றி, இன்வாய்ஸ் குறிப்பு 

எண்ைணப் (IRN) ெபற்ற பிறகு இன்வாய்ஸ் தயாrக்கேவண்டும். 

விதி 48(5) இன் படி, விதி 48(4) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள முைறையத்தவிர, 

அறிவிக்கப்பட்ட நபரால் வழங்கப்படும் எந்தெவாரு இன்வாய்ஸ்யும், 

இன்வாய்ஸ்யாக கருதப்படாது. 

எனேவ, அறிவிக்கப்பட்ட நபரால் வழங்கப்பட்ட இன்வாய்ஸ் / CDN / DBN 

ஒரு IRN உடன் மட்டுேம சட்டப்பூர்வமாக ெசல்லுபடியாகும் 

(உட்ெபாதிக்கப்பட்ட IRN ெகாண்ட QR-குறியடீு). 

Is an invoice/CDN/DBN (required to be reported to IRP by notified person), 
valid without IRN? 

As per Rule 48(4) of CGST Rules, 2017 and the notification issued thereunder, a 
notified person shall prepare invoice by uploading specified particulars in FORM 
GST INV-01 on Invoice Registration Portal and after obtaining Invoice Reference 
Number (IRN) and QR-code. 
As per Rule 48(5) CGST Rules, 2017, any invoice issued by a notified person in any 
manner other than the manner specified in Rule 48(4), the same shall not be 
treated as an invoice. 
Therefore, an invoice/CDN/DBN issued by notified person becomes legally valid 
only with an IRN (QR-code having an embedded IRN). 

Q.NO. 11.  
 

துைண இன்வாய்ஸ்களுக்கும் இ இன்வாய்ஸ் நைடமுைறகைளப் 
பின்பற்றேவண்டுமா? 

ஆம்.  இ-இன்வாய்ஸ் நைடமுைறகளானது துைண இன்வாய்ஸ்களுக்குக் 

கூட கட்டாயமாகும். 
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Should I follow e-invoicing procedure for supplementary invoice also? 

Yes. The e-invoicing procedure is mandatory even for the issue of supplementary 
invoices. 

Q.NO. 12.  
 

கணக்கு ெமன்ெபாருள் இல்லாத சிறிய வr ெசலுத்தபவர் ஒருவர் 
இ-இன்வாய்ஸ் முைறைய எப்படி பின்பற்றுவது? 

கணக்கு ெமன்ெபாருள் இல்லாத சிறிய வr ெசலுத்தபவர்கள் NIC வழங்கும் 

Excel மூலமான இலவச பயன்பாட்ைட பின்பற்றி IRN & QR ேகாட் 

உருவாக்கலாம். அந்த பயன்பாட்ைட 

 https://e-Invoice1.gst.gov.in/Othes/BulkGeneationTools என்ற இைணய தளத்தில் 

காணலாம். 

How to follow e-Invoice procedure by the taxpayers who do not have the 
accounting software? 

Tax payers, who do not have the accounting software, may use the Excel based free 
utility for generating IRN and QR Code, provided by NIC.  This can be accessed at 
https://e-Invoice1.gst.gov.in/Others/BulkGenerationTools. 

Q.NO. 13.  
 

ஜிஎஸ்டி சட்டத்தில் இ-இன்வாய்ஸ் சம்மந்தமான சட்டப்பூர்வ 
விதிகள் யாைவ? 

CGST சட்டம், 2017ன் பிrவு 31 மற்றும் CGST விதிகள், 2017 இன் விதி 48 

ஆகியைவ இ-இன்வாய்ஸ்ஐ உருவாக்குவது ெதாடர்பான CGSTயின் சட்ட 

விதிகள் ஆகும். 

CGST சட்டம், 2017ன் பிrவு 31ன் படி, ஒவ்ெவாரு வழங்கல்களுக்கும், வr 

இன்வாய்ஸ் வழங்கப்பட ேவண்டும். ேமலும், விதி 48(4)ன் படி, 

குறிப்பிடப்பட்ட நபர்களாக இருப்பின், அந்த இன்வாய்ஸானது இ-

இன்வாய்ஸ் முைறயில் மட்டுேம வழங்க ேவண்டும். 

இ-இன்வாய்ஸ் முைற பல்ேவறு அறிவிப்புகள் மூலம் 

ெசயல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ேமலும், ேகள்வி எண். 10ல் 
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குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, CGST விதி 48(5)ன் படி, அறிவிக்கப்பட்ட 

வகுப்பினரால் வழங்கப்பட்ட IRN/QR குறியடீு இல்லாத எந்தெவாரு 

விைலப்பட்டியலும், முைறயான விைலப்பட்டியலாகக் கருதப்பட மாட்டாது. 

What are the legal provisions of GST Act which govern issuance of e-
Invoice? 

The legal provisions of CGST relating to issuance of e-Invoice are given in Section 31 of 

the CGST Act, 2017 read with Rule 48 of CGST Rules, 2017.  

Section 31 of the CGST Act, 2017 mandates that Tax Invoice has to be issued for the 

taxable supply of goods and services or both and Rule 48 of the CGST Rules, 2017 

govern the manner of issuing of Invoice.  As per Rule 48(4), notified registered persons 

have to issue e-Invoice with IRN embedded QR code and the implementation of e-

Invoice has been made effective through issue of Notifications. Further, as mentioned 

at Q. No. 10, Rule 48(5) envisages that any invoice issued without IRN/QR Code by the 

notified class of persons shall not be treated as an Invoice. 

Q.NO. 14.  
 

நான் இ-இன்வாய்ஸ் முைறயின்கீழ் அறிவிக்கப்படாத ஒரு வr 
ெசலுத்துபவர். ஆனால் நான் ேமற்ெகாள்ளும் பி2பி, ஏற்றுமதி 
ேபான்ற பrவர்த்தைனகள் இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்க 
ேவண்டியைவ. இருந்தும், நான் இ-இன்வாய்ைஸ உருவாக்க 
ேவண்டுமா?  

2017-18 முதல் உள்ள நிதியாண்டுகளின் ஒன்றில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள விற்று 

முதைல விட குைறவாகேவ உள்ள காரணத்தால் IRN மற்றும் QR 

ேகாட்உருவாக்க அவசியமில்லாத ஒரு வr ெசலுத்துபவர், தனது பி2பி, 

ஏற்றுமதி ஆகிய பrவர்த்தைனகள் ெசய்தாலும் அவர் இ-இன்வாய்ஸ் 

உருவாக்க ேவண்டிய அவசியம் இல்ைல. 
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I am a Taxpayer who is not notified for issuance of e-Invoice, as the 
turnover is less than the prescribed limit of Aggregate Annual Turnover of 
Rs. 10 crores.  But I have transactions like B2B, Export, which otherwise  
require issuance of e-Invoice.  Am I still have to follow e-Invoice 
procedure? 

No.  A taxpayer who is not mandated for generating IRN and QR Code on account of 
their turnover less than the threshold in any of the preceding financial year from 2017-
18 onwards, need not follow e-Invoice procedures,even if they have B2B and Export 
transactions 

Q.NO. 15.  
 

இ-இன்வாய்ஸின் கீழ் தற்ேபாது என்ன என்ன விநிேயாகங்கள் 
அடங்கும்? 

அறிவிக்கப்பட்ட வr ெசலுத்துேவார் மூலம் பதிவு ெபற்ற 

வணிகங்களுக்கான விநிேயாகம் (B2B), SEZ களுக்கான விநிேயாகம் (வr 

ெசலுத்தி/ வr ெசலுத்தாமல்), ஏற்றுமதிகள் (வr ெசலுத்தி/ ெசலுத்தாமல்), 

டீம்ட் ஏற்றுமதிகள், தற்ேபாது இ-இன்வாய்ஸ் முைறயின் கீழ்வருகிறது. 

What supplies are presently covered under e-invoice? 

Supplies to registered persons (B2B), Supplies to SEZs (with/without payment), 
Exports (with/without payment), Deemed Exports, by notified class of taxpayers 
are currently covered under e-invoicing. 

Q.NO. 16.  
 

அறிவிக்கப்பட்ட நபர்களால் B2C   விநிேயாகங்களும் (வணிக  
நிறுவனங்களின் நுகர்ேவாருக்கான விநிேயாகம்) இ-இன்வாய்ஸ் 
முைறயில் நைடெபறேவண்டுமா? 

இல்ைல, தற்ேபாது B2C இன்வாய்ஸ்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நபர்களால்    IPR-

க்குெதrயப்படுத்த ேவண்டிய அவசியமில்ைல, தற்ேபாது ெபாருந்தாது/ 

அனுமதிக்கப்படவில்ைல. 
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Can B2C (Business to Consumer) supplies also be reported by notified 
persons? 

No. Reporting B2C invoices by notified persons is not applicable/allowed currently. 

Q.NO. 17.  
 

NIL-வதீத்ைத ஈர்க்கும் அல்லது முழுவிலக்கு அளிக்கப்பட்ட 
ெபாருட்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் ெபாருந்துமா? 

இல்ைல. NIL-வதீத்ைத ஈர்க்கும் அல்லது முழு விலக்களிக்கப்பட்ட 

வழங்கல்களுக்கு, ஒரு "வழங்கல் பில்" பrந்துைரக்கப்படுகிறது; வr 

இன்வாய்ஸ் அல்ல. எனேவ, அத்தைகய வழங்கல்கள் அறிவிக்கப்பட்ட 

பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபரால் வழங்கப்பட்டாலும் கூட இ- இன்வாய்ஸ் 

கட்டாயமில்ைல. இருப்பினும், CGST விதி 46 ஏ இன் கீழ் வழங்கப்பட்ட 

இன்வாய்ஸ் -கம்-பில், (வrவிதிக்கத்தக்க மற்றும் விலக்கு அளிக்கப்பட்ட 

ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகள் அல்லது இரண்டும்) பதிவு ெசய்யப்பட்ட 

நபருக்கு வழங்கும்ேபாது  இ- இன்வாய்ஸ் கட்டாயமாகும். 

Is e-invoicing applicable for NIL-rated or wholly-exempt supplies? 

No. For supplies attracting NIL-rate or those wholly-exempt, a “bill of supply” is 
prescribed; but not a tax invoice. Hence, e-Invoice is not mandatory even if such 
supplies are by the notified registered person. However, for an invoice-cum-Bill of 
supply issued under Rule 46A of CGST Rules, 2017 for supply of taxable as well as 
exempted goods or services or both to a registered person, e-Invoice is mandatory. 

Q.NO. 18.  
 

நிதி/ வணிகக் கடன் குறிப்புகளும் IRPக்கு 
ெதrவிக்கப்படேவண்டுமா? 

இல்ைல. 2017 CGST/SGST சட்டத்தின் பிrவு 34ன் கீழ், வழங்கப்பட்ட கிெரடிட் 

மற்றும் ெடபிட் குறிப்புகள் மட்டுேம IRP-யில் ெதrவிக்கப்பட ேவண்டும் 

மற்றும் IRN/QR-குறியடீ்டுடன் வழங்கப்பட ேவண்டும்.  
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Whether the financial/commercial credit notes also need to be reported 
to IRP? 

No. It is only the credit and debit notes issued under Section 34 of CGST Act, 2017, 
shall be reported on IRP and are issued with IRN/QR-code. 

Q.NO. 19.  
 

நிதி/ வணிகக் கடன் குறிப்புகளும் IRPக்கு 
ெதrவிக்கப்படேவண்டுமா? 

இல்ைல. 2017 CGST/SGST சட்டத்தின் பிrவு 34ன் கீழ், வழங்கப்பட்ட கிெரடிட் 

மற்றும் ெடபிட் குறிப்புகள் மட்டுேம IRP-யில் ெதrவிக்கப்படேவண்டும் 

மற்றும் IRN/QR-குறியடீ்டுடன் வழங்கப்படேவண்டும்.  

Whether Service Accounting Code (SAC) is to be reported/posted on 
Invoice Registration Portal (IR-Portal / IRP) for generation of IRN & QR-
code under e-invoicing system? 

Yes. SAC shall be posted on IRP for supply of services, just as HSN codes are 
required to be posted for supply of Goods, as per the first proviso to Rule 46 of the 
CGST Rules, 2017.  
Both HSN and SAC could be accessed at:  https://e-Invoice1.gst.gov.in. 

Q.NO. 20.  
. 

அறிவிக்கப்பட்ட நபர்களின் அரசாங்கத் துைறகளுக்கான 
விநிேயாகங்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் ெபாருந்துமா? 

பதிவு ெபற்ற நபருக்கு ெபாருட்கள் அல்லது ேசைவகள் அல்லது 

இரண்ைடயும் வழங்கும்ேபாது, அறிவிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு  

இ-இன்வாய்ஸ் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

எனேவ, அரசாங்கத்துைற GST-யின் கீழ் எந்தப் பதிவும் ெபறாத ேபாது 

(அதாவது ‘பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்’ அல்ல), இ-இன்வாய்ஸ்க்கான ேதைவ 

எழாது. 

இருப்பினும், அரசு துைறயிடம் GSTIN உள்ளது எனில் (ெபாருட்கள்/ 

ேசைவகைள வழங்கும் நிறுவனம்/ TDS கழித்தல்)  
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Whether einvoicing is applicable for supplies by notified persons to 
Government Depatment /entity? 

e-invoicing by notified persons is mandated for supplies of goods or services or 
both to a registered person. 
Thus, where the Government Department/entity doesn’t have any registration 
under GST (i.e. not a ‘registered person’), e-invoicing is not required. 
However, where the Government department/entity is having a GSTIN (as entity 
supplying goods/services/deducting TDS), the same has to be mentioned as recipient 
GSTIN in the e-invoice. 

Q.NO. 21.  
 

ஒேர பான் எண்ணின் கீழ் இரண்டு ெவவ்ேவறு GSTIN-களுக்கு 
இைடேயயான இன்வாய்ஸ்களுக்கு  
இ-இன்வாய்ஸிங் ெபாருந்துமா? 

ஆம், ஒேர PAN இன் கீழ் இரண்டு ெவவ்ேவறு GSTIN களுக்கு இைடயிலான 

இன்வாய்ஸ்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் ெபாருந்தும். பதிவு ெசய்யப்பட்ட 

நபர்களால், அேத நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) உடன் பதிவு ெசய்யப்பட்ட 

நபர் உட்பட எந்தெவாரு பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபருக்கும் ெபாருட்கள் 

அல்லது ேசைவகள் அல்லது இரண்ைடயும் வழங்கும்ேபாது, 

அறிவிக்கப்பட்ட நபர்களால் இ-இன்வாய்ஸ் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது 

2017 CGST/SGST சட்டத்தின் பிrவு 25(4)ன் படி, “ஒரு மாநிலம் அல்லது 

யூனியன் பிரேதசம் அல்லது ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட மாநிலங்கள் அல்லது 

யூனியன் பிரேதசங்களில் ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட பதிவுகைளப் ெபற்ற அல்லது 

ெபறேவண்டிய நபர், ஒவ்ெவாரு பதிைவப் ெபாறுத்தமட்டிலும் இந்தச் 

சட்டத்தின் படி தனித்தனி நபர்களாகக் கருதப் படுவர். 

Whether e-invoicing is applicable for invoices between two different 
GSTINs under same PAN? 

Yes, e-invoicing is applicable for invoices between two different GSTINs under same 
PAN. e-invoicing by notified persons is mandated for supplies of   goods or services or  
both to any registered person, including a registered person with the same PAN. 
As per Section 25(4) of CGST Act, 2017, “A person who has obtained or is required 
to obtain more than one registration, whether in one State or Union territory or 
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morethan one State or Union territory shall, in respect of each such registration, 
be treated as distinct persons for the purposes of this Act”. 

Q.NO. 22.  
 

உயர் கடல் விற்பைன (High Sea Sale) மற்றும் பாண்டட் கிடங்கு 
விற்பைனக்கு, இ-இன்வாய்ஸிங் ெபாருந்துமா? 

இல்ைல. CGST/SGST சட்டத்தின் அட்டவைண III இன் படி, இந்த 

நடவடிக்ைககள்/ பrவர்த்தைனகள் ெபாருட்கள் வழங்கல் அல்லது 

ேசைவகள் வழங்கல் அல்ல. 

For high sea sales and bonded warehouse sales, whether e-invoicing is 
applicable? 

No. These activities/transactions are neither supply of goods nor a supply of 
services, as per Schedule III of CGSTAct, 2017. 

Q.NO. 23.  
 

இறக்குமதி பrவர்த்தைனகளுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் ெபாருந்துமா? 

இறக்குமதி பrவர்த்தைனகளுக்கு இ -இன்வாய்ஸ் ெபாருந்தாது. 

Whether e-invoice is applicable for import transactions? 

e-invoice is not applicable for import t ransact ions . 

Q.NO. 24.  
 

எந்ெதந்த நிறுவனங்கள்/ துைறகளுக்கு, இ-இன்வாய்ஸ் ெபாருந்தாது 
/ விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது? 

பின்வரும் பதிவுெசய்யப்பட்ட நபர்களினால் ெசய்யப்படும் வழங்கல்களுக்கு 

இ-இன்வாய்ஸ் ெபாருந்தகூடியதல்ல: 

சிறப்பு ெபாருளாதார மண்டல யூனிட்டுகள்/ ெதாழிற்சாைலகள் 

காப்படீ்டாளர்கள்; 

வங்கி அல்லா நிதி நிறுவனம் (NBFC) உட்பட வங்கி நிறுவனங்கள் 

அல்லது நிதி நிறுவனங்கள்; 
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சரக்கு ேபாக்குவரத்து நிறுவனம் (GTA) ஒரு சரக்கு வண்டியில் சாைல 

வழியாக ெபாருட்கைள ெகாண்டு ெசல்வது ெதாடர்பான ேசைவகைள 

வழங்கும்ேபாது.; 

பயணிகள் ேபாக்குவரத்து ேசைவைய வழங்குபவர்கள்; 

மல்டிபிளக்ஸ் திைரகளில் திைரப்படங்களின் கண்காட்சிக்கு 

அனுமதித்தல் மூலம் ேசைவகைள வழங்குபவர்கள்; 

ஆன்ைலன் தகவல் தரவுத் தளம் மற்றும் மீட்ெடடுத்தல் ேசைவகள் 

(OIDAR) CGST விதிகளின் விதி 14 இன் கீழ் பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்கள்; 

அரசாங்க துைற மற்றும் உள்ளாட்சிஅதிகாரஅைமப்புகள். 

For which entities/sectors, e-invoicing is not applicable/exempt? 

E-Invoice is not applicable to the supplies made by the following registered 
persons: 

Special Economic Zone Units; 
Insurers; 
Banking companies or financial institutions, including a non-banking 
financial company (NBFC); 
GoodsTransport Agency (GTA) supplying services in relation to 
transportation of goods by road in a goods carriage; 
Suppliers of passenger transportation service; 
Suppliers of services by way of admission to exhibition of cinematograph 
films in multiplex screens; 
Persons registered in terms of Rule 14 of CGST Rules, 2017, Online 
Information Data base and Retrieval Services (OIDAR); 
Government department and local authority. 

Q.NO. 25.  
 

இ-இன்வாய்ஸில் இருந்து விலக்கு என்பது சப்ைள/ 
பrவர்த்தைனயின் தன்ைமயாலா அல்லது அந்த 
நிறுவனத்தினாலா? 

இது நிறுவனத்ைதப் ெபாறுத்ததாகும்.  
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The exemption from e-invoicing is w.r.t the nature of supply/transaction 
or w.r.t the entity? 

It is with respect to the entity. 

Q.NO. 26.  
 

இ இன்வாய்ைஸ முைறயில் உள்ளடக்கிய அறிவிக்கப்பட்ட 
வகுப்பினர் ஒருவர் தனது வழங்கல்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ் 
உருவாக்க ேவண்டியதில்ைலெயனில் அவrன் இன்வாய்ஸில் 
குறிப்பிட ேவண்டிய பிரகடனம் ஏேதனும் உள்ளதா? 

ஆம் ஜூைல 5, 2022 ேததியிட்ட அறிவிப்பு எண். 14/2022-CT மூலம் சிஜிஎஸ்டி 

விதியில் ெகாண்டுவரப்பட்ட விதி 46 உட்கூறு (s) படி, அறிவிக்கப்பட்ட 

வகுப்பினர் ஒருவர் தனது வழங்கல்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்க 

ேவண்டியதில்ைலெயனில் அத்தைகய விலக்குகைளக் குறிக்கும் வைகயில் 

தாங்கள் வழங்கும் இன்வாய்ஸில்  கீழ்கண்டவாறு பிரகடனம் ெசய்ய 

ேவண்டும். 

“2017-18 முதல் உள்ள முந்ைதய நிதியாண்டுகளில் ஒன்றில், 

CGST/SGST/UTGST, 2017, விதி 48(4) இன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட ெதாைகைய விட 

எங்களின் ெமாத்த விற்றுமுதலானது அதிகமாக இருப்பினும், 

ேமற்கூறப்பட்ட துைண விதிகளின் அடிப்பைடயில் நாங்கள் இ-இன்வாய்ஸ் 

தயாrக்க ேவண்டியதில்ைல என்பைத இதன் மூலம் அறிவிக்கிேறாம்." 

Whether any declaration in the invoice has to be made by the notified 
registered persons who are not required to follow the e-Invoice procedure  

Yes. As per clause(s) of Rule 46 of the CGST Rules, 2017, inserted vide Notification 

No. 14/2022-Central Tax dated 5th July 2022, notified registered persons who are 

not required to issue e-invoices as per Rule 48(4) shall make the following 

declaration in the Invoice issued indicating such kind of exclusion: 

“I/We hereby declare that though our aggregate turnover in 

any preceding financial year from 2017-18 onwards is more 

than the aggregate turnover notified under subrule (4) of rule 
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48 of CGST/SGST/UTGST Rules, 2017, we are not required to 

prepare an invoice in terms of the provisions of the said sub-

rule.” 

Q.NO. 27.  
 

நான் ரூ. 10 ேகாடி க்கு ேமல் விற்றுமுதல் ெகாண்ட ஜிடிஏ. 
ஆனால், எனது ெபயர் இ-இன்வாய்ஸ் முைறயில் தாமாகேவ 
பதிவிடம் ெபற்றுள்ளது. இப்ேபாது என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? 

அறிவிப்பு எண். 13/2020 dt 21.03.2020ன் படி, ஜிடிஏக்களுக்கு இ இன்வாய்ஸில் 

இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. எனேவ, ஒரு ஜிடிஏ இவ்வாறாக 

தாமாகேவ பதிவிடம் ெபற்றிருந்தால், அைத முடக்க ஜிஎஸ்டி ெபாது 

ேபார்ட்டலில் (https://www.gst.gov.in), இதற்கான ஒரு டிக்ெகட்ைட எழுப்ப 

ேவண்டும். 

I am a GTA having turnover of more than Rs. 10 Cr. and was enabled for 
issuance of e-invoice by the System. What should I do? 

GTAs are exempted from raising e-invoice as per Notification No. 13/2020-CT dt. 

21.03.2020. In such cases of auto-enablement for e-Invoice, the Taxpayer could 

raise a ticket in the GST Common portal (https://www.gst.gov.in), so that the 

same will be disabled. 

Q.NO. 28.  
 

SEZ ெடவலப்பர்கள் இ-இன்வாய்ஸ்கைள வழங்க ேவண்டுமா? 

ஆம், SEZ ெடவலப்பர்கள் குறிப்பிட்ட வருடாந்தர விற்பைனயளவு மற்றும் 

அறிவிப்பின் பிற நிபந்தைனகைள பூர்த்தி ெசய்தால் இ-இன்வாய்ஸ்கைள 

வழங்க ேவண்டும். 

அறிவிப்பின் அடிப்பைடயில் (மத்திய வr) 61/2020 dt. 30-7-2020, SEZ 

யூனிட்டுகளின் ெவளி விநிேயாகத்திற்க்கு மட்டுேம இ-இன்வாய்ஸ் 

வழங்குவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 
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Do SEZ Developers need to issue e-invoices? 

Yes, SEZ Developers need to issue e-invoices if they have the specified turnover and 
fulfilling other conditions of the notification. 
In terms of Notification No: 61/2020-CT dt. 30.7.2020, only SEZ Units are 
exempted from issuing e-invoices. 

Q.NO. 29.  
 

தைடயற்றவர்த்தகம் & கிடங்கு மண்டலங்கள் (FTWZ)இ-
இன்வாய்ஸில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதா? 

ஆம். ெவளிநாட்டு வர்த்தக ெகாள்ைகயின்படி, தைடயற்ற வர்த்தகம் மற்றும் 

கிடங்கு மண்டலங்கள் (FTWZ), வர்த்தகம் மற்றும் கிடங்குகளில் கவனம் 

ெசலுத்தும் சிறப்பு ெபாருளாதார மண்டலங்களின் ஒரு சிறப்பு வைக 

மட்டுேம ஆகும். எனேவ, மற்ற சிறப்பு ெபாருளாதார மண்டல அலகுகைளப் 

ேபாலேவ, தைடயற்ற  வர்த்தகம் மற்றும் ேசமிப்புக் கிடங்கு மண்டல 

நிறுவனங்களும் இ-இன்வாய்ஸ் முைறயில் இருந்து விலக்கு 

அளிக்கப்பபட்டுள்ளன. 

Are Free Trade & Warehousing Zones (FTWZ) exempt from e-invoicing? 

Yes. As per Foreign Trade Policy, Free Trade & Warehousing Zones (FTWZ) are only a 
special category of Special Economic Zones, with a focus on trading and 
warehousing. Hence, like any other Special Economic Zone Units, Free Trade & 
Warehousing Zones entities are exempted from e-invoice. 

Q.NO. 30.  
 

அறிவிக்கப்பட்ட நபர்களின் SEZகளுக்கான விநிேயாகங்களுக்கு இ-
இன்வாய்ஸ் ெபாருந்துமா? 

ஆம், அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெபற்ற  நபர்களின் ஏற்றுமதிக்கு 

ெபாருந்துவதுேபால் SEZ ெடவலப்பர்கள் மற்றும் SEZ அலகுகளுக்குகான 

விநிேயாகங்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ் ெபாருந்தும். 

அறிவிப்பின் அடிப்பைடயில் மத்திய வr 61/2020(CT) dt. 30-7-2020, SEZ 

யூனிட்டுகளின் ெவளி விநிேயாகங்களுக்கு மட்டுேம இ- இன்வாய்ஸ் 

வழங்குவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுள்ளது. 
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Is e-invoicing applicable for supplies by notified persons to SEZs? 

Yes, e-invoicing is applicable for supplies by notified persons to SEZ developers and 
SEZ units, as applicable to exports by a notified registered person. 
In terms of Notification (Central Tax) 61/2020 dt. 30-7-2020, only SEZ Units are 
exempted from issuing e-invoices for the outward supplies. 

Q.NO. 31.  
 

இ-இன்வாய்ஸிங் ேநாக்கத்திற்காக வழங்கல்களின் ஒட்டு ெமாத்த 
விற்பைனஅளவு என்பதின் ெபாருள் என்ன? 

ஒட்டு ெமாத்த விற்பைனஅளைவகணக்கிடும் ேநாக்கத்திற்காக, ஒேர பான் 

அடிப்பைடயிலான GSTIN-இன் கீழ் ெசய்யப்படும் ஏற்றுமதிகள், 

விலக்களிக்கப்பட்ட வழங்கல்கள் மற்றும் இண்டர் GSTIN-இன் பrமாற்றங்கள் 

உள்ளிட்ட அைனத்து வr விதிக்கத்தக்க வழங்கல்களின் மதிப்பும் கருத்தில் 

ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். எவ்வாறாயினும், எந்தெவாரு நிதியாண்டிலும் 

ெசலுத்தப்பட்ட வrத் ெதாைகைய (CGST / SGST / UTGST / IGST / ெசஸ்) 

ெமாத்த விற்பைன அளவின் கணக்கீட்டிற்கு ேசர்க்கேவண்டியதில்ைல. 

What is the meaning of the aggregate turnover of supplies for the 
purpose of e-Invoicing? 

For the purpose of computation of the aggregate turnover, the value of all taxable 
supplies, including the value of Exports, Exempted Supplies and the Inter GSTIN 
Transfers, made under a single PAN based GSTIN are to be taken in to 
consideration. However, the amount of Tax (CGST/SGST/UTGST/IGST/Cess) paid 
during any financial year is excludable. 

Q.NO. 32.  
 

ஒரு100% EOU யூனிட், இஇன்வாய்ஸ் வழங்குவதற்கு பதிவு ெசய்து 
ெகாள்ள ேவண்டுமா? 

ஆம். எந்தெவாரு அறிவிக்கப்பட்ட வகுப்பினர் ேபாலேவ, 100% EOU  க்களும், 

அவர்களின் வருடாந்திர ெமாத்தவிற்று முதல், 2017-18 முதல் உள்ள எந்த 

ஒரு நிதியாண்டிலும் ரூ10 ேகாடிக்கு ேமல் இருப்பின், இ-இன்வாய்ஸ் 
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ேபார்ட்டலில் பதிவு ெபற்று IRN உள்ளடங்கிய QR ேகாட் ெபாறிக்கபட்ட இ-

இன்வாய்ைஸ வழங்க ேவண்டும்.  

Whether a 100% EOU unit is required to register on the e- invoice portal? 

Similar to any notified Taxpayer, even the 100% EOUs are required to register on 

the e- invoice portal and issue e-invoice with IRN embedded QR code, if their 

Annual Aggregate turnover exceeded Rs. 10 Cr. during any of the preceding FY, 

since 2017-18. 

Q.NO. 33.  
 

ஒருபதிவுெபற்றஅறிவிக்கப்பட்டவகுப்பினர்ெபறக்கூடிய, rவர்ஸ் 
சார்ஜ் முைறயில் வr ெசலுத்தப்படேவண்டிய விநிேயாகங்களின் 
மதிப்ைப, ஒட்டு ெமாத்த விற்பைன அளவின் கணக்கீட்டுற்கு 
ேசர்க்க ேவண்டுமா? 

ேமற்குறிப்பிட்ட வழங்கல்கள் ேவறு PAN உடன் பதிவுெசய்யப்பட்ட 

நபrடமிருந்து வருவதால், ஒரு பதிவுெபற்ற அறிவிக்கப்பட்ட வகுப்பினர் 

ெபறக்கூடிய, rவர்ஸ் சார்ஜ் முைறயில் வr ெசலுத்தப்பட ேவண்டிய 

விநிேயாகங்களின் மதிப்ைப, ஒட்டுெமாத்த விற்பைன அளவின் 

கணக்கீட்டுற்கு ேசர்க்க ேவண்டியதில்ைல. 

எவ்வாறாயினும், வr ெசலுத்துவதற்கு ெபறுநர் ெபாறுப்ேபற்கும் 

வைகயிலான சரக்குகள் / ேசைவகள் அல்லது இரண்டின், மதிப்ைபயும் 

சப்ைளயrன் ஒட்டுெமாத்த விற்பைன அளவிைன கணக்கிடுவதற்காக  

ேசர்க்கப்படேவண்டும். 

Whether the value of inward supplies received by a registered person on 
which tax is liable to be paid under reverse charge mechanism is required 
to be included for computation of the aggregate turnover, for the purpose 
of e-Invoice? 

No. The value of inward supplies received by a registered person on which tax is 
liable to be paid under reverse charge mechanism is not required to be included 
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for computation of the aggregate turnover, for the purpose of e-Invoice, as such 
supplies are from a registered person with a different PAN. 
However, the value of supplies of goods/service or both to another registered 
person on which recipient is liable for payment of tax, shall be included for arriving 
at the aggregate turnover of the supplier. 

Q.NO. 34.  
 

நடப்பு நிதியாண்டில் (எ. கா. 2022-23 ஆம் ஆண்டில்) எங்கள் 
நிறுவனத்தின் ஒட்டுெமாத்தவிற்பைன அளவு நிர்ணயிக்கப்பட்ட 
வரம்ைபத் தாண்டும்ேபாது, எந்தத் ேததியிலிருந்து, சப்ைளயர் இ-
இன்வாய்ஸ்ைஸ ெதாடங்கேவண்டும்? 

முந்ைதய நிதியாண்டுகளில் wef: 2017-18  ஏேதனும் ஒன்றில் பதிவு 

ெசய்யப்பட்ட நபrன் வருடாந்திர ஒட்டுெமாத்த விற்பைன அளவு 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்ைப கடக்காமல், நடப்பு நிதியாண்டில் (2022-23) 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்ைப விட உங்கள் ஒட்டுெமாத்தவிற்பைன அளவு 

அதிகமாக இருப்பின், அடுத்த நிதியாண்டின் (2023-24) ஆரம்பம் முதல் இ-

இன்வாய்ஸ் உங்களுக்கு கட்டாயமாகும். 

When the aggregate turnover crosses the prescribed threshold during 
current financial year (e.g. during 2022-23), from what date, the supplier 
is supposed to start e-invoicing? 

If the turnover exceeds the prescribed limit in the current financial year (2022-23), 
then e-invoicing would be mandatory w.e.f. beginning of next financial year (2023-
24), assuming that the aggregate turnover of the subject registered person had 
not crossed the prescribed threshold of aggregate turnover during any of the 
previous financial years wef: 2017-18. 
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Q.NO. 35.  
 

ஒட்டுெமாத்த விற்பைன அளவு வரம்பு குறித்த இ-இன்வாய்ஸ் 
அறிவிப்பில் 2017-18 முதல் எந்த முந்ைதய நிதியாண்டிலும் 
ெமாத்தவிற்பைன என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, 1-7-2017 முதல் GST 
அமல்படுத்தப்பட்டைத கருத்தில்ெகாண்டு, 2017-18 நிதியாண்டிற்கான 
‘ஒட்டுெமாத்த விற்பைன அளைவ எவ்வாறு கணக்கிடுவது? 

2017 CGST சட்டத்தின் பிrவு 2(6) இன் கீழ் உள்ள வைரயைறயின்படி 

'ஒட்டுெமாத்த விற்பைன அளவு ' கணக்கிடப் படேவண்டும். எனேவ, 2017-18 

நிதியாண்டில், 1-7-2017 முதல் நிதியாண்டின் இறுதிவைர 'ஒட்டுெமாத்த 

விற்பைன அளவு' கணக்கிடப் படேவண்டும். 

Regarding the turnover threshold, the e -invoice notification mentions 
‘aggregate turnover in any preceding financial year since 2017 -18’. 
Considering GST was implemented since 1-7-2017, how to reckon 
‘aggregate turnover’ for the FY 2017- 18? 

‘Aggregate Turnover’ has to be calculated as per the definition under Section 2(6) 
of CGST Act, 2017. Hence, for the Financial Year 2017-18, the ‘aggregate turnover’ 
has to be reckoned from 1-7-2017 till the end of FY. 

Q.NO. 36.  
 

 எனது விற்று முதல் ரூ.10 ேகாடிக்கு ேமல் இருந்தும் இ-
இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலில் அைமயப் ெபறவில்ைலெயனின், IRN 
மற்றும் QR குறியடீ்ைடப் ெபறநான் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? 

 
இ-இன்வாய்ஸ் முைற என்பது 2017-18 முதல் உள்ள எந்த ஒரு 
நிதியாண்டிலும் வருடாந்திர ெமாத்த வருமானம் ரூ 10 ேகாடிக்கு ேமல் 
உள்ள அைனத்து வr ெசலுத்தபவர்களுக்கும் கட்டாயம்.  ஆைகயினால், 
அவ்வாறான எந்த ெவாருநபரும் ேபார்ட்டலில் அைமயப் 
ெபறவில்ைலெயனின், அவர்தாமாகேவ ெதrவு ெசய்து பதிவு ெபற்றுக் 
ெகாண்டு அவrன் B2B வழங்கல்களுக்கு IRN மற்றும் QR குறியடீ்ைட 
உருவாக்க ேவண்டும். 
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அவ்வாறானவர்கள், https://einvoice1.gst.gov.in என்ற இைனயதளத்தில், ‘பதிவு’ 
என்றதாவலுக்குள் ெசன்று, “E-Invoice Enablement” என்பைதத் ேதர்வு ெசய்வதன் 
மூலம்,  இஇன்வாய்ஸ் உருவாக்குவதற்காக பதிவு ெபற்றுக் ெகாண்டு அைத 
நைடமுைற படுத்திக் ெகாள்ளலாம்.   
 

My turnover is more than Rs. 10 Crore. However, I am not enabled in 
the e-Invoice portal.  How can I proceed further to generate IRN and QR 
code? 

As e-Invoicing is mandatory for all Taxpayers with Annual Aggregate turnover 

exceeding Rs. 10 Cr. during any of the preceding FY, since 2017-18, such taxpayers 

who were not enabled for any reason, shall exercise the option available to 

register himself on e-Invoice portal (https://e-Invoice1.gst.gov.in/) and generate 

IRN and QR Code for every B2B transaction. 

Such taxpayers need to visit ‘Registration tab’ on e-Invoice portal; and select “E-

Invoice Enablement” in order to register oneself. 

Q.NO. 37.  
 

ஒரு SEZ யூனிட் மற்றும் ஒரு வழக்கமான DTA யூனிட் ஒேர சட்ட 
நிறுவனத்தின் கீழ் உள்ளது (அதாவது ஒேர பான் ைவத்திருப்பது). 
2017-18 முதல் நிதியாண்டுகளில் ஒன்றில், அச்சட்ட நிறுவனத்தின் 
ஒட்டு ெமாத்த விற்பைனயளவு அறிவிக்கப்பட்ட வரம்ைபவிட 
அதிகமாக உள்ளது (இரண்டு GSTIN கைளயும் கருத்தில் ெகாண்டு), 
இருப்பினும், DTA யூனிட்டின் விற்பைனயளவு அறிவிக்கப்பட்ட 
வரம்புக்குக் கீேழ உள்ளது. இந்தச் சூழ்நிைலயில், SEZ  யூனிட்டுக்கு 
இ-இன்வாய்ஸில் இருந்து  
விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், DTA யூனிட்டுக்கு இ-இன்வாய்ஸ் 
ெபாருந்துமா? 

ஆம், ெபாருந்தும், ஏெனனில் இந்த உதாரணத்தில் சட்ட நிறுவனத்தின் 

ெமாத்த விற்பைனயளவு அறிவிக்கப்பட்ட வரம்ைபவிட அதிகமாகிறது. ஒேர 

பான் எண்ணின் ‘ஒட்டுெமாத்த விற்பைனயளவு’ அடிப்பைடயில் 

கணக்கீட்டிற்கான ேதைவ உள்ளது. 
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There is an SEZ unit and a regular DTA unit under same legal entity (i.e. 
having same PAN). In one of the financial years since 2017-18, the 
aggregate total turnover of the legal entity is more than notified limit 
(considering both the GSTINs); but the turnover of DTA unit is below 
notified limit. 
In this scenario, as SEZ unit is exempt from e-invoicing, whether e-
invoicing will be applicable to DTA Unit? 

Yes, it will be applicable, because the aggregate turnover of the legal entity in this 
case exceeds the notified limit. The requirement is based on ‘aggregate turnover’ 
on the common PAN. 

Q.NO. 38.  
 

உள்ளடீ்டு ேசைவ விநிேயாகஸ்தரால் (ISD) வழங்கப்பட்ட 
இன்வாய்ஸ்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ் ெபாருந்துமா? 

இல்ைல. 

Is e-invoicing applicable to invoices issued by Input Service Distributor 
(ISD)? 

No.  

Q.NO. 39.  
 

2017-18 முதல் உள்ள எந்தெவாரு முந்ைதய நிதியாண்டிலும்,  விதி 
48(4)ன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்டுள்ள அளைவ விட அதிகமாக 
வருடாந்திர ெமாத்த விற்றுமுதல் ெகாண்டுள்ள  ஒரு சாதாரண 
வr விதிக்கப்படும் நபர் (Casual Taxable Peson),  இ இன்வாய்ஸ் 
உருவாக்க ேவண்டுமா? 

ஆம். அறிவிப்பு எண் 13/2020-21.03.2020 ன் கீழ், சாதாரண வr விதிப்பு (Casual 
Taxable Person)   நபர்களுக்கு இ இன்வாய்ஸ் உருவாக்குவதில் இருந்து 
விலக்கு அளிக்கப்படவில்ைல என்ற காரணத்தால், அவரும் 2017-18 முதல் 
உள்ள நிதியாண்டுகளில் ஒன்றில் தனது வருடாந்திர ெமாத்த விற்றுமுதல் 
ரூ10 ேகாடிக்கு ேமல் இருக்குமாயின், IRN  ெபாதிக்கப்பட்ட QR ேகாட்  ெகாண்ட 
இ-இன்வாய்ஸ் கட்டாயம் உருவாக்க ேவண்டும். 
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Whether Casual Taxable Person is required to issue e-Invoice, if their 
aggregate annual turnover in any preceding financial year from 2017-18 
onwards exceeded Rs. 10 Cr.  ? 

Yes. Even the ‘Casual Taxable Persons’ are required to issue e-Invoice with IRN 

embedded QR code, if their AATO exceeded Rs. 10 Cr. in any of the preceding FY 

since 2017-18; as they are not exempted from issuing e-Invoices under Notification 

13/2020-Central Tax (CT) dated 21.03.2020 (as amended). 

Q.NO. 40.  
 

rவர்ஸ் சார்ஜ் சம்பந்தப்பட்ட சப்ைளகளுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் 
ெபாருந்துமா? 

அறிவிக்கப்பட்ட நபரால் வழங்கப்பட்ட இன்வாய்ஸ் அவரால் ெசய்யப்பட்ட 

விநிேயாகங்கள் ெதாடர்பானதாக இருந்தால், 2017 CGST சட்டப்பிrவு 9(3)-இன் 

கீழ் rவர்ஸ் சார்ஜ் வருெமனில், இ-இன்வாய்ஸ் ெபாருந்தும். 

எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு வr ெசலுத்துேவார் (உதாரணமாக, நிதியாண்டில் ரூ. 

10 ேகாடிக்குேமல் ெமாத்த விற்பைனயளவு ெகாண்ட வழக்கறிஞர்களின் 

நிறுவனம்) பிறெதாரு நிறுவனத்திற்கு (RCM-இன் கீழ் ெபறுநராக வr 

ெசலுத்தும்) ேசைவகைள வழங்குகிறாெரனில், IRP-க்கு அத்தைகய 

இன்வாய்ஸ்கள் அறிவிக்கப்பட்ட நபரால் ெதrவிக்கப்பட ேவண்டும். 

மறு புறம், (i) பதிவு ெசய்யப்படாத ஒருவrடமிருந்து 2017 CGST சட்டப்பிrவு  

9(4) அல்லது (ii) ேசைவகைள இறக்குமதி ெசய்வதன் மூலம் அறிவிக்கப்பட்ட 

நபர் ெபாருட்கைள/ ேசைவகைள ெபற்றால், இ-இன்வாய்ஸ் எழாது/ 

ெபாருந்தாது. 

Whether e-invoicing is applicable for supplies involving Reverse Charge? 

If the invoice issued by notified person is in respect of supplies made by him but 
attracting reverse charge under Section 9(3) of CGST, Act 2017, e-invoicing is 
applicable. 
For example, a taxpayer (say, a Firm of Advocates having aggregate turnover in a 
FY is more than Rs. 10 Cr.) is supplying services to a company (who will be 
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discharging tax liability as recipient under RCM), such invoices have to be reported 
by the notified person to IRP. 
On the other hand, where supplies are received by notified person from (i) an 
unregistered person [attracting reverse charge under Section 9(4)] of CGST Act, 
2017, or (ii) through import of services, e-invoicing is not applicable. 

Q.NO. 41.  
 

ஒரு குறிப்பிட்ட சப்ைளயர் இ-இன்வாய்ஸ் (அதாவது IRN/ QR 
குறியடீ்டுடன் இன்வாய்ஸ்) வழங்கேவண்டும் என்பைத எப்படி 
அறிவது? 

நிர்ணயிக்கப்பட்ட நிபந்தைனகளுக்குள் ெபாருந்தும்ெபாது 2017 CGST, விதி 

48(4)ன் படி (அதாவது IRP-க்கு இன்வாய்ஸ் விவரங்கைளப் ெதrவித்தல், IRN-

ஐப் ெபறுதல் மற்றும் QR குறியடீ்டுடன்  இன்வாய்ஸ் வழங்குதல்) இ-

இன்வாய்ைஸ வழங்குவதற்கான கடைம / ெபாறுப்புசம்பந்தப்பட்ட வr 

ெசலுத்துேவாrடம் உள்ளது. 

இருப்பினும், ஒரு எளிதாக்கும் நடவடிக்ைகயாக, 2017-18 முதல் ஏேதனும் 

ஒரு நிதியாண்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விற்பைனஅளைவ தாண்டிய 

அைனத்து வr ெசலுத்துேவார்களுக்கும், IRP-க்கு இன்வாய்ஸ்கைள 

ெதrயப்படுத்துவதற்கான சாத்தியம் (enabling) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இ -இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலில் GSTIN சாத்தியமாக்கபட்ட நிைலைய ஒருவர் 

ேதடலாம்:https://einvoice1.gst.gov.in/>Search>e-invoice status of taxpayer 

இந்த GSTIN-களின் பட்டியல் GST ேபார்ட்டலில் ெதrவிக்கப்பட்டுள்ள GSTR-3B-

இன் விற்பைனஅளவின் அடிப்பைடயில் மட்டுேம உள்ளது. இதில் விலக்கு 

அளிக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் இருக்கலாம் அல்லது ேவறு 

சிலகாரணங்களுக்காக இ-இன்வாய்ஸ் ெபாருந்தாத நிறுவனங்களும் 

இருக்கலாம். எனேவ, இ-இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலில் சாத்தியமாக்கபட்ட 

நிைல என்பது வr ெசலுத்துேவார் இ-இன்வாய்ஸ் ெசய்யேவண்டும் என்று 

தானாக ெபாருள்  படுவதில்ைல. வr ெசலுத்துேவாருக்கு இ-இன்வாய்ஸ் 

ெபாருந்தாது எனில், அவர்கள் சாத்தியமாக்கபட்ட நிைலையப் பற்றி 

கவைலப்பட ேவண்டியதில்ைல மற்றும் அைத புறக்கணிக்கலாம். 
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How to know a particular supplier is supposed to issue e -invoice (i.e. 
invoice along with IRN/QR Code)? 

On fulfilment of prescribed conditions, the obligation to issue e-invoice in terms of   
Rule 48(4) of CGST Rules, 2017, (i.e. reporting invoice details to IRP, obtaining IRN 
and issuing invoice with QR Code) lies with concerned taxpayer. 
However, as a facilitation measure, all the taxpayers who had crossed the 
prescribed turnover in a financial year from 2017-18 onwards have been enabled to 
report invoices to IRP. 
One can search the status of enablement of a GSTIN on e-invoice  
portal:https://einvoice1.gst.gov.in/>Search >e-invoice status of taxpayer 
This listing of GSTINs is solely based on the turnover of GSTR-3B as reported to GST 
System. It may contain exempt entities or those for whom e-invoicing is not 
applicable for some other reason. So, it may be noted that enablement status on 
e-invoice portal doesn’t automatically mean that the taxpayer is supposed to do e-
invoicing.If e-invoicing is not applicable to a taxpayer, they need not be concerned 
about the enablement status and may ignore it. 
Further, the turnover slab of taxpayer can also be ascertained through 
“SearchTaxpayer”/“KnowYour Supplier”SectionsonGSTportal also. 
In case any registered person, is required to prepare invoice in terms of Rule 48(4) 
of CGST Rules, 2017, but not enabled on the portal, he/she may request for 
enablement on portal:‘Registration->e-InvoiceEnablement’ 

Q.NO. 42.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் வழங்க ேவண்டிய அைனத்து வr ெசலுத்துேவார் 
பட்டியைல நான் எங்ேக ெபறுவது? 

இ-இன்வாய்ஸ் வழங்க ேவண்டிய வr ெசலுத்துேவார்களின் துல்லியமான 

பட்டியைல உருவாக்குவது கடினம், ஏெனனில 

இ-இன்வாய்ஸுக்கு நிர்ணயக்கப்பட்ட நிபந்தைனகைள நிைறேவற்றுவது (எ. 

கா. விற்பைன அளவு வரம்ைப கடத்தல், விலக்குகள், விநிேயாகங்களின் 

தன்ைம ேபான்றைவ) என்பது மாறுதலுக்குட்பட்டது. 

இருப்பினும் இ-இன்வாய்ஸ், முைறக்கு தகுதியான மற்றும்/ அல்லது 

தற்சமயம் IRN கைள உருவாக்கும் GSTIN களின் பட்டியல் IRP இல் 
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ெவளியிடப்பட்டு அவ்வப்ேபாது புதுப்பிக்கப்படும். தயவு ெசய்து 

பார்ைவயிடவும்: https://einvoice1.gst.gov.in/Othes/GSTINsGeneatingIRN 

ேமலும், நிபந்தைனகைள சrபார்த்து சட்டத்ைத பின்பற்றேவண்டிய 

ெபாறுப்பு சம்பந்தப்பட்ட வr ெசலுத்துேவார் மீது உள்ளது, எனேவ ெபறுநர் 

தனது சப்ைளயர்களுடன் இந்த உண்ைமைய உறுதிப்படுத்தேவண்டும், 

ஏெனனில் பட்டியலில் விலக்கு அளிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களின் ெபயர்களும் 

இடம்ெபற்று, அவர்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ் முைற சாத்தியப்பட்டுள்ளதாக 

காட்டப்பட்டிருக்கலாம். 

Where can I get the list of all taxpayers who are required to issue e-
invoice? 

It is difficult to make precise list of taxpayers who are required to issue e-invoice, as 
the fulfilment of conditions prescribed for e-invoicing (e.g. crossing of turnover 
threshold, exemptions, nature of supplies madeetc.) is dynamic in nature. 
However, the list of GSTINs which are eligible and/or actually generating IRNs is 
published on IRP and updated on periodic basis.Pleasevisit: 
https://einvoice1.gst.gov.in/Others/GSTINsGeneratingIRN 
Further, onus is on the concerned taxpayer to check the conditionsand follow the 
law while the recipient shall confirm this fact with his suppliers, as the list may 
contain thenames of exempt entities also but who might have been shown as 
enabled for e-invoice. 

Q.NO. 43.  
 

நான் ஒரு வாங்குபவர். எனது சப்ைளயர்களில் சிலருக்கு, IRP-இன் 
நிைல இ-இன்வாய்ஸுக்கு ‘சாத்தியமாக்கப்பட்டது' 
எனக்காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆனால், எனது சப்ைளயர் அவர்கள் இ-
இன்வாய்ஸில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டார் அல்லது  
அவர்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் ெபாருந்தாது என்று கூறுகிறார் (சில 
காரணங்களால்). தயவுெசய்து ெதளிவுபடுத்துக? 

மற்ற ேகள்விகளில் ஏற்கனேவ ெதளிவு படுத்தப்பட்டுள்ளபடி, 

இ-இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலில் உள்ள சாத்திய நிைல, என்பது ஒரு வr 

ெசலுத்துனர் இ-இன்வாய்ஸ் ெசய்ய சட்டப்பூர்வமாக கடைமப்பட்டிருக்கிறார் 

என்று ெபாருள்படுவதல்ல. 2017-18 ஆம் நிதியாண்டு முதல் எந்தெவாரு 
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நிதியாண்டிலும், (ேக.என்24-க்கான பதிலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள 

சப்ைளயர்கைளத் தவிர), பrந்துைரக்கப்பட்ட ஒட்டு ெமாத்த விற்பைனயளவு 

(ரூ.10 ேகாடி) ெகாண்ட அைனத்து பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்களுக்கும் இ-

இன்வாய்ஸ் வழங்குவது கட்டாயமாகும்.  

சம்பந்தப்பட்ட வr ெசலுத்துேவார் (வாங்குபவர்கள் மற்றும் சப்ைளயர்கள் 

இருவரும்) அறிவிப்பு / விதிகளின்படி நிபந்தைனகைள பூர்த்தி ெசய்வைத 

உறுதிப்படுத்திெகாள்ள ேவண்டும். 

CGST, 2017-இன் விதி 48(5) இன் கீழ், ITC  ெபறுவது உட்பட அைனத்து 

ேநாக்கங்களுக்காகவும், இ-இன்வாய்ஸ் ெவளியிடுவதற்கு 

கட்டாயப்படுத்தப்பட்ட ஒரு அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபரால் 

வழங்கப்பட்ட சாதாரண இன்வாய்ஸ் (eInvoice தவிர) ஏேதனும் இருந்தால், 

அது ெசல்லுபடியாகாது என்பைத நிைனவில் ெகாள்க. 

I am a buyer. For some of my suppliers, the status on IRP is shown as 
‘enabled for e-invoice’. But, my supplier says that they are exempt from e 
-invoicing or that e- invoicing is not applicable for them (for some reason). 
Please clarify? 

The enablement status on e-invoice portal doesn’t mean that a taxpayer is legally 
obligated to subscribe for e-invoicing. It is mandatory to issue e-Invoice for all 
registered persons having the prescribed aggregate turnover (Rs.10 Cr.) during 
any of the FY from 2017-18, except to the suppliers listed in the reply to Q. No: 24. 
It is for the concerned taxpayers (both Buyers and Suppliers) to confirm fulfilment 
or otherwise of conditions as per notification/rules. 
Please note that the normal invoice (other than eInvoice) issued, if any, by a 
notified registered person who is mandated to issue an e-Invoice, would be invalid 
for all purposes including for availment of ITC (Ref. Rule 48(5) of CGST, Rules, 
2017). 
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Q.NO. 44.  
 

ஆண்டிற்குரு. 10  ேகாடிக்கு ேமல் விற்பைன அளவு / வணிகம் 
ெசய்யும் நிறுவனம், 01.04.2022  முதல் இ-இன்வாய்ஸ் ேபாரட்டலில்  
உருவாக்காமல் வழங்கிய இன்வாய்ஸ்களின் நிைல என்ன? 

2017-18 ஆம் நிதியாண்டியில் இருந்து எந்தெவாரு நிதியாண்டிலும் 

வருடாந்திர ஒட்டுெமாத்த விற்பைன அளவு கட்டாய வரம்பான ரூ.10 

ேகாடிக்கு ேமல் இருந்தேபாதிலும், இ-இன்வாய்ஸிங் முைறயால் 

உருவாக்கப்படாத அத்தைகய வr ெசலுத்துேவாrன் இன்வாய்ஸ்கள், CGST, 

2017 இன் விதி 48(5) இன் படி இன்வாய்ஸ்கலாகக் கருதப்படமாட்டாது. 

எனேவ, ெபறுநர் ITC.க்கு தகுதி ெபற மாட்டார். 

What happens to the invoices issued by the Tax Payer whose Aggregate 
Annual Turnover is more than Rs.10 crores but the same was not 
generated through E-invoicing portal and issued to the recipient after 
01.04.2022? 

The invoices of such Tax Payers, not generated by e-Invoicing system, 
despitehaving Aggregate Annual Turnover exceeding Rs. 10 Crores during any of 
the preceding financial year wef: 2017-18, shall not be treated as an invoice in 
terms of the Rule 48(5) of CGST, Rules, 2017.  Therefore, the recipient would not 
be eligible for ITC. 

Q.NO. 45.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்கப்படாததற்கு CGST சட்டத்தின் கீழ் என்ன 
தண்டைன வகுக்கப்பட்டுள்ளது? 

CGST, 2017 விதி 48ன் படி, அறிவிக்கப்பட்ட வr ெசலுத்துபவரானவர், IRN 

மற்றும் QR Code ஆகியவற்ைற IRP மூலம் ெபற்று தங்கள் இன்வாய்ஸில் 

குறிப்பிட ேவண்டும்.  இல்ைலேயல், அந்த இன்வாய்ஸானது முைறயான 

இன்வாய்ஸாக கருதப்பட மாட்டாது. 

ஆைகயால், IRN மற்றும் QR ேகாட் இல்லாத ஒரு இன்வாய்ஸ் ஒரு 

அறிவிக்கப்பட்ட வr ெசலுத்துபவரால் வழங்கப்படுெமனின் அது சிஜிஎஸ்டி 

சட்டம், 2017ன் பிrவு 31ன் சட்டமீறல் மற்றும் அது அைனத்து ேநாக்கங்கள் 

ெபாருட்டும் முைறயற்றதாகும். 
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ேமலும், முைறயற்ற இன்வாய்ஸ் என்பதால் அது சிஜிஎஸ்டி விதி 48(4)ன்  

விதிமீறல் [சிஜிஎஸ்டி சட்டம், 2017ன்  பிrவு 31ன் உட்படித்தலின் ேபrல்] 

என்ற காரணத்தால், சிஜிஎஸ்டி சட்ட பிrவு 122 மற்றும் 125ன் கீழ் 

தண்டைனக்கு உட்பட்டதாகும்.   

சிஜிஎஸ்டி சட்ட பிrவு 122ன் கீழ் அதற்கான அபராதமானது, ரூ10,000/- 

அல்லது வrத் ெதாைக, இதில் எது அதிகேமா, அதுேவ ஆகும்.   

 

மற்றும் சிஜிஎஸ்டி சட்ட பிrவு 125ன் கீழ் அதிக பட்சமாக ரூ 25,000/- 

அபராதமும் விதிக்கப்படும்.    

சிஜிஎஸ்டி விதி 48(4)ன் கீழ் அறிவிக்கப்பட்ட ஒரு வrெசலுத்துபவர் 

முைறயான இ-இன்வாய்ஸ் வழங்கத் தவறியதால், அதற்கான ITCயும் 

முைறயற்ற இன்வாய்ஸ் என்ற காரணத்தால் தகுதியற்றதாகும். 

ேமலும், IRN மற்றும் QR ேகாட் இல்லாத இன்வாய்ஸின் ேபrல் ITC எடுத்த 

ெபறுநர் ேபrலும் தண்டைன விதிகள் பாயப்ெபறும் மற்றும் அதற்கான 

ITCயும் நிராகrக்கப்படும். 

What are the penal consequences for not following the e-Invoice 
procedure? 

Rule 48 of CGST Rules, 2017, mandates that the notified class of registered 

persons, shall incorporate the Invoice Reference Number (IRN) and the QR-Code 

generated from the Invoice Registration Portal (IRP) in the Invoice and any invoice 

issued otherwise shall not be treated as an Invoice.  Hence an invoice issued by 

notified taxpayer without IRN & QR Code, if any, will be treated as invalid, for all 

purposes; which itself is a violation of the Sec. 31 of the CGSTA. 

Supplies under any invalid invoice is also a violation of Rule 48(4) of CGST Rules, 

2017 [read with Section 31 of CGST Act, 2017], attracting penal consequences for 

such violation under Section 122 and Section 125 of CGST Act, 2017.   

Section 122 of the CGST Act, 2017 provides for a penalty of Rs. 10,000/- or 100% of 

the tax due whichever is higher.  
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Further, Section 125 of the CGST Act, 2017 provides for imposing a penalty up to 

Rs. 25,000/- 

The ITC credit availed on the supplies from a notified Taxpayer under Rule 48(4) of 

CGSTR, who failed to issues a proper e-Invoice, would also be ineligible as the 

same is not based on a legally valid invoice.  Moreover, the recipient taking ITC 

based on such invalid invoices (without IRN & QR code) would also be liable for 

similar penal action besides reversal of ineligible ITC taken, if any. 
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e-invoice - Reporting to IRP 

Q.NO. 46.  
 

இன்வாய்ஸ் பதிவுேபார்டல் (IRP) என்றால்என்ன? 

இன்வாய்ஸ் பதிவு ேபார்டல் (IRP) என்பது அறிவிக்கப்பட்ட நபர்களால் இ-

இன்வாய்கைளப் பதிேவற்றம்/ அறிக்ைகயிடுவதற்கான இைணயதளமாகும். 

13.12.2019 ேததியிட்ட அறிவிப்பு எண் 69/2019-(CT) மூலம், CGSTR, 2017 விதி 

48(4)- இன் அடிப்பைடயில் இ-இன்வாய்ஸ் வழங்குவதற்கான IRN & QR 

குறியடீ்ைட தயாrக்கும் ேநாக்கத்திற்காக, பத்து ேபார்ட்டல்கள் 

அறிவிக்கபட்டுள்ளன. 

முதல்இ-இன்வாய்ஸ் பதிவு ேபார்டல் (IRP) ெசயலில் உள்ளது அணுகவும்: 

https://einvoice1.gst.gov.in/ 

ேதைவயான ேநரத்தில் ேமலும் பல இைணயதளங்கள் ெசயல்படுத்தப்படும். 

What is an Invoice Registration Portal (IRP)? 

Invoice Registration Portal (IRP) is the website for uploading/reporting of invoices 
by the notified persons. 
Ten portals were notified, vide Notification No. 69/2019-CT dated: 13.12.2019, for the 
purpose of generation of IRN & QR-code for issue of e-Invoice in terms of Rule 
48(4) of CGST Rules, 2017. 
The first Invoice Registration Portal (IRP) is active and can be accessed at: 
https://einvoice1.gst.gov.in/ 
More portals will be made available in due course. 

Q.NO. 47.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலில் உள்-நுைழதல் எவ்வாறு? 

இ-ேவ பில் ேபார்டலுக்கான உள்-நுைழவு விவரங்கள் (பயனர் ஐடி மற்றும் 

கடவு ெசால்) ஆகியைவ ெகாண்டு இ-இன்வாய்ஸ் ேபார்டலுக்குள் உள்-

நுைழயலாம்.  அவ்வாறான விவரங்கள் இல்ைலயில், இ-இன்வாய்ஸ் 
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ேபார்டலில் அதற்கான விவரங்கைள (தனது GSTIN, ைகேபசி எண், மின் 

அஞ்சல் ஐடி ஆகியைவ) அளித்து ெபற்றுக்ெகாள்ளலாம். 

How to login to the e-Invoice Portal? 

The login credentials (User ID & Password) of e-Way Bill portal can be used for 

logging into e-Invoice portal also.  Otherwise, the notified taxpayer can register on 

e-Invoice portal using their GSTIN, registered mobile number and email id. 

Q.NO. 48.  
 

இ-இன்வாய்ஸிங்க்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்புக்குக் கீேழ ஒட்டு 
ெமாத்த விற்பைனயளவு உள்ள நிறுவனங்களும் சுய 
விருப்பத்தின்படி இ-இன்வாய்ஸ்முைறையகைடபிடிக்கலாமா? 

இல்ைல. தற்ேபாது, அறிவிக்கப்பட்ட வகுப்பினர் மட்டுேம (ரூ 10 ேகாடிக்கு 

ேமற்பட்ட ஒட்டு ெமாத்த விற்பைனயளவு ெகாண்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட 

நிறுவனங்ககள் (IRPக்கு இன்வாய்ஸ்கைளத் ெதrவிக்க 

அனுமதிக்கப்படுவார்கள்/ சாத்தியமாக்கப்படுவார்கள். 

Is e-invoicing voluntary for the entities with aggregate turnover below the 
prescribed limit? 

No. Currently, only the notified class of persons (Registered persons having 
aggregate turnover exceeding Rs. 10 Crores) will be allowed/enabled to report 
invoices to IRP. 

Q.NO. 49.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் அைமப்பில் மின்னஞ்சல் ஐடி/ெமாைபல் எண்ைணப் 
புதுப்பிப்பதற்கான நைடமுைற என்ன? 

ஜிஎஸ்டி ேபார்ட்டலில் பதிவு ெசய்யப்பட்ட மின்னஞ்சல் ஐடி மற்றும் 

ெமாைபல் எண்கள் ஆகியைவேய இ-இன்வாய்ஸ் அைமப்பிலும் 

பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எனேவ, மின்னஞ்சல் ஐடி மற்றும் ெமாைபல் 

எண்ணின் எந்தப் புதுப்பித்தலும் முதலில் ெபாதுவான ேபார்ட்டலில் (GSTN) 

ேமற்ெகாள்ளப்பட ேவண்டும். இது ஜிஎஸ்டிஎன் ேபார்ட்டலில் 
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புதுப்பிக்கப்பட்டதும், இ-இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலில் அதற்கான ேகாrக்ைகைய 

எழுப்பலாம். 

What is the procedure to update the email id/mobile number in the e-
Invoice portal? 

The email id and mobile numbers registered in the GST portal is used in the e-

Invoice portal.  Hence, any update of email id and mobile number has to be carried 

out first in the GSTN Common Portal.  Once it is updated in the GSTN portal, then a 

request can be raised to update the same in the e-Invoice portal. 

Q.NO. 50.  
 

IRP-க்கு இன்வாய்ைஸ ெதrவிக்க ஏேதனும் காலஅவகாசம் 
உள்ளதா? அதாவது டாகுெமன்ட் ேததி (IRP-க்கான) உள்ளடீ்டில் 
உள்ள) ஏேதனும் ஒரு காலவரம்பிற்குள் இருக்க ேவண்டும் என்ற 
சrபார்ப்பு முைறஉள்ளதா? 

இல்ைல. அத்தைகய சrபார்ப்பு ேபார்ட்டலில் ைவக்கப் படவில்ைல. 

Is there any time window within which a registered person need to report 
an invoice to IRP, i.e.is there any validation to the effect that the 
‘document date’ (in the payload to IRP) has to be within a specified time 
window, for reporting to IRP/generation of IRN? 

No such validation is kept on the portal. 
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Q.NO. 51.  
 

IRP இல், GST INV-01 இல் குறிப்பிட்ட விவரங்கைள 
பதிேவற்றும்ேபாது சப்ைளயrன் டிஜிட்டல் ைகெயாப்பம் (DSC) 
கட்டாயமா? மற்றும் IRN உடன் உட்ெபாதிக்கப்பட்ட QR-Code உடன் 
உrய ெசயல்முைற மூலம் வழங்கப்பட்ட இ –இன்வாய்ஸின் நகல் 
சப்ைளயர் / அவரால் ைகயப்பமிட அங்கீகrக்கப்பட்டவரால் 
ைகெயாப்பமிடப்படேவண்டுமா? 

இல்ைல. GST INV-01-இல் குறிப்பிட்ட விவரங்கைளப் IRP-இல் பதிேவற்றும் 

ேபாது, அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர் டிஜிட்டல் ைகெயாப்பத்ைத 

இைணப்பது கட்டாயமல்ல. 

இேதேபால், CGST விதிகள், 2017 இன் விதி 46 இன் (5)வது ப்ெராவிெசா படி, 

IRN-உடன் உட்ெபாதிக்கப்பட்ட QR குறியடீ்ைட இைணப்பதன் மூலம் உrய 

ெசயல்முைற மூலம் வழங்கப்படும் இ -இன்வாய்ஸின் கடின நகலில் 

சப்ைளயர் அல்லது அவரது அங்கீகrக்கப்பட்டவrன் ைகெயாப்பம் 

ேதைவயில்ைல. 

Whether the Digital Signature of supplier is mandatory while uploading 
specified details in GST INV-01, on IRP? and Whether the hard copy of the 
e-invoice issued by due process with QR-Code embedded with IRN is 
required to be physically signed by the supplier/authorized 
signatory? 

No. While uploading specified details in GST INV-01 on IRP, it is not mandatory for 
the notified registered person to append digital signature. 
Similarly, there is no need for the physical signature of the supplier or his 
authorized signatory on the hard copy of the e-Invoice issued by due process by 
incorporating the QR code embedded with IRN, as per the 5thproviso to Rule 46 of 
CGST Rules, 2017. 
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Q.NO. 52.  
 

ஈ-காமர்ஸ் ஆபேரட்டர்கள் தங்கள் தளங்களில் 
விற்பைனயாளர்களின் சார்பாக இ-இன்வாய்ஸ்கைள 
உருவாக்கமுடியுமா? 

ஆம்  .இ-. ◌ாமர்ஸ் நிறுவனம் மூலம் விற்பைன ெசய்யும்  அத்தைகய 

சப்ைளயர்கள், மற்றபடி அறிவிக்கப்பட்ட நபர்கள் மற்றும் 2017 GST விதி 48 

(4) இன் கீழ் இன்வாய்ஸ்கைள ெதrவிக்க ேவண்டும் என்றால், இ -காமர்ஸ் 

ஆபேரட்டர்கள் தங்கள் தளங்களில் விற்பைனயாளர்களின் சார்பாக இ - 

இன்வாய்ஸ்கைள உருவாக்கலாம். 

Can e-commerce operators generate e-invoices on behalf of the  sellers on 
their platforms? 

Yes. e-Commerce operators can generate e-invoices on behalf of the sellers on 
their platforms if such suppliers, selling through e-Commerce entity are otherwise 
notified persons and are supposed to report invoices under Rule 48(4) of CGST 
Rules, 2017. 

Q.NO. 53.  
 

IRP-க்கு இன்வாய்ஸ்கைள அளிக்க ஏேதனும் கருவி 
வழங்கப்பட்டுள்ளதா? 

ஆம். ெசாந்தமாக ERP/ ெமன் ெபாருள் தீர்வுகள் இல்லாத நிறுவனங்களுக்கு, 

இ-இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலில் இருந்து பதிவிறக்கம் ெசய்யக்கூடிய இலவச 

ஆஃப்ைலன் யுடிலிட்டி (‘ெமாத்த உருவாக்க கருவி’) பயன்படுத்தலாம். இதன் 

மூலம், இன்வாய்ஸ் தரைவ IRP-க்கு எளிதாக அளித்து மற்றும் IRN/ 

ைகெயாப்பமிடப்பட்ட இ-இன்வாய்ைஸ ெபறலாம். 

Whether any tool is provided to report invoices to IRP? 

Yes. For entities not having their own ERP/Software solutions, they can use the 
free offline utility (‘bulk generation tool’) downloadable from the e-invoice portal. 
Through this, invoice data can be easily reported to IRP and obtain IRN/signed e-
invoice. 
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Q.NO. 54.  
 

இ-இன்வாய்ஸ்உருவாக்குவதற்கான பல்ேவறு முைறகள் யாைவ? 

பல முைறகள் உள்ளன, இதனால் வr ெசலுத்துேவார் IRN உருவாக்க 

சிறந்த முைறையப் பயன்படுத்தலாம்: 

A. API அடிப்பைடயிலானது 

B. ஆஃப்ைலன் யுடிலிட்டி (IRP-யிலிருந்து இலவசமாக பதிவிறக்கம் 

ெசய்யலாம்) 

C. 'NIC-GST இ- இன்வாய்ஸ்தயாrத்தல்மற்றும்அச்சிடுதல்' (NIC-GePP) 

எக்ெசல்அடிப்பைடயிலானகருவி  - ஆஃப்ைலன்   / ஆன்ைலன். 

What are various modes for generation of e-invoice? 

Multiple modes are available so that taxpayer can use the best mode to generate 
IRN: 

A. API-based 
B. OfflineUtility (freely downloadable from IRP) 
C. ‘NIC-GST e-invoice Preparing and Printing’ (NIC-GePP) excel based Tool – 

offline/online. 

Q.NO. 55.  
 

இ-இன்வாய்ஸின்கீழ் GePP கருவி /வசதிஎன்றால்என்ன? அைத யார் 
பயன்படுத்தலாம்? 

GePP என்பது ஜிஎஸ்டி இ -இன்வாய்ஸ் தயாrத்து அச்சிடுவதற்கான 

கருவியாகும் . ERP தீர்வு இல்லாத அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட 

நபர்களுக்கு  , இன்வாய்ஸ் விவரங்கைள உள்ளிடவும் , IRN 

உட்ெபாதிக்கப்பட்ட QR குறியடீ்ைடக் ெகாண்டு இ -இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலில் 

இருந்து  IRN ஐப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் இ -இன்வாய்ஸ் அச்சிடவும் இது 

ஒரு எக்ெசல் அடிப்பைடயிலான எளிய கருவியாகும் . 

 இ -இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலில் முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள Help tab’> 

‘Tools’என்பதற்குச் ெசல்வதன் மூலம் கிைடக்கும் ‘Bulk geneation tool’-ன் கீழ் 

GST இ -இன்வாய்ஸ் தயாrத்தல் மற்றும் அச்சிடும் கருவி GePP-

ஐஅணுகலாம்.மற்றும் அைத இலவசமாக பதிவிறக்கம் ெசய்யலாம் 
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What is the GePP Tool/facility under e-invoicing and who can use it? 

GePP is GST e-invoice Preparing and Printing tool. It is an excel-based tool to help 
the notified registered persons who do not have ERP solution to enter the invoice 
details in a user-friendly form and print the e-invoice with IRN embedded QR code 
by downloading the IRN from e-invoice portal (IRP). 
GST e-invoice preparing and printing tool is available on the e-invoice portal under 
the ‘Bulk generation tool’ option available by navigating to ‘Help tab’> ‘Tools’ on 
the home page; and it can be downloaded free of cost. 

Q.NO. 56.  
 

GePP கருவி / வசதியின்முக்கியஅம்சங்கள்என்ன? 

GePP என்பது ஒரு எக்ெசல் அடிப்பைடயிலான கருவியாகும், இது பின்வரும் 

ெசயல்பாடுகைளக் ெகாண்டுள்ளது: 

இது மிகவும் எளிைமயான வடிவமாகும், இதில் இன்வாய்ஸ் 

விவரங்கைள ஒவ்ெவான்றாக உள்ளிடலாம்; 

சப்ைளயர் சுயவிவரங்கைள உருவாக்குதல் மற்றும் HSN மற்ற ◌ும் 

ெபறுநர் மாஸ்டர்கைள உருவாக்குதலுக்கு உதவுகிறது.அந்த தகவைல 

ஒரு முைற உருவாக்குவதன் மூலம், ேதைவபடும்ேபாதுமீண்டும் 

மீண்டும் உள்ளிட ேதைவ இல்ைல. இதனால்ேநரம் ேசமிக்கப்படும். 

இ -இன்வாய்ஸ் JSON ேகாப்ைபத் தயாrப்பதற்கும் IRN 

உருவாக்குவதற்கும் உதவுகிறது; 

இது GePP ல் , IRN உட்ெபாதிக்கப்பட்ட QR குறியடீ்ைட பதிவிறக்கம் 

ெசய்ய உதவுகிறது மற்றும் இது GePP -ல் இருந்து இ-இன்வாய்ைஸ 

அச்சிட உதவுகிறது.  

What are the salient features of GePP tool/ facility? 

GePP is an excel-based tool having the below functionalities: 

It is a very simple form in which invoice details are required to be  entered 
one by one; 
Facilitates the creation of supplier profiles as well as creation of HSN and 
recipient masters for repeated use without feeding such data again, to save 
time; 
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Helps in preparation of e-invoice JSON file and generation of IRN; 
It helps in downloading and importing the IRN embedded QR code in the 
tool and it enables printing of e-invoice from the tool. 

Q.NO. 57.  
 

GePP கருவி /வசதியின் நன்ைமகள் என்ன? 

ERP அைமப்பு இல்லாத மற்றும் நாெளான்றுக்கு வைரயறுக்கப்பட்ட 

எண்ணிக்ைகயிலான (சுமார் 10-12  இன்வாய்ஸ்கைள  ( வழங்கும் 

சிறிய அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு GePP கருவி 

மிகவும் ெபாருத்தமானது; 

IRN உட்ெபாதிக்கப்பட்ட QR குறியடீ்டுடன் இ -இன்வாய்ைஸ 

தயாrக்கவும் ,அச்சிடவும் , அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட 

நபர்களுக்கு ஆஃப்ைலனில் தரைவ உள்ளிட உதவுகிறது; 

இந்த எளிய கருவிைய ெமாைபலில் பதிவிறக்கம் ெசய்து, IRN 

உட்ெபாதிக்கப்பட்ட QR குறியடீ்டுடன் இ -இன்வாய்ைஸ உருவாக்கப் 

பயன்படுத்தலாம்; 

சப்ைளயர்கள், ெபறுநர்கள் மற்றும் தயாrப்புகளின் முதன்ைமத் தரவு, 

எளிதாக இ -இன்வாய்ஸ் உருவாக்கத்திற்கான விவரங்கைளத் தானாக 

நிரப்புவதற்கு உதவும்; அந்த தகவைல ஒரு முைற உருவாக்குவதன் 

மூலம், ேதைவப்படும்ேபாது மீண்டும் மீண்டும் உள்ளிட ேதைவ 

இல்ைல. இதனால்ேநரம் ேசமிக்கப்படும். 

GePP  -ல் இ-இன்வாய் ஸுகளுக்கான ெபறப்பட்ட கட்டண விவரங்கைளப் 

பராமrக்கும் வசதி உள்ளது. 

ேமற்குறிப்பிட்ட பயன்கைளக்கருத்தில் ெகாண்டு, தகவல் 

ெதாழில்நுட்ப, ERP / பில்லிங் / கணக்கியல் ெமன்ெபாருள் 

முைறைமகள் இல்லாத,  பதிவுெசய்யப்பட்ட நபர்கள், எளிதாக 

வணிகம் ெசய்வதற்காக GePPஐ இலவசமாக பதிவிறக்கம் ெசய்யலாம். 

What are the advantages of the GePP tool/facility? 

GePP tool is best suitable for small notified registered persons who do not 
have an ERP system and issuing limited number of (about  10-12 invoices) 
per day; 
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It helps the notified registered persons to enter data offline, to prepare as 
well as print the e-invoice with IRN embedded QR code; 
The user-friendly tool can be downloaded even on Mobile and can be used 
for generation of e-invoice with IRN embedded QR code; 
Master data of suppliers, recipients and products will help in auto-
population of details for easier e-invoice generation, for repeated use 
without feeding such data again, to save time; 
Gepp has an option to maintain the details of payment received towards e-
invoices. 

In view of the above advantages, the notified registered persons who do not have 
their own based IT billing/accounting software systems are advised to subscribe to 
the GePP free download for ease of doing business. 

Q.NO. 58.  
 

IRP-யில் ெமாத்தமாக இன்வாய்ஸ்கைள பதிேவற்றுவது சாத்தியமா? 

ஆம், அது சாத்தியம். ஆஃப்ைலன் யுடிலிட்டி (‘ெமாத்த உருவாக்க கருவி’) 

இந்த ேநாக்கத்திற்காக உதவுகிறது. 

ேமலும், ெபrய வr ெசலுத்துேவார் பயன்படுத்தும் ERP அல்லது 

கணக்கியல் முைறகள், IRP-க்கு ெமாத்தமாக இன்வாய்ஸ்கைள அறிவிக்கும் 

வைகயில் வடிவைமக்கப் படலாம். 

இருப்பினும், IRP-க்கு ெதrவித்தல் மற்றும் IRN-ஐ உருவாக்குதல் ஆகியைவ 

ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இருக்கும் (பயனர்களால் பார்க்க முடியாது). 

பயனருக்கு, ெமாத்தப் பதிேவற்றம் மற்றும் ெமாத்த ரசீது ேபான்று 

ேதான்றும். 

Will it be possible for bulk uploading of invoices to IRP? 

Yes. It is possible.The offline utility (‘bulkgenerationtool’) serves this purpose. 
Further, the ERP or accounting systems used by large taxpayers can be designed in 
such a way that they can report invoices in bulk to IRP. 
However, reporting to IRP and generation of IRN will be one after another (which 
will not be visible for user). For the user, it will appear like bulk upload and bulk receipt. 
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Q.NO. 59.  
 

பல வணிகங்கள் ஒேர ேநரத்தில் இ-இன்வாய்ஸ்கைள 
ெதrவிக்கும்ேபாது, IRP மூலம் IRN உருவாக்குவதில் ஏேதனும் 
தாமதம் ஏற்படுமா? ேபார்ட்டல் அவ்வளவு சுைமைய 
எடுக்கமுடியுமா? 

IRP என்பது ஒரு சrபார்ப்பு ேபார்ட்டல் மட்டுேம. சில முக்கிய புலங்கள் IRP-

இல் சr பார்க்கப்படும். எனேவ, IRN 200 மில்லி வினாடிகளுக்குள் 

உருவாக்கப்படும். 

ஒேர ேநரத்தில் பதிேவற்றங்கைளக் ைகயாளும் அளவுக்கு சர்வர் திறன் 

வலுவாக உள்ளது. ேமலும், இ-இன்வாய்ஸ் பதிவின் சுைமைய 

பரவலாக்கேமலும் பல IRP-கள் ேதைவக்ேகற்ப உருவாக்கப்படும். 

IRP-கள், வழக்கமான GST ெபாது ேபாரட்டலில்இருந்து (பதிவு 

விண்ணப்பங்கைளத் தாக்கல் ெசய்வதற்கும், rட்டன் தாக்கல் ெசய்வதற்கும், 

பணம் ெசலுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் (ேவறுபட்ட தனித்த 

ேபார்ட்டலாகும். 

As many businesses will be reporting invoices, will there be any delay in 
generation of IRN by IRP? Can the portal take that much load? 

IRP is only a pass through validation portal. Certain key fields will be validated on 
IRP. So, IRN will be generated in sub-200 millisecond duration. 
The server capacity is robust enough to handle simultaneous uploads. Further, 
multiple IRPs will be made available to distribute the load of invoice registration. 
The IRPs are dedicated portals other than the regular GST common portal (used for 
filing registration applications, filing returns, making paymentsetc.) 

Q.NO. 60.  
 

IRP இ-இன்வாய்ஸ்கைள ேசமிக்குமா? / காப்பகப்படுத்துமா? 

இல்ைல, IRP ஆனது, இன்வாய்ஸ்தரவுகளில் நிர்ணயிக்கபட்ட 

சrபார்ப்புகைளச்ெசய்து, IRN ஐ உருவாக்கும் ஒரு பாஸ் -த்ரூ ேபார்ட்டலாக 

மட்டுேம இருக்கும் .இது இ-இன்வாய்ஸ் தரைவச்ேசமிக்காது அல்லது 

காப்பகப்படுத்தாது. 
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Will IRP store/archive e-invoices? 

No. IRP will only be a pass-through portal which performs prescribed validations 
on invoice data and generates IRN. It will not store or archive e-invoice data. 

Q.NO. 61.  
 

குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் இைணயஇைணப்பு ெசயலிழந்தால், IRN 
ெபறுவதற்கான கட்டாயத்தில் ஏேதனும் தளர்வு இருக்குமா? 

CGST, 2017விதிகளின் 48(4) விதியின்ப்ேராவிேசா - படி, இத்தைகய 

அவசரசூழ்நிைலகளில் தளர்வு அளிக்க வழிமுைற 

பrந்துைரக்கப்பபட்டுள்ளது  .அது பின்வருமாறு கூறுகிறது : “…ஆைணயர், 

கவுன்சிலின் பrந்துைரகளின்ேபrல், ஒரு நபர் அல்லது பதிவு ெசய்யப்பட்ட 

நபர்களின் வகுப்பிற்கு, இந்த துைணவிதியின் கீழ் இன்வாய்ஸ் 

வழங்குவதில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அந்த அறிவிப்பில் 

பட்டியிலிடபட்ட நிபந்தைனகள் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளுடன் விலக்கு 

அளிக்கலாம்." 

In case of breakdown of internet connectivity in certain areas, will there 
be any relaxation in the requirement to obtain IRN? 

A mechanism to provide relaxation in such contingent situations is prescribedas 
per proviso to Rule 48(4) of CGST Rules. It reads as: “…Commissioner may, on the 
recommendations of theCouncil,by notification, exempt a person or a class of 
registered persons from issuance of invoice under this sub-rule for a specified 
period, subject to such conditions and restrictions as may be specified in the said 
notification.” 

Q.NO. 62.  
 

2021-2022 நிதியாண்டில், நான் இ-இன்வாய்ஸ் முைறக்கு தகுதி 
ெபற்றுள்ேளன், அேதசமயம் ஏப்ரல் 2021 மாதத்தில் இது பற்றி 
புrதல் இல்லாததால், நான் வாடிக்ைகயாளருக்கு இ-இன்வாய்ஸ் 
வழங்கவில்ைல. இப்ேபாது வாடிக்ைகயாளருக்கு ஏப்ரல் 2021 மாத 
இ-இன்வாய்ஸ் வழங்க முடியுமா? நான் இப்ேபாது இ-இன்வாய்ஸ் 
வழங்கினால், அேத பில் எண்ைணயும் மற்றும் ேததிையயும் 



52 
 

தரமுடியுமா?  இந்த ெசயல்முைற சrயானதா? தயவுெசய்து 
பrந்துைரக்கவும். 

CGST விதிகள், 2017 இன் விதி 48(5) இன் படி, அறிவிப்பு எண் 13/2020-Cental 

Tax dt 21.03.2020 இல் குறிப்பிட்ட படி, வr ெசலுத்துேவார் இ-இன்வாய்ஸ் 

ேபார்ட்டலில் இருந்து IRN ஐ உருவாக்க ேவண்டியது கட்டாயம் ஆகும். 

ேமலும் அத்தைகய வr ெசலுத்துேவார் உருவாக்கும் IRN இல்லாத 

ஆவணங்கள் இன்வாய்ஸாகக் கருதப்படாது. இருப்பினும், கடந்த 

காலத்திற்கு, வr ெசலுத்துேவாrன் ேதைவயின் அடிப்பைடயில் IRN ஐ 

உருவாக்குவதற்கான வசதி இ-இன்வாய்ஸ் ேபாரட்டலில் 

ெகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

In the financial year 2021-2022, I am eligible for e-invoicing, whereas in 
April month I did not provide e-invoice as I was not aware that time i.e. 
April 2021. Now for the client can I provide e-invoice of April 2021 month. 
If I am providing e-invoice now I will give same bill number and same bill 
date. Is this process correct. Please suggest. 

As per Rule 48(5) of the CGST Rules, 2017, the taxpayers for whom generation of 
IRN from the e-invoice portal is mandatory as per notification No. 13/2020-Central 
Tax dt. 21.03.2020, as amended, the documents without IRN will not be treated as 
invoice.  However, for the past period, the portal is still open for generating the 
IRN based on demand of taxpayers. 

Q.NO. 63.  
 

பூஜ்ஜிய சதவிகித வr ெகாண்ட (Zeo-ated) சப்ைளகைள மட்டுேம 
ெகாண்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ் 
ெபாருந்துமா? 

CGST சட்டம், 2017 இன் பிrவு 2(6) இன் படி 2017-18 ஆண்டிலிருந்து எந்த ஒரு 

நிதியாண்டிலும், ஒட்டுெமாத்த விற்பைன அளவு ரூ 10 ேகாடிகளுக்குேமல் 

இருந்தால், பூஜ்ய சதவிகித வr ெகாண்ட (Zeo-ated) சப்ைளகளுக்கும் இ-

இன்வாய்ஸ் முைறையபின்பற்ற ேவண்டும். 
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Whether e-invoice is applicable to notified registered persons having only 
the zero-rated supplies? 

If the annual turnover as per Sec. 2(6) of the CGST Act, 2017, exceeds more than 
Rs. 10 Crores in any preceding financial year from 2017-18, e-invoice has to be 
generated for zero rated supplies also. 
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e-invoice - Schema / Contents 

Q.NO. 64.  
 

இ-இன்வாய்ஸ்ஸ்கீமா / படிவம்என்றால்என்ன? 

'ஸ்கீமா' / படிவம் என்பது ஒரு கட்டைமக்கப்பட்ட ெடம்ப்ேளட் அல்லது 

படிவத்ைதக் குறிக்கிறது  .இ-இன்வாய் ஸுகளுக்கான நிைலயான படிவம் .

இது ’ GST INV-01 படிவம்என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  

What is e-invoice schema? 

‘Schema’ simply means a structured template or format. ‘e-invoice’ schema is the 
standard format for electronic invoice. It is notified as ‘Form GSTINV-1’. 
 

Q.NO. 65.  
 

IRPல் இன்வாய்ஸ் பற்றிய விவரங்கள்   ெதrவிக்கப்படும் ேபாது 
ஒவ்ெவாரு ெபாருளுக்கும் உண்டான HSN மற்றும் பிற 
விவரங்கைள ெதrவிப்பது கட்டாயமா? 

ஆம். IRN மற்றும் QR குறியடீு ெபற GST INV 01 படிவத்தில் IRPயில் 

ெதrவிக்கும் ேபாது, ஒவ்ெவாரு ெபாருளுக்கும் HSN/SAC மற்றும் பிற 

விவரங்கைளயும் கட்டாயம் ெதrவிக்க ேவண்டும். 

Whether it is mandatory to report HSN and Description for each line item 
while reporting the invoice details in IRP? 

Yes.  The HSN/SAC and the description of each item has to be reported/posted on 

IRP, for generation of the IRN/QR-Code, while reporting the invoice details in Form 

GST INV-01. 
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Q.NO. 66.  
 

IRN & QR குறியடீ்ைட உருவாக்க GST INV-01ஐ 

எவ்வாறுஅணுகுவது? 

GST INV-01 ஐhttps://einvoice1.gst.gov.in என்ற இைணயத்தளம் (பயனர் ஐடி 

மற்றும் கடவுச்ெசால்ைல பயன்படுத்தி) மூலம் அணுகலாம். ஆரம்பத்தில் 

சப்ைளயர் பயனர் ஐடி மற்றும் கடவுச்ெசால்ைல ெபறுவதற்கு ேபார்ட்டலின் 

முகப்பு பக்கத்தில் ெரஜிஸ்ட்ேரஷன் ெமனுவில் உள்ள "ேபார்டல் லாகின் "

பிrவில் பதிவு ெசய்ய ேவண்டும். சப்ைளயர் ஏற்கனேவ EWB ேபார்ட்டலில் 

பதிவு ெசய்யப்பட்டு, ெசல்லுபடியாகும் பயனர் ஐடி & கடவுச்ெசால்ைலக் 

ெகாண்டிருந்தால், GST INV-01-ஐ அணுகுவதற்கும் இது ெசல்லுபடியாகும். 

How to access GST INV-01 to generate IRN & QR Code? 

GST INV-01 is accessible online at https://einvoice1.gst.gov.in by login (User ID & 
Password). Initially the supplier has to be registered for obtaining User ID & 
Password at “Portal Login” section under Registration menu on the home page of 
the said portal. In case the supplier is already registered on EWB portal and has 
valid User ID & Password, the same are valid for accessing GST INV-01, also.   

Q.NO. 67.  
 

IRN & QR குறியடீு உருவாக்கத்திற்காக, GST INV-01 படிவத்தில் 
நிரப்பப்பட ேவண்டிய குறிப்பிடப்பட்ட விவரங்கள் / தகவல்கள் 
யாைவ? 

GST INV-01 இன் வடிவம் பின்வரும் நான்கு பகுதிகைளக் ெகாண்டுள்ளது, 

இதில் விவrக்கப்பட்டுள்ளபடி, ெவவ்ேவறு விவரங்கள் நிரப்பப்பட 

ேவண்டும்: - 

பகுதி A: சப்ைளயர் விவரங்கள்: 

GSTIN மற்றும் சப்ைளயrன் ெபயர் (தானாக பதிவிறக்கப்படும்). 

பதிவுெசய்யப்பட்ட / பிரதான வியாபார இடத்தின் முகவr. 

வrைச எண் மற்றும் இன்வாய்ஸ் ேததி. 



IRN
பகுதி B:

GSTI

(தூத

ெபறு

அனு

இரண்

குறி

ெபறு

ஒேர

cons

சமய

ேவறு

பகுதி சி

வr வித

N & ேததி (IRN-ஐ உ

: ெபறுநrன் விபர

TIN (பதிவு ெசய்

தரகம் அல்லது ஐ

றுநர் மற்றும் consig

னுப்புநrன் முகவr

ண்டு இலக்கங்கள்

றிப்பு: பில் ெச

றுபவர்ஒருவராக இ

ேர மாதிrயாக இரு

signee இருவrன் GS

யங்களில் பில் ெ

வறு ேவறாக இருக்

சி: வr ெசலுத்துன

திகளுக்கான ெபாரு
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உருவாக்கும் ேததி)

ரங்கள்: 

ய்யப்பட்ட வr ெ

ஐ.நா அைமப்பு); 

ignee ெபயர். 

வr மற்றும் மாநி

ள்). 

சய்யப்படுபவர்

இருந்தால், consigne

இருக்கலாம். சில ச

GSTIN ஒன்றாக இரு

ெசய்ய படுபவர், 

க்கலாம் 

னrன் சப்ைள வை

ருந்தக்கூடிய தன்ை

) தானாகேவ உருவ

ெசலுத்துேவாrன்) 

ில குறியடீு (GST

மற்றும் சரக்குக

ee மற்றும் ெபறுந

சந்தர்ப்பங்களில், 

ருந்து, முகவr மாறு

சரக்குகள் ெடலி

 

ருவாக்கப்படும். 

) அல்லது UIN 

TIN இன் முதல் 

குகள் ெடலிவr 

நrன் விவரங்கள் 

ெபறுநர் மற்றும் 

ாறுபடலாம்  .பிற 

லிவr ெபறுபவர் 

 
ைக, பrவர்த்தைன

ைம உள்ளிட்ட விவ

ன வைக மற்றும் 

ிவரங்கள். 

 



குறிப்பு: 

பrவர்த்த

பகுதி 

தகவல்க

ெபாருட்

HSN குற

அளவு (ெ

ெபாருந்த

வைகயி

அல்லது

வr இன்

காப்புறுத

ெசய்தல்

D-பகுதிய

இன்ைறய

த்தைனகளுக்கு ெபா

D: விநிேயாகிக்க

கள்: 

ட்கள் / ேசைவகளின்

றியடீு / SAC. 

(ெபாருட்களுக்கு ம

ந்தக்கூடிய GST

யின் அடிப்பைடயில்

து மாநிலத்திற்குள்ள

ன்வாய்ஸில் (ெபாரு

தி, ேபக்ேகஜிங்

ல். 

யின் மாதிr வடிவ

57 

ேததியில் இ-இ

பாருந்தாது, இருப்பி

கப்படும் ெபாருட்

ன் வைரயைற. 

மட்டும்) மற்றும் யூ

விகிதம் மற்றும்

ல் கணக்கிடப்படும்

ளான).  

ாருட்களுக்கு மட்டு

மற்றும் அனுப்பு

வம் [சரக்குகளுக்கு

இன்வாய்ஸிங்

பினும் படிவம் அை

ட்கள் / ேசைவக

யூனிட்விைல.  

ம் ெதாைக, இது

ம் (மாநிலங்களுக்கு

டும்) குறிப்பிடப்பட்டு

பும் கட்டணங்கை

 மட்டுேம]: 

 
"பி டு சி" 

ைத வழங்குகிறது. 

கள் ெதாடர்பான 

து பrவர்த்தைன 

கு இைடேயயான 

ட்டுள்ளபடி சரக்கு, 

ைளப் பிரகடனம் 
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/ வணிகங்களுக்கு
எ.கா. வர்த்தகர்கள்
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‘JSON’என்பது ஜாவாஸ்கிrப்ட் ஆப்ெஜக்ட் ேநாட்ேடஷன்  .அைமப்புகள் /

இயந்திரங்கள் ஒன்றுடன் ஒன்று ெதாடர்பு ெகாள்வதற்கும் தரைவப் 

பrமாறிக் ெகாள்வதற்கும் ெபாதுவான ெமாழியாக இது கருதப்படலாம். 

ERP அல்லது கணக்கியல் ெமன்ெபாருள் அைத உருவாக்கும் என்பதால், 

வr ெசலுத்துேவார் அைதப்பற்றி கவைலப்பட ேவண்டியதில்ைல  .இந்த 

வடிவம் GST அைமப்பில் எல்லா தரைவயும் GST அைமப்பிற்குத்ெதrவிக்கப் 

பயன்படுத்தப் படுகிறது. 

What is the file format in which invoice has to be reported to IRP? 

Invoice details in prescribed schema (INV-01) have to be reported to IRP in JSON 
format. 
‘JSON’ stands for Java Script Object Notation. It can be thought of as a common 
language for systems/ machines to communicate between each other and 
exchange data. 
As the ERP or Accounting software will generate it, taxpayer need not worry about 
it. This format is also used in GST system for reporting all data to GST System. 

Q.NO. 70.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் படிவத்தில் உள்ள பல்ேவறு வைகயான புலங்கள் 
யாைவ? 

'கட்டாயம்' எனக்குறிக்கப்பட்ட புலங்களுக்கான தரவு கட்டாயமாக 

வழங்கப்பட ேவண்டும். 

எந்த மதிப்பும் இல்லாத கட்டாய புலத்ைத NIL என ெதrவிக்கலாம். 

'விரும்பினால்' எனக்குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் நிரப்பப்படலாம் அல்லது 

நிரப்பப்படாமல் இருக்கலாம்  .இவற்றில் பல குறிப்பிட்ட வணிகங்களுக்கு 

)எ.கா .ெதாகுதி எண் , பண்புக்கூறுகள் ேபான்றைவ  (மற்றும் குறிப்பிட்ட 

சூழ்நிைலகளுக்கு )எ.கா .ஏற்றுமதி , இ -ேவபில் ேபான்றைவ (ெபாருந்தும்.  

படிவத்தில் சில புலங்கள் 'விருப்பம்' எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன  .ஆனால் , 

இந்தப் பிrைவத் ேதர்ந்ெதடுத்தால், சில புலங்கள் கட்டாயமாக இருக்கலாம் .

எடுத்துக்காட்டாக, ‘இ -ேவபில் விவ ரங்கள்  ‘என்ற பிrவு விருப்பத்ேதர்வாகக் 

குறிக்கப் பட்டுள்ளது  .ஆனால் , இந்த பிrைவ ேதர்வு ெசய்தால், புலம், 

'ேபாக்குவரத்து முைற' கட்டாயம். 
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What are the various types of fields in e-invoice schema? 

1. Data for fields marked as ‘Mandatory’ have to be provided compulsorily. 
2. Amandatory field not having any value can be reported as NIL. 
3. Fields marked as ‘Optional’ may or may not be filled up. Many of these are 

relevant for specific businesses (e.g. Batch No., Attributes etc.) and to cater 
to specific scenarios (e.g. export, e-way bill etc.). 

4. Some sections in the format are marked as ‘Optional’. But, if this section is 
selected, some of the fields may be mandatory. For example, the section ‘e-
way Bill Details’ is marked as optional. But, if this section is chosen, the 
field, ‘Mode of Transportation’ is mandatory. 

Q.NO. 71.  
 

சப்ைளயர் தங்கள் நிறுவனத்தின் ேலாேகாைவ இ-இன்வாய்ஸில் 
ைவக்கமுடியுமா? 

நிறுவனத்தின் ேலாேகா ேபான்ற வணிகத்திற்கு உள்பட்ட இன்வாய்ஸ் 

கூறுகள் இ -இன்வாய்ஸ் திட்டத்தின் பகுதியாக இல்ைல.  

IRPக்கு இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்கைள அளித்து, IRN ெபறப்பட்டபிறகு, 

ெபறுநருக்கு இ-இன்வாய்ஸ்வழங்கும்ேபாது  ) எ.கா .PDF ஆக மாற்றுதல் 

மற்றும் காகித நகலாக அச்சிடுதல் அல்லது மின்னஞ்சல் வழியாக 

அனுப்புதல் ேபான்றைவ, நிறுவனத்தின் ேலாேகாைவ பதிவுெசய்தல், 

கூடுதல் உைரேபான்றவற்ைற, இ-இன்வாய்ஸில் பதிவிடும் வைகயில், ஒரு 

நிறுவனத்தின் கணக்கியல் ெமன்ெபாருைள அந்தந்த ஈஆர்பி /பில்லிங் /

கணக்கியல் ெமன்ெபாருள் வழங்குநர்கள் மூலம் வடிவைமக்கலாம். 

Can the supplier place their entity logo on e-invoice?  

Elements of invoice which are internal to business, such as company logo/slogan 
etc. are not part of e-invoice format. 
After reporting invoice details to IRP and receipt of IRN, at the time of issuing 
invoice to receiver (e.g. generating as PDF and printing as papercopy or 
forwarding via e-mail etc.), any further customization, i.e. insertion of company 
logo, additional text-like slogan etc., can be made by respective 
ERP/billing/accounting software providers. 
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Q.NO. 72.  
 

ஒரு இன்வாய்ஸில் ெதrவிக்கக்கூடிய அதிகபட்ச  line item களின் 
எண்ணிக்ைக என்ன? 

தற்ேபாது வரம்பு 1000 ஆக உள்ளது  .எதிர்காலத்தி  ேதைவயி 

அடிப்பைடயில் இது அதிகrக்கபடலாம். 

ல் ன்

What is the maximum number of line items which can be reported in an 
invoice? 

The limit is kept at 1000,  c urrently. It could be enhanced based on requirement, if 
any, in future. 

Q.NO. 73.  
 

படிவம் GST INV-01, முகவr மற்றும் பில்-டு-தரப்பினrன் பான் 
விவரங்கைள இைணக்க உதவுகிறதா?  

ஆம். GST INV-01, முகவr மற்றும் பில் ெசய்யப்படுபவர் பான் விவரங்கைள 

ஸ்கீமா/படிவத்தில் அதற்ெகனவழங்கப்பட்ட புலங்களில் குறிப்பிடஇயலும். 

Whether the Form GST INV-01 provides for incorporating the address and 
bill-to party and their PAN details? 

Y e s . The GST INV-01 provides for incorporating the address and bill-to party and 
their PAN details in the placeholders/columns provided in the schema/format. 

Q.NO. 74.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் படிவத்தில், 'பிறகட்டணங்கள் (item level)' கீழ் 
உள்ள ெதாைக, வக்குய மதிப்பின் பகுதியாக இல்ைல. 
இருப்பினும்,  இன்வாய்ஸில் காட்டப்படும் சில 
கட்டணங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும். அவற்ைற எவ்வாறு 
குறிப்பிடுவது? 

அத்தைகய பிற கட்டணங்கள் )வr விதிக்கக் கூடியைவ( , எ .கா .சரக்கு , 

காப்படீு, ேபக்கிங் & ஃபார்வர்டிங் கட்டணங்கள் ேபான்றைவ இன்வாய்ஸில் 

ேமலும் ஒரு line item ஆக ேசர்க்கலாம். 
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In the e-invoice schema, the amount under ‘other charges (item level)’ is 
not part of taxable value. How ever, some charges to be shown in invoice 
are leviable to GST.How to mention them? 

Such other charges (includable for the levy of Tax), e.g. freight, insurance, packing 
& forwarding charges etc. can be added as one more line item in the invoice. 

Q.NO. 75.  
 

வழங்குநர் மற்றும் ெபறுநர் ஆகிய இருவரும் உள்மாநிலத்திேலேய 
இருந்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட வழங்கலுக்கு, IGST ெசலுத்த 
ேவண்டியிருப்பின், அைத எவ்வாறு ெதrயப்படுத்த ேவண்டும்? 

வழங்குநர் மற்றும் ெபறுநர் ஆகிய இருவரும் உள்மாநிலத்திேலேய 

இருந்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட வழங்கலுக்கு, IGST ெசலுத்த ேவண்டியிருப்பின், 

IRP ேபார்ட்டலில் ெதrவிக்கும் ேபாது, INV-01 ஸ்கீமா வில் உள்ள வrைச 

எண் 1.8 (வழங்குநர் மற்றும் ெபறுநர் ஆகிய இருவரும் 

உள்மாநிலத்திேலேய இருந்தும் IGST அைமயப்ெபறுமா) என்ற வினாவிற்கு 

“Y” என்பைத ேதர்ந்ெதடுக்க ேவண்டும். 

How to report the transactions where the Buyer and Receiver are both 
located within same State/UT, but attract IGST? 

For the transactions where the Buyer and Receiver are both located within same 

State/UT but attract IGST, the taxpayer while reporting invoice details to IRP can 

appropriately select “Y” for the field at Sl. No. 1.8 of INV-01 schema which reads as 

“IGST Applicability despite Supplier and Recipient located in same State/UT”. 

Q.NO. 76.  
 

இன்வாய்ஸ் விவரங்கைள IRPயில் ெதrவிக்கும் ேபாது, 
ெவளிநாட்டு நாணய மதிப்ைப INV-01 ஸ்கீமா வில் குறிப்பிட 
வழிவகுக்கப்பட்டுள்ளதா? 

INV-01 ஸ்கீமா வில் INR நாணயேம இயல்பாக அைமயப்ெபற்றுள்ளது. 

இருப்பினும், ெவளிநாட்டு நாணய விவரங்கைளயும் INV-01 ஸ்கீமா வில் 

குறிப்பிட வழியுள்ளது. 
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Is there any option to mention foreign currency value in INV-01 schema 
while reporting the invoice details on IRP? 

Indian Rupees (INR) is the default currency in INV-01 schema. However, there is an 

option to mention the foreign currency details in INV-01 schema. 

Q.NO. 77.  
 

இன்வாய்ஸில்உள்ள வr உருப்படிகளில் (line items) எதிர்மைற 
மதிப்புகைள (வழங்கப்பட்ட ெபாருட்களின் மதிப்பிலிருந்து 
குறிப்பிட்ட அளவுகைளக்கழிப்பதற்கு எ.கா.  குைறந்த அபராதம், 
கழிவுெதாைக) காட்டுவது அனுமதிக்கப்படுமா? இன்வாய்ஸில் 
வrைய ஈர்க்காத அத்தைகய ெதாைககைள எவ்வாறு குறிப்பது? 

வr உருப்படி விவரங்களில், அத்தைகய மதிப்புகள் 'ெபாருள் தள்ளுபடி 

ெதாைகயில்' காட்டப்படலாம். 'தள்ளுபடி' என்பதால், அந்த ெதாைக 

தாமாகேவ கழிக்கப்படும். 

Is it permissible to show negative values (for deducting certain amounts 
from the value of goods supplied Eg. underloading penalty, deductions 
etc.) in line items in the invoice? How to report such amounts which do 
not attract Tax in the invoice? 

In the line item details, such values can be shown in ‘Item Discount Amount’. Being 
‘discount’, the value is automatically treated as negative. 

Q.NO. 78.  
 

தற்ேபாைதய இன்வாய்ஸ் ெடம்ப்ேளட் அைனத்து ெபாருட்கள் 
அல்லது ேசைவகளுக்கு ெமாத்த தள்ளுபடிைய வழங்குகிறது.  இ-
இன்வாய்ஸில் இது சாத்தியமா? 

ஆம். உருப்படி மட்டத்தில் தள்ளுபடி மற்றும் இன்வாய்ஸ் மதிப்பில் ெமாத்த 

தள்ளுபடிகைள வழங்க ஒரு புலம் மற்றும் வழிமுைற உள்ளது. 
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The current e-invoice template provides for total discount for all the 
products or services. Will this be possible in the e-invoice? 

Yes. There is a mechanism and placeholders to provide discounting on item 
level as well as total discounts on the invoice value. 

Q.NO. 79.  
 

இன்வாய்ஸில் குைறக்கப்பட்ட மதிப்ைப  (abatement) 
காட்டேவண்டும். இத்தைகய சூழ்நிைலகளில் எவ்வாறு 
குறிப்பிடுவது? 

சில ெபாருட்கள் மதிப்புக்குைறப்புக்கு தகுதியானைவ . எடுத்துக்காட்டாக, 

rயல் எஸ்ேடட்டில், ஒப்பந்த மதிப்பில் 67% மதிப்பிற்கு வr விதிக்கப்படும். 

அத்தைகய சூழ்நிைலகளில் இன்வாய்ஸ்கைள குறிக்க, கீேழ உள்ள தீர்வு 

பrந்துைரக்கப்படுகிறது: 

முன்_வr_மதிப்பு  =ரூ . 1,00,00,000 

வrக்குrய_மதிப்பு  =ரூ . 67,00,000 

ஜிஎஸ்டி ெதாைக (@5%)  =ரூ . 3,35,000/- 

மற்ற கட்டணங்கள் )உருப்படிநிைல = (ரூ . 33,00, 000  (மதிப்புக் குைறப்பு 

ெதாைக( 

ெமாத்த இன்வாய்ஸ் மதிப்பு  =ரூ . 1,03,35,000/- 

We need to show abated value in the invoice. How to report in such 
scenarios? 

Some supplies are eligible for abatement on value. For example, in real estate, 
where the taxable value is 67% of the agreement value. 
To report invoices in such scenarios, below workaround is suggested: 
Pre_Tax_Value=Rs.1,00,00,000/- 
Taxable_Value=Rs.67,00,000/- 
GST (@ 5%) =Rs.3,35,000/- 
Other Charges (itemlevel)=Rs.33,00,000 (AbatementCharges) 
Total_Inv_Value=Rs.1,03,35,000 
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Q.NO. 80.  
 

எங்கள் வணிகத்தில், வr வசூலிப்பதற்கு மதிப்பிடக் கூடிய/வr 
விதிக்கக் கூடிய மதிப்பில் ‘அமார்ைட ேசஷன் ெசலவு’’ ேசர்க்கப்பட 
ேவண்டிய சூழ்நிைலகள் உள்ளன. ஆனால் அது இன்வாய்ஸ் 
மதிப்பில் இருந்து கழிக்கப்பட ேவண்டும் (அத்தைகய ெதாைக 
எதிர்தரப்பிலிருந்து திரும்பப் ெபறப்படாது).  
இன்வாய்ஸில் இைத எவ்வாறு குறிப்பிடுவது? 

படிவத்தின் அடுத்த திருத்தத்தில் )INV-01) ’அேமார்டிேசஷன் ெசலவு‘க்கான 

ஒரு தனிபுலம் உருவாக்குவது குறித்து பrசீலிக்கப்படும். 

ஒரு தீர்வாக, அத்தைகய வணிகங்கள், கீேழ உள்ள எடுத்துக்காட்டில் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ‘அேமார்டிேசஷன் ெசலவு ‘பற்றிக் குறிப்பிடலாம்  ) இங்கு 

அேமார்டிேசஷன் ெதாைக ரூ .2176/-): 

ெபாருள்மட்டத்தில்மதிப்புகள்: 

முன்_வr_மதிப்பு  =ரூ .25067.52 

வr_மதிப்பு  =ரூ .27243.52 )அடிப்பைடமதிப்பு   + அேமார்ைடேசஷன்ெதாைக ரூ .

2176( 

வrவிகிதம்  =28  %IGST மதிப்பு  =ரூ .7628.19 

இன்வாய்ஸ் அளவில் மதிப்புகள்: 

Discount_Amt_Invoice_Level = ரூ .2176 /-  (அேமார்ைடேசஷன்ெதாைக) 

ெமாத்த இன்வாய்ஸ் மதிப்பு  =32695.71 )27243.52  +7628.19 – 2176) 

In our business, there are scenarios where ‘amortization cost’ needs to be 
included invoice value (as such amount is not to be recovered from the 
counter party). How to report this in the invoice? 

Including a separate field/column for ‘amortisation cost’ will be examined in the 
next revision of schema (INV-01). 
As a work around, such businesses may report ‘amortised cost’, as shown in below 
example (where amortised cost is Rs.2176/-): 
Values at Item Level: 
Pre_tax_value=Rs.25067.52 
Taxable_value=Rs.27243.52 (Basevalue+AmortisedcostofRs.2176) 
TaxRate=28% 
IGSTValue=Rs.7628.19 
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ValuesatInvoiceLevel: 
Discount_Amt_Invoice_Level=Rs.2176/-(Amortisedcost) 
Total InvoiceValue=32695.71(27243.52+7628.19-2176) 

Q.NO. 81.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் படிவத்தில், வருமான வrச்சட்டம், 1961 இன் கீழ் 
சப்ைளயர்களால் பிடித்தம் ெசய்யப்பட்ட TCS (மூலத்தில் 
வசூலிக்கப்படும்வr) குறிப்பிடுவதற்கு புலம் இல்ைல. என்ன 
ெசய்வது? 

தற்சமயம், படிவத்தில் தனி புலம் இல்ைல   .படிவத்தில் அைதச் ேசர்ப்பது 

அடுத்த திருத்தத்தில் ஆராயப்படும்.  

எவ்வாறாயினும், ஒரு தீர்வாக, "பிற கட்டணங்கள் )இன்வாய்ஸ்நிைலயி ல் "(

என்ற புலத்ைத வr விதிக்கக்கூடிய மதிப்பின் பகுதியாக இல்லாத TCS – ஐ 

குறிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தலாம். 

INV- 01  படிவமானது குறிப்பிட்ட இ- இன்வாய்ஸ் விவரங்கைள  IRPக்கு 

அளிப்பதற்கு மட்டுேம  .ேபார்ட்டலில் இருந்து  IRN ெபறப்பட்டவுடன், 

இன்வாய்ஸ் வழங்கும் ேபாது வணிகமானது GSTக்கு சம்பந்தமில்லாத மற்ற 

கூறுகைளச் ேசர்க்கலாம். 

In e-invoice schema, there is no placeholder for mentioning TCS (Tax 
Collected at Source) collected by suppliers under Income Tax Act, 1961. 
What to do? 

At present, there is no separate field/column for TCS. Including it in format will be 
examined in next version. 
However, as a work around, the field of “Other Charges (Invoice Level)” can be used 
to mention TCS where it doesn’t form part of taxable value. 
It may further be noted that the Form GST INV-01 is only to report specified invoice 
particulars to IRP. Once IRN is obtained from the portal, the business may add any 
other elements not relevant to GST, while issuing invoice finally to buyer. 

Q.NO. 82.  
 

தற்ேபாைதயபடிவத்தில், GST யின் கீழ் வராத விநிேயாகங்களின் 
விவரங்கைள குறிப்பிட எந்த ஏற்பாடும் இல்ைல. எ.கா. ஒரு 
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ேஹாட்டல் B2B விநிேயாகத்திற்கான ஒேர இ-இன்வாய்ஸ் ெகாடுக்க 
விரும்புகிறது. அப்பட்டியலில் உணவு மற்றும் பானங்கள் (GST - 
விதிக்கப்படும்) மற்றும் மதுபானங்கள் (GST க்கு ெவளிேய) 
ஆகியைவ அடங்கும் எனில் எவ்வாறு குறிப்பிடுவது? 

GST வr விதிப்ைப ஈர்க்காத ெபாருட்களுக்கு, அத்தைகய வணிக 

நிறுவனங்களால் தனி இன்வாய்ஸ் வழங்கப்படலாம். 

In the current schema, there is no provision to report details of supplies 
not covered under GST, e.g. a hotel wants to give single invoice for a B2B 
supply where the supply includes food and beverages (leviable to GST) and 
Alcoholic beverages (outside GST). 

For supplies which do not attract GST levy, separate invoice may be issued by 
such business entities. 

Q.NO. 83.  
 

இஇன்வாய்ஸ் ஸ்கீமா/படிவத்தில் வர்ஸ் சார்ஜ் முைறைய 
ெதவிக்க இயலுமா? 

ஆம். இ -இன்வாய்ஸ் படிவம் மூலம் rவர்ஸ் சார்ஜ் முைறையயும் 

ெதrவிக்க இயலும். 

GWill the e-invoice schema/format cater to reverse charge mechanism? 

Y e s . E-invoice system has a reverse charge mechanism reporting, as well. 
 

Q.NO. 84.  
 

GST INV-01 படிவத்தில், ஒரு புலம் உள்ளது. சப்ைளயர் மற்றும் 
ெபறுநர் அேத மாநிலம்/யூடியில் இருந்தாலும் ஐஜிஎஸ்டி 
ெபாருந்தக்கூடியது ’இந்த புலத்தின் ெபாருத்தம்/பயன்பாடு 
என்ன? 

28.05. 2018 ேததியிட்ட ஜிஎஸ்டிைய விதிக்கும் அறிவிப்பு எண் . 11/2018-

மத்தியவr )விகிதம் ( மூலம் அறிவிக்கப்பட்டது ேபான்ற, சப்ைளயர் மற்றும் 

ெபறுநர் ஒேர மாநிலம் /யூனியன் பிரேதசத்தில் இருந்தாலும் , சப்ைளயர் 

மற்றும் ெபறுநர்களுக்கு IGSTக்கு கட்டணம் விதிக்கப்படும் சூழ்நிைலகைள 
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குறிப்பிட இந்தப் புலம் உள்ளது  .rவர்ஸ்சார்ஜ் அடிப்பைடயில் )அதாவது 

வாங்கும் வங்கி ெசலுத்த ேவண்டிய வr (முன்னுrைமத்துைற கடன்  

சான்றிதழ்கள் வர்த்தகம் / விநிேயாகம் (PSLC) ேபான்றவற்றிற்கு இது 

ெபாருந்தும். 

08/03/2019 ேததியிட்ட 93/12/2019- GST சுற்றறிக்ைக TRU (CBIC) 

வங்கிகளுக்கிைடேயயான PSLCஇன் சப்ைளயின் தன்ைம, மாநிலங்களுக்கு 

இைடேயயான வர்த்தகம் என்பது ேபால் கருதப்படலாம் என்றும், அதன்படி 

IGST ெசலுத்த ேவண்டும் என்றும் ெதளிவுபடுத்துகிறது 

In INV-01 proforma, there is a field, “IGST Applicability despite Supplier 
and Recipient located in same State/UT”. What is the 
relevance/applicability of this field? 

This field is meant for reporting scenarios where the supply is chargeable to IGST 
despite the fact that the Supplier and Recipient are located within same State/UT, 
as in the case of the supplies covered by the Notification No.11/2018-CentralTax 
(Rate) dated 28.05.2018 levying GST on supply/trading of Priority Sector Lending 
Certificates (PSLCs) on reverse charge basis (i.e. the tax to be paid by the buyer 
bank). 
The Circular No.93/12/209-GST dated 08/03/2029 issued by TRU (CBIC) clarifies 
that nature of supply of PSLC between banks may be treated as asupply of goods 
in the course of inter-State trade or commerce and accordingly IGST is payable. 

Q.NO. 85.  
 

ெடபிட் / கிெரடிட் ேநாட்டில் பல இன்வாய்ஸுகைள 
இைணப்பதற்கான வசதி இருக்குமா? 

ஆம். ஏற்கனேவ அனுமதிக்கப்பட்டபடி ஒரு ெடபிட் / கிெரடிட் ேநாட்டில் பல 

இன்வாய்ஸுகைள இைணப்பதற்கான வசதி இருக்கும். 

Will there be an option for linking multiple invoices in case of debit note/ 
credit note?  

Yes. There will be an option for linking multiple invoices to a debit / credit 
noteas already permissible. 
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Q.NO. 86.  
 

கிெரடிட் ேநாட் மற்றும் ெடபிட் ேநாட்டின் விஷயத்தில், 
குறிப்பிடப்பட்ட இ-இன்வாய்ஸ் எண்ணுடன் ஏேதனும் ச 
பார்ப்பு முைற உள்ளதா? 

ஜி.எஸ்.டி.யின் திருத்தப்பட்ட விதிகளின் அடிப்பைடயில், இன்வாய்ஸுடன் 

சrபார்ப்பு என்பது எதுவும் இல்ைல. 

In case of Credit Note and Debit Note, is there any validation w.r.t 
referred invoice number? 

There is no linkage with any invoice required, in view of the amended provisions of 
GST. 

Q.NO. 87.  
 

IRN ஐ உருவாக்க, சப்ைளயர் மற்றும் ெபறுநன் GSTIN கள் GST 
அைமப்பில் ெசயல்பாட்டில் இருக்க ேவண்டுமா? 

ஆம், பிற பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட  ’பதிவு 

ெசய்யப்பட்ட நபர்களால் விநிேயாகம் நைடெபறும் ேபாது இ- இன்வாய்ஸிங் 

கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதால், சப்ைளயர் மற்றும் ெபறுநrன் GSTINகள் இ- 

இன்வாய்ஐ IRN – இல் ெதrவிக்கும் ேபாது GST அைமப்பில் ெசயலில் 

இருக்க ேவண்டும். 

For generating IRN, whether the GSTINs of supplier and recipient should 
be active on GST system? 

Yes.  As e-invoicing is mandated for notified registered persons to other ‘registered 
persons’, both the GSTINs of supplier and recipient shall be active in GST System, as 
on the date of document (Invoice/DBN/CDN) being reported. 

Q.NO. 88.  
 

ெசல்லுபடியாகும் சில HSN கள் இ-இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலால் 
ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படவில்ைல,  இதற்கான தரீ்வு என்ன? 

இயல்பான ேபாக்கில் இத்தைகய நிைலைம எழுவதில்ைல. சட்டப்பூர்வமாக 

ெசல்லுபடியாகும் எந்த ஒரு HSN, ம் ஐ.ஆர்.பி.யில் கிைடக்கவில்ைல / 
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ஏற்றுக்ெகாள்ளப்படவில்ைல என்றால், ஜிஎஸ்டி சுய ேசைவ ேபார்ட்டலில் 

GST Self-SevicePotal. புகாரளிப்பதன் மூலம்  இது ெதrவிக்கப்படலாம். 

ேமலும், ஒரு HSN ேதடல் வசதி GST அைமப்பில் எளிைமக்காக கிைடக்கிறது 

என்பைதக் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும் 

:https://sevices.gst.gov.in/sevices/seachhsnsac; மற்றும் ஒரு HSN மாஸ்டர் IRP-யில் 

ெவளியிடப்பபட்டுள்ளது: https://einvoice1.gst.gov.in/Others/MasterCodes 

In case some HSNs which are otherwise valid are not accepted by e -
invoice portal, what is the remedy? 

In the normal course such situation does not arise. But in case, any HSN which is 
otherwise legally valid but is not available / not accepted on IRP, the same may be 
communicated by raising a ticket on GST Self-ServicePortal. 
Further, it may be noted that a Search HSN facility is made available on GST System for 
ease of reference at: https://services.gst.gov.in/services/searchhsnsac ; and a HSN 
Master is also published on IRP:https://einvoice1.gst.gov.in/Others/MasterCodes, for 
ready reference. 

Q.NO. 89.  
 

வர்த்தகர்கள், மருத்துவக்கைடகள், ெதாழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் 
ஒப்பந்ததாரர்களுக்கு தனித்தனி இ-இன்வாய்ஸ் படிவம் 
ேதைவப்படுமா? 

இல்ைல . அைனத்து வைகயான வணிகங்களும் ஒேர இ-இன்வாய்ஸ் 

படிவத்ைத பயன்படுத்த ேவண்டும். ஸ்கீமாவில் கட்டாய மற்றும் 

கட்டாயமற்ற புலங்கள் உள்ளன  .அைனத்து வr ெசலுத்துபவர்களாலும் 

கட்டாய புலங்கள் நிரப்பப்பட ேவண்டும் . கட்டாயமற்ற புலங்கைள ேதர்வு 

ெசய்வது என்பது வணிகத் ேதைவைய ெபாருத்து அைமயும் . இந்த இ -

இன்வாஸ் என்பது  அைனத்து வணிகத் ேதைவகைளயும் கணக்கில் 

ெகாண்டு வடிவைமக்கபட்டது . வணிகங்கள் அவரவர் சூழல் 

அைமப்புக்குக்ேகற்ப ேதைவப்படும் கட்டாயமற்ற புலங்கைள ேதர்வு ெசய்து 

நிரப்பலாம். 
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Will there be separate invoice formats required for Traders, Medical 
shops, Professionals and Contractors ? 

No. The same e-invoice format will be used by all kinds of businesses. The 
proforma has mandatory and non-mandatory fields. Mandatory field has to be 
filled by all taxpayers. Non-mandatory field is for the business to choose. It 
covers almost all business needs and specific sectors of business may choose to 
use “those non-mandatory fields” which are needed by them or their eco-
system. 

Q.NO. 90.  
 

உருவாக்கப்படும் இ-இன்வாய்ஸ் எவ்வளவு காலம் அரசாங்க 
ேபார்ட்டலில் கிைடக்கும்? 

GST/NIC ேபார்ட்டலில் இ -இன்வாய்ஸ் உருவாக்கப்படவில்ைல என்று 

மீண்டும் ெதளிவுபடுத்தப்படுகிறது .இது விற்பைனயாளrன் ERP அல்லது 

கணக்கியல் /பில்லிங் அைமப்பு  அல்லது பிற ெமன்ெபாருள் கருவிகள் 

மூலமாக மட்டுேம உருவாக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட ேவண்டும்.IRP- ல் 

உள்ளதரவுகள்)Data (24 மணிேநரம் மட்டுேம ேசமித்து ைவக்கப்படும். 

ஆனால், ஒரு இன்வாஸுக்கு ஒரு முைற IRP உருவாக்கப்பட்டுவிட்டால் ,

அைத 30 நாட்களுக்குள் இ-இன்வாஸ் வழங் க உபேயாகப்படுத்தலாம். 

How long will the e-invoice generated would be available at the 
Government portal? 

It is reiterated that the e-invoice is not generated on the GST/NIC portal.It 
needs to be generated only on the supplier’s system (ERP or the 
accounting/billing system/other software tools of the supplier) and can be 
saved for future reference.As far as data on IRP is concerned, it will be 
available only for 24 hours. 
However, it may be noted that the IRN once generated, it is valid for 30 
days for use by the supplier to issue the e-Invoice. 
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Q.NO. 91.  
 

தரவு உள்ளடீு பிைழகைளக்குைறப்பதற்காக உள்ளிடப்பட்ட மூல 
தகவல்களின் அடிப்பைடயில் இ-இன்வாய்ஸ் படிவமான GST INV-01 
இன் புலங்கைள தானாக நிரப்புவது சாத்தியமா? 

இல்ைல .உள்ளிடப்பட்ட மூலதகவல்கைளக் ெகாண்டுஇ -இன்வாய்ஸ் 

புலங்கைளத் தானாக நிரப்புவது சாத்தியமில்ைல . 

ஆனால், அத்தைகய வசதிைய சப்ைளயrன் ERP அல்லது கணக்கியல் / 

பில்லிங் அைமப்பில் கட்டைமக்க முடியும். ெபரும்பாலான கணக்கியல் / 

பில்லிங் ெமன்ெபாருளில் ' ெபாருள் மாஸ்டர்', 'சப்ைளயர் மாஸ்டர்', 

'வாங்குபவர் மாஸ்டர்' ேபான்ற ெபயrல் அத்தைகய வசதி உள்ளது, இது 

ேதைவைய பூர்த்தி ெசய்யும், ஏெனனில் இன்வாய்ஸ் உருவாக்கம் 

சப்ைளயrன் கணினியில் நிகழ்கிறது. 

Is it possible to auto-populate fields of the e-invoice form GST INV-01, 
based on credentials entered in order to minimize data entry errors? 

No. It is not possible to auto-populate fields of the e-invoice form GST INV-
01. 
However, such facility can be built into the ERP or accounting/billing system 
of the supplier. Most of the accounting/billing software have such facility in 
the name of ‘item master’, ‘supplier master’, ‘buyer master’ etc. which would 
meet the requirement, since the invoice generation happenson the system of 
the supplier. 

Q.NO. 92.  
 

டிரான்ஸ்ேபார்ட்டர் விவரங்கைளயும் ேசர்க்க முடியுமா? 

ஆம். டிரான்ஸ்ேபார்ட்டர் விவரங்கள் உள்ளிடுவதற்கான  புலங்கள் GST INV-

01 இல் உள்ளன.  

Will it be possible to add transporter details as well? 

Yes.  The transporter details can be entered in form GST INV-01 at the time of 
generation of E-invoice. 
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Q.NO. 93.  
 

இன்வாய்ஸ் கரன்சிைய ெதrவு ெசய்துெகாள்ள இ-இன்வாய்ஸில் 
வசதிகள் உள்ளனவா? 

ஆம், உள்ளது. ஒரு விற்பைனயாளர் எந்தெவாரு கரன்சியும் காட்ட 

முடியும்  .இயல்புநிைல யில் அது ரூபாய் ஆக இருக்கும். 

Will the e-invoice have columns to show invoice currency? 

Yes, the seller can display the currency. Default will be INR. 

Q.NO. 94.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் அைமப்பில்,  ஒரு வழங்குநர் அல்லது 
ஏற்றுமதியாளர், ‘பணி ஆைண எண்ைன’ குறிப்பிட இன்வாய்ஸ் 
வடிவைமப்பு அனுமதிக்குமா? 

இதுேபான்ற கூடுதல் தகவல்கைள அதாவது ேவைல / ெகாள்முதல் ஆர்டர் 

அல்லது LC-எண் etc. ஆகிய தகவல்கைள இன்வாய்ஸில் ெதrவிக்க 

ேவண்டுமானால், IRN / QR Code உருவாக்கத்திற்குப்பிறகு இன்வாய்ஸிைன 

தங்களது ERP / பில்லிங் (ம) கணக்கிட்டு ெமன்ெபாருளில் உருவாக்கும் 

ெபாழுது, இத்தைகய விவரங்கைள நிரப்பி ெகாள்ளலாம் 

Whether the system permits the supplier/ exporter to add “Work order 
Number” in the format GST INV-01 ? 

Such additional details for reference of the supplies like Work/purchase order or 
LC-number etc. can be incorporated in the invoice by the supplier while issuing the 
same with the IRN / QR-Code generated by posting the specified details on the IRP.  
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e-invoice - Generation of IRN 

Q.NO. 95.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் எண் மற்றும் இ-இன்வாய்ஸ் குறிப்பு எண் (IRN) 
ஆகிய இரண்டும் ஒன்றாக இருக்க ேவண்டுமா?  அைவ 
இரண்டும் இன்வாய்ஸில் இடம் ெபறேவண்டுமா? 

இல்ைல. இன்வாய்ஸ் எண் மற்றும் IRN ஆகியைவ ேவறுபட்டைவ மற்றும் 

இரண்டும் கட்டாயமானைவ. CGST விதிகள், 2017 இன் விதி 46 இன் படி, 

ெதாடர் இன்வாய்ஸ் எண் (ஒன்று அல்லது பல ெதாடர்களில் 16 

எழுத்துக்குறிகளுக்கு ேமற்படாமல், எழுத்துக்கள் அல்லது எண்கள் அல்லது 

சிறப்பு எழுத்துக்கள் மற்றும் அதன் எந்தெவாரு ேசர்க்ைகையயும் ெகாண்ட, 

ஒரு நிதியாண்டிற்கான தனித்துவமானதாக, சப்ைளயரால் ஒதுக்கப்பட 

ேவண்டும் அதன் வடிவம் ஒரு வணிகத்திலிருந்து மற்ெறாரு வணிகத்திற்கு 

விதிகளுக்குபட்டு மாறுபடும். 

ஆனால் IRN என்பது , இ-இன்வாய்ஸின் ெவற்றிகரமான பதிவின்ேபாது ,  

IRPயால் தானாக உருவாக்கப்படும் ஒரு தனித்துவமான குறிப்பு எண், ஆகும் 

(எ.கா.35054cc24d97033afc24f49ec4444dbab81f542c555f9d30359dc75794e06bbe).  IRN 

உட்ெகாண்ட QR Codeஐ இன்வாஸில் இடம் ெபற ெசய்வது கட்டாயம் 

ஆகும். QR Code தவிர IRN எண்ைனயும் இன்வாஸில் இடுவது விருப்பத்ைத 

ெபாருத்ததாகும். 

Whether the Invoice number should be the same as Invoice Reference 
Number (IRN) and whether both the IRN and invoice number are 
mandatory on the invoice? 

No. The Invoice number and the IRN are different and both are mandatory. The 
running serial Invoice no. (not exceeding 16 characters in one or multiple series, 
containing alphabets or numerals or special characters and any combination 
thereof, unique for a financial year ) in terms of the Rule 46 of CGST Rules, 2017,  
has to be assigned by the supplierand it is internal to the business entity. Invoice 
numbering pattern can differ from business to business, but it should be as per the 
said provision. 
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The IRN (e.g. 3 5 0 5 4 c c 2 4 d 9 7 0 3 3 a f c 2 4 f 4 9 e c 4 4 4 4 d b a b 8 1 f 5 4 2 c 
5 5 5 f 9 d 3 0 3 5 9 d c 7 5 7 9 4 e 0 6 b b e), on other hand, is a unique reference 
number, auto-generated, on IRP, after successful submission of the GST INV-01 
with the specified details. It is mandatory to print the IRN embedded in the QR-
code, on the Invoice issued by the supplier.  Separate mention of the IRN on the 
invoice, in addition to the QR-code embedded with IRN, is optional. 

Q.NO. 96.  
 

IRN சப்ைளயர் ஈஆர்பியில் ேசமிக்கப்பட ேவண்டுமா? 

சப்ைளயர் அவrன் ஒவ்ெவாரு இன்வாய்ஸுக்கும் IRN ஐ 

குறிப்பிடேவண்டும். IRN இல்லாத இன்வாய்ஸ் ஒரு சட்டப்பூர்வ ஆவணமாக 

இருக்காது என்பதால் ERP-யில் அைத ைவத்திருப்பது நல்லது. 

Whether the IRN is to be captured in the Supplier's ERP? 

Supplier has to keep the IRN against each of its invoice. It will be advisable 
to keep the same in the ERP as invoice without IRN will not be a legal 
document. 

Q.NO. 97.  
 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இ-இன்வாய்ைஸ IRPயால் நிராகrக்க முடியுமா? 
IRP-க்கு இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்கைள அளித்தால், ேபார்ட்டலில் 
என்ன சrபார்ப்புகள் ெசய்யப்படும் 

ஆம். IRP இன்வாய்ைஸ நிராகrக்கலாம். இ-இன்வாய்ஸில் பதிவு ெவற்றி 

ெபறாது ேபானால் அதன் ெதாடர்புைடய பிைழக்குறியடீுகளுடன் இ-

இன்வாய்ஸ் நிராகrக்கப்படும் (இது நிராகrப்பதற்கான காரணங்கைள புrந்து 

ெகாள்ள உதவும்)  IRNனின் பிைழ குறியடீு, பிைழ தகவல், பிைழக்கான 

காரணம் மற்றும் அதற்கான தீர்வு பற்றி கீேழ ெகாடுக்கபட்டுள்ள சுட்டியில் 

அறியலாம். 

https://einvoice1-tial.nic.in/othes/geteocodes/INV 
ஒரு இன்வாய்ஸ் ஏற்கனேவ அறிவிக்கப்பட்டதா என்றும், GST அைமப்பில் 

உள்ளதா என்பைதயும்  IRP சrபார்க்கும்.  
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 )இந்தச் சrபார்ப்பு சப்ைளயர்களின் GSTIN -இன்வாய்ஸ் எண் மற்றும் அதன் 

வைக, கணக்கு ஆண்டு ஆகியவற்றின் கலைவைய அடிப்பைடயாகக் 

ெகாண்டது  ,இது IRN ஐ உருவாக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது .(அேத  இ-

இன்வாய்ஸ் )ஆவணம் (ஏற்கனேவ அளிக்கப்பட்டிருந்தால் ,அது IRP ஆல் 

நிராகrக்கப்படும்.  

Can IRP reject a submitted GST INV-01? On reporting invoice details to 
IRP, what validations will be performed on the portal? 

Yes. IRP can reject GST INV-01. In case of failure to register the invoice, IRN will 
not be generated and the system would reflect relevant error codes, which would 
give an  idea about reasons for rejection. The IRN Error-Code; Error- Message; 
Reasons for Error; and the Resolution for each of the errors can be accessed at: 
https://einvoice1-trial.nic.in/others/geterrorcodes/INV. 
IRP will also check whether the invoice was already reported and existing in the GST 
System.This validation is based on the combination of Supplier’s GSTIN-Invoice 
Number-Type of Document-Fin.Year, which is also used for generation of IRN. In 
case the same document (invoice/DBN/CDN) has already been reported earlier, it 
will be rejected by IRP. 

Q.NO. 98.  
 

ஒரு வழங்கலுக்கு முன்னேர எனது வாடிக்ைகயாளrடம் இருந்து 
அதற்கான முன்பணம் ெபறும் ேபாது நான் இ இன்வாய்ஸ் 
தயாrக்க ேவண்டுமா? 

CGST சட்ட பிrவு 31(3)(d)யின் படி, சரக்கு மற்றும் ேசைவ வழங்கல் 

ெபாருட்டு முன்பணம் ெபறும் ேபாது அதற்கான ரசீது வவுசர்  வழங்கினால் 

ேபாதும் (இன்வாய்ஸ் அல்ல).   அவ்வாறான ரசீது வவுசர் என்பது இ-

இன்வாய்ஸ் முைறயில் அடங்காது. 

ஆனால், அதற்குண்டான சரக்கு மற்றும் ேசைவகைள வழங்கும் 

சமயங்களில், CGST சட்டம், 2017 இன் பிrவு 31 இன் கீழ், அதற்கான 

முன்பணத்ைத உள்ளடக்கிய இன்வாய்ஸ்ைச ஒரு அறிவிக்கப்பட்ட 

வகுப்பினர் வழங்கும் ேபாது, IRN மற்றும் QR ேகாட் ெகாண்ட இ-

இன்வாய்ைஸ கட்டாயம் வழங்க ேவண்டும். 
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Whether e-invoice needs to be issued prior to supply, in respect of the 
advance amount received? 

A Taxpayer is required to issue a ‘Receipt Voucher’ (but not an invoice) for the 

Advance amount received in respect of the proposed supply of goods/services, as 

per the Sec. 31(3)(d) of the CGST Act, 2017. Such ‘Receipt voucher’ is not covered 

by the e-Invoicing system.  

However, whenever the invoice is issued for the supply of goods/services, under 
Sec. 31 of the CGST Act, 2017, against such advance amount received, e-Invoice (s) 
shall be issued by generating IRN and QR code, by the notified registered person. 

Q.NO. 99.  
 

நிராகrப்பின் காரணமாக சரக்குகள் திருப்பி அனுப்பப்படும் ேபாது, 
இ-இன்வாய்ஸ் தயாrக்க ேவண்டுமா? 

சரக்குகள் நிராகrப்பின் ேபாது, ெடலிவr சலான் மூலம் இ-ேவ பில் 

தயாrக்கப்பட்டு திருப்பி அனுப்ப ேவண்டும்.  அதற்குண்டான ெதாைகைய 

கிெரடிட்/ெடபிட் ேநாட் மூலம் சrெசய்து ெகாள்ள ேவண்டும்.  அவ்வாறான 

கிெரடிட்/ெடபிட் ேநாட் ஆகியவற்றிற்கும் இ-இன்வாய்ஸ் ேபாலேவ IRN & QR 

ெபாறிக்க ேவண்டும். 

ஆனால், அதற்குண்டான சரக்கு மற்றும் ேசைவகைள வழங்கும் 

சமயங்களில், CGST சட்டம், 2017 இன் பிrவு 31 இன் கீழ், அதற்கான 

முன்பணத்ைத உள்ளடக்கிய இன்வாய்ஸ்ைச ஒரு அறிவிக்கப்பட்ட 

வகுப்பினர் வழங்கும் ேபாது, IRN மற்றும் QR ேகாட் ெகாண்ட இ-

இன்வாய்ைஸ கட்டாயம் வழங்க ேவண்டும். 

Whether e-Invoice needs to be issued for returning the goods rejected? 

For the goods rejected and are to be returned, e-way bill shall be generated on a 
delivery challan covering such rejected goods; and the amount could be adjusted 
through Credit/Debit note as the case may be. The Debit/Credit notes should also 
be issued with IRN & QR Code, as in the case of e-Invoice. 
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e-invoice - Printing of Invoice / IRN / QR Code 

Q.NO. 100.  
 

என்னால் இ-இன்வாய்ஸ் அச்சிட முடியுமா? 

ஆம். இ- இன்வாய்ஸ்ஐ  அச்சிடலாம். உண்ைமயில், வழங்கல்களுக் கான 

உத்ேதசிக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ட விவரங்கைள, GST INV-01 ன் மூலம்   

ெவற்றிகரமாக சமர்ப்பித்தவுடன், IRP ஆனது இ -இன்வாய்ஸிற்கான IRN & QR-

குறியடீ்ைட உருவாக்கி, சப்ைளயர்களின் ERP கணக்குகள் /பில்லிங் 

ெமன்ெபாருளுக்கு வழங்குகிறது. IRN & QR-Code ெகாண்ட இ- இன்வாய்ைஸ 

அச்சிடுவதற்கு ேதைவப்பட்டால் PDF ஆக மாற்ற இயலும். 

ெசாந்தமாக ERP  /கணக்கியல் ெமன்ெபாருள் இல்லாத வணிகங்கள் ,இலவச 

ஆஃப்ைலன் பயன்பாட்ைட பதிவிறக்கம் ெசய்து ,  (ெமாத்த உருவாக்கும் 

கருவி (IRP யில் இன்வாய்ஸ் விவரங்கைள பதிேவற்றி ,

ைகெயாப்பமிடப்பட்ட இ-இன்வாய்ைஸ ) JSON இல் (ெபறலாம்.ேமலும் இ -

இன்வாய்ைஸ ேசமித்தல்  /அச்சிடுதல்  /மின்னஞ்சல் மூலம் ெபறுதல்,  

ேபான்றவற்றிற்கு 'மனிதர்கள் படிக்கக்கூடிய ' PDF நகைல உருவாக்க இ-

இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலில் வசதி உள்ளது.  

Can I print an e-invoice? 

Yes. The e-invoice can be printed. In fact, on successful submission of GST INV-01 
with the specified details of the invoice proposed to be issued for the supplies, the 
IRP generates the IRN & QR-Code which are received by the suppliers on the ir  
ERP/Accounting/BillingSystem, for further issue of the e-invoice to cover the supplies. 
The e-invoice with IRN & QR-Code can be converted into PDF for printing. 
Businesses who don’t have their own ERP/Accounting Software, will be 
downloading and using the free offline utility (‘bulk generation tool’) to upload 
invoice data on e-invoice portal and obtain signed invoice (in JSON format). In this 
scenario also, there is a facility on e-invoice portal to generate ‘human-readable’PDF 
copy of invoice, for save/print/e –mail etc. 
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Q.NO. 101.  
 

இ-இன்வாய்ஸில் IRN அச்சிடேவண்டுமா? 

இல்ைல  .இது கட்டாயமில்ைல. IRN QR குறியடீ்டில் உட்ெபாதிக்கப்பட்டுள்ள  

இ-இன்வாய்ஸில் உள்ள கட்டாய விவரங்களில் QR குறியடீு ஒன்றாகும் .  

IRN -ஐ தனிப்பட்ட முைறயில் கூடுதலாக குறிப்பிடுவது விருப்பத்தின் ேபrல் 

அைமவதாகும். . 

Do I need to print IRN on the invoice? 

No. QR Code embedded with the IRN is mandatory on the invoice. Separate 
mention of the IRN, in addition to the QR Code embedded with the IRN, is optional. 

Q.NO. 102.  
 

இ-இன்வாய்ஸில் QR குறியடீ்ைட அச்சிட ேவண்டுமா? 
அப்படியானால், இ-இன்வாய்ஸ் நகலில் அதன்  அளவு மற்றும் 
இடம் என்னவாக இருக்கு? 

ஆம். IRP இலிருந்து ெபறப்பட்ட IRN உட்ெபாதிக்கப்பட்ட QR குறியடீு 

பிrத்ெதடுக்கப்பட்டு இன்வாய்ஸில் அச்சிடப்படும். இது CGST விதிகளின் 

விதி 46 இன் கீழ் இன்வாய்ஸின் கட்டாய விவரங்களில் ஒன்றாகும்.  

இருப்பினும், இன்வாய்ஸ் தவிர, ஒரு தனி காகிதத்தில் QR குறியடீ்ைட 

அச்சிட அனுமதி இல்ைல. அச்சிடப்பட்ட QR குறியடீு ஒரு QR  குறியடீு 

rடரால் படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு ெதளிவாக இருக்கும் ேபாது, 

இன்வாய்ஸில் அதன் அளவு மற்றும் அைத ெபாருத்தும் இடம் ஆகியைவ 

பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபrன் விருப்பத்ைதப் ெபாறுத்தது 

Do I need to print QR Code on the invoice? If so, what shall be its size and 
location on the invoice copy? 

Yes. The QR code embedded with the IRN received from IRP, shall be extracted and 
printed on the invoice. This is one of the mandatory particulars of invoice under 
Rule 46 of CGST Rules. 
However, printing of QR code on a separate paper, other than the Invoice itself, is 
not allowed. While the printed QR code shall be clear enough to be readable by a 
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QR Code reader, the size and its placing on invoice is up to the preference of the 
notified registered person. 

Q.NO. 103.  
 

இ-இன்வாய்ஸில் அச்சிடப்பட ேவண்டிய கட்டாய உள்ளடக்கங்கள் 
என்ன? 

உட்ெபாதிக்கப்பட்ட இ -இன்வாய்ஸ் குறிப்பு எண்ணுடன் IRN கூடிய QR 

குறியடீு உட்  CGST விதிகளின் விதி 46ன் படி யான விவரங்கள் இருக்க 

ேவண்டும். 

What are the mandatory contents of e-invoice ? 

The mandatory particulars shall be as per Rule 46 of CGST Rules, 2017, including QR 
code embedded Invoice Reference Number (IRN). 

Q.NO. 104.  
 

IRP தனது டிஜிட்டல் ைகெயாப்பம் "ஒப்புைக எண்." மற்றும் 
"ேததி"ஐ, IRN-ல் பதிவிடுகிறது. இ-இன்வாய்ஸ் வழங்கும்ேபாது 
இைவயும் அச்சிடப்பட ேவண்டுமா? 

இல்ைல இ-இன்வாய்ஸில் இந்த விவரங்கைள அச்சிடப்பட ேவண்டியது 

கட்டாயம் இல்ைல. 

"ஒப்புைக எண் "மற்றும் IRP வழங்கிய "ேததி "குறிப்புக்காக மட்டுேம.  15 

இலக்க எண்ணாக இருப்பதால் இ-இன்வாய்ஸ் அச்சிடுவதற்கும் அல்லது இ -

ேவ பில் உருவாக்குவதற்கும் 64 -எழுத்துக்கள் ெகாண்ட நீண்ட IRN ஐக் 

குறிப்பதற்குப் பதிலாகஒப்புைக எண் ைகெகாடுக்கும்.  

While receiving IRN, the IRP is also adding its “digital signature”, 
“Acknowledgement No.” and “Date”. Whether these details are also 
required to be printed while issuing invoice? 

No. There is no mandate to print “digital signature of IRP”, it’s 
“Acknowledgement No.” and “Date” on the e-invoicecopy. The 
“Acknowledgement No.” and “Date” given by IRP are only for reference.Being a 15-
digit number, the acknowledgement number will also come handy for printing e-
invoice or for generating e-waybill,  instead of keying in the 64-character long IRN. 
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Q.NO. 105.  
 

இ- இன்வாய்ஸ் ெபாருந்தும் இடங்களில்,  இ- இன்வாய்ஸ் இரு 
/ மும்மடங்கு நகல்கைள வழங்க ேவண்டுமா? 

இ-இன்வாய்சிங் ெபாருந்தும் இடங்களில், CGST விதிகள், 2017 இன் விதி 48 

(6) இன் கீழ் கூறப்பட்டுள்ளபடி, இன்வாய்ஸ் நகல்கைள இருமடங்கு / 

மும்மடங்கு நகல்களாக வழங்க ேவண்டிய அவசியமில்ைல. 

Whether e-invoice needs to issue in duplicate/triplicate, in case e-invoice 
is applicable? 

Where e-invoicing is applicable, there is no need of issuing invoice copies in 
triplicate/duplicate, as envisaged under Rule 48(6) of CGST Rules, 2017. 

Q.NO. 106.  
 

IRP இல் பதிவு ெசய்யப்பட்ட இ-இன்வாய்ஸிைன பதிவிறக்கம் 
ெசய்து ைகயடக்க சாதனங்களில் ேசமிக்க முடியுமா? 

இது அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபரால் (சப்ைளயர்) 

பயன்படுத்தப்படும் ERP / கணக்கியல் / பில்லிங் ெமன்ெபாருைளப் 

ெபாறுத்தது,. IRPயிலிருந்து ெபறப்பட்ட, ைகெயாப்பமிடப்பட்ட இ- 

இன்வாய்ஸ் JSON ஐ சப்ைளயர் முைறயாக பாதுகாத்து ைவப்பது நல்லது. 

Will it be possible for invoices that are registered on IRP to be downloaded 
and saved on handheld devices? 

It depends on the ERP/Accounting/Billing Software, being used by the notified 
registered person (supplier). It is advisable for the supplier to properly store the 
signed e-invoice JSON, as received from IRP. 
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Q.NO. 107.  
 

ஒரு அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர் IRN-ஐ உருவாக்க 
ஆஃப்ைலன் பயன்பாட்ைடப்பயன்படுத்தும்ேபாது IRP-யிலிருந்து 
ெபறப்பட்ட ைகெயாப்பமிடப்பட்ட JSON ேகாப்பின் நகல் 
ேசமிக்கப்படேவண்டுமா? [IRN உருவாக்கபட்டப்பிறகு] 

IRP இன்வாய்ஸ்கைளச் ேசமிப்பதில்ைல ,எனேவ IRP இலிருந்து இ -

இன்வாய்ஸ் JSONஐப் பதிவிறக்கும்  ெசய்யும் வசதி குைறந்த நாட்களுக்கு 

மட்டுேம கிைடக்கும் என்பைத வr ெசலுத்துேவார் கவனத்தில் ெகாள்ள 

ேவண்டும். 

ைகெயாப்பமிடப்பட்ட இ -இன்வாய்ஸ் JSON -ஐ GST அைமப்பிலிருந்து 

பதிவிறக்கம் ெசய்யும் வசதி )சப்ைளயர்கள் மற்றும் ெபறுநர்களுக்கு ,நீண்ட 

காலத்திற்கு ( கூடிய விைரவில் உருவாக்கப்படும். 

Whether signed JSON file received from IRP [after generation of IRN] is 
required to be saved, in case a notified registered person uses offline 
utility to generate IRN? 

IRP doesn’t store invoices and hence the facility to download e-invoice JSON from 
IRP is available only for limited number of days. So, the taxpayers shall take care 
accordingly. 
The facility to download signed invoice JSON from GSTSystem (for suppliers and 
recipients, over a longer period of time) will be made available in due course. 

Q.NO. 108.  
 

இ-இன்வாய்ஸின் தக்கைவப்பு/ ேசமிப்பு/ காப்பகப்படுத்தும் காலம் 
என்ன? 

CGST விதிகளின் 56 (16) விதியின்படி ,"பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபரால் 

பராமrக்கப்படும் கணக்குகள்அைனத்து இன்வாய் ,ஸுக்கள் ,சப்ைள பில்கள் ,

கிெரடிட் மற்றும் ெடபிட் ேநாட்டுகள் மற்றும்  இருப்புகள், விநிேயாகங்கள் ,

உள்ேநாக்கிய சப்ைள மற்றும் ெவளிப்புற விநிேயாகம் ெதாடர்பான 

ெடலிவr சலான்கள் ஆகியைவ ,பிrவு 36 இல் ]  CGST – சட்டம்] 

வழங்கப்பட்டுள்ள காலத்திற்கு பாதுகாக்கப்பட ேவண்டும்“. இது இ-

இன்வாய்ஸுக்கும் ெபாருந்தும். 
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What is the period of retention/storage/archival, in case of e -invoicing? 

As per Rule 56(16) of CGST Rules, 2017, “Accounts maintained by the registered 
person together with all the invoices, bills of supply, credit and debit notes, and 
delivery challans relating to stocks, deliveries, inward supply and outward supply 
shall be preserved for the period as provided in section 36…” The same applies to e-
invoicing also. 

Q.NO. 109.  
 

ேபார்ட்டலில் வழங்கப்பட்டுள்ள படிவத்தில் இ- இன்வாய்ஸ் 
அச்சிடுவது கட்டாயமா அல்லது அறிவிக்ைக/ பதிவு ெசய்யப்பட்ட 
நபர்கள் இன்வாய்ஸ்-க்கான தங்கள் ெசாந்த வடிவத்ைத அச்சிட  
முடியுமா? 

இ- இன்வாய்ஸ்-க்கான குறிப்பிட்ட வடிவைமப்பு எதுவும் இல்ைல. ஆனால் 

இ- இன்வாய்ஸ் CGST விதிகள், 2017 இன் விதி 46 இன் படி 

இருக்கேவண்டும் மற்றும் அது IRN-உடன் உட்ெபாதிக்கப்பட்ட QR 

குறியடீ்ைடக் ெகாண்டு, அச்சிடப்பட ேவண்டும். 

Is it mandatory to print e-Invoice as provided in the portal or the notified 
registered persons can adopt their own format for invoice? 

There is no specified format for the e-invoice. The e-invoice shall be in terms of the 
Rule 46 of CGST Rules, 2017; and it should be printed, inter alia, with the QR-code 
embedded with the IRN, on it. 
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e-invoice – Verification of IRN / QR Code 

Q.NO. 110.  
 

ஒரு இ-இன்வாய்ஸ் IRPக்கு முைறயாக ெதrவிக்கப்பட்டதா 
என்பைத எவ்வாறு சr பார்ப்பது? 

IRP-இல் முைறயாகெதrயபடுத்தப்பட்டப்பிறகு ஒரு இ-இன்வாய்ஸ் 

வழங்கப்பட்டதா என்பைத அறிய, QR குறியடீு பயன்பாட்ைடச் சrபார்க்கும் 

>einvoice1.gst.gov.in> உதவி > கருவிகளிலிருந்து பதிவிறக்கம் ெசய்யக்கூடிய 

"QR குறியடீ்ைடச் சrபார்க்கவும்" ெமாைபல் பயன்பாட்ைடப் பயன்படுத்தவும். 

மாற்றாக , ைகெயாப்பமிடப்பட்ட JSON ேகாப்பு அல்லது QR குறியடீு )சரம்(  

ஆகியவற்ைற இ -இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலில் பதிேவற்றுவதன் மூலம் இ -

இன்வாய்ஸின் நம்பகத்தன்ைம அல்லது சrயான தன்ைமைய ஒருவர் 

சrபார்க்கலாம்: einvoice1.gst.gov.in>Search>‘VerifySignedInvoice’. 

How to check to know whether an invoice was duly reported to IRP? 

In order to know whether an e-invoice was issued after due reporting on IRP, use 
the “VerifyQRCode” mobile app which may be downloaded from 
einvoice1.gst.gov.in>Help>Tools>VerifyQRCodeApp. 
One can also verify the authenticity or correctness of an e-invoiceby uploading the 
signed JSON file or Signed QR Code (string) on e-invoice portal: 
einvoice1.gst.gov.in>Search>‘VerifySignedInvoice’. 

Q.NO. 111.  
 

QRகுறியடீ்டில்என்ெனன்னதரவுகள்உட்ெபாதிக்கப்பட்டுள்ளது? 

QR குறியடீ்டில் இ -இன்வாய்ஸின் பின்வரும் முக்கிய விவரங்கள் இடம் 

ெபற்றிருக்கும்: 

1. சப்ைளயrன் GSTIN;  

2. ெபறுநrன் GSTIN;  

3. சப்ைளயரால் ஒதுக்கப்பட்டஇன்வாய்ஸ்எண்   ; 

4. இன்வாய்ஸ் உருவாக்கப்பட்ட ேததி; 
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5. இன்வாய்ஸ் மதிப்பு வr விதிக்கக்கூடிய மதிப்பு மற்றும் ெமாத்த வr ; 

6. வr உருப்படிகளின் எண்ணிக்ைக; 

7. முதன்ைமப் ெபாருளின் HSN குறியடீு )வr உருப்படி அதிக வr 

விதிக்கக்கூடியதின் மதிப்பு( ; 

8. தனித்துவமான IRN (இன்வாய்ஸ் குறிப்பு எண் /ஹாஷ்( ; மற்றும் 

9. IRN உருவாக்கப்பட்ட ேததி.  

What data is embedded in QR Code? 

The QR code will consist of the following key particulars of e-invoice: 

1. GSTIN of the Supplier; 
2. GSTIN of the Recipient; 
3. Invoice number as a s s i g n e d  by Supplier; 
4. Date of generation of invoice; 
5. Invoice value (taxable value and gross tax); 
6. Number of line items; 
7. HSN Code of main item (line item having highest taxable value); 
8. Unique IRN (Invoice Reference Number); and 
9. Date of Generation of IRN. 

Q.NO. 112.  
 

ஒரு இன்வாய்ஸில் ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட QR குறியடீுகள் 
இருக்கமுடியுமா? 

ஆம் .IRN ெதாடர்பான QR குறியடீ்ைடத் தவிர ,வணிகத் ேதைவகளின்படி 

ேதைவப்படும் அல்லது ேவறு ஏேதனும் சட்டப்பூர்வ ேதைவகளால் 

கட்டாயப்படுத்தப்படும் ேவறு எந்த QR குறியடீ்ைடயும் இன்வாய் ஸில் 

வழங்க சப்ைளயர்ருக்கு உrைம உண்டு. 

இதுேபான்ற சந்தர்ப்பங்களில் ,QR குறியடீுகள் ெதளிவாகக் குறிக்கப்பட 

ேவண்டும்  ,இதனால் அைவ எளிதில் பிrத்தறியப்படும்.  

Is it possible to have more than one QR code on an invoice? 

Yes. Apart from the QR code relating to IRN, the supplier is free to place any other 
QR Code which is required as per business needs or otherwise mandated by any 
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other statutory requirement.  In such cases, the QR Codes need to be marked 
clearly so that they can be distinguished easily. 
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e-invoice - Sending to Receiver 

Q.NO. 113.  
 

IRN உருவாக்கத்தின் பின், ெபறுநருக்கு இ-இன்வாய்ைஸ IRP 
மின்னஞ்சல் மூலேமா (அ) ேவறுவைகயிேலா அனுப்புமா? 

இல்ைல .IRP இ -இன்வாய்ைஸ ெபறுநருக்கு அனுப்பாது .IRP - லிருந்து 

ைகெயாப்பமிடப்பட்ட JSON -ஐப் ெபற்றவுடன்  ,சப்ைளயர் இ-இன்வாய்ஸ் ) QR 

குறியடீு ேபான்றவற்றுடன்  (ெபறுநrடம் 2017 CGST 46 ஆம் விதியின் படி 

கட்டாய தகவல்களுடன் பகிர்ந்து ெகாள்ள ேவண்டும். 

Whether,  on generation of IRN, the e-invoice is sent by IRP by e-mail or 
otherwise, to the receiver? 

No. IRP will not send the e-Invoice to the receiver, at all. Upon receiving I R N  &  
Q R - c o d e  [ signed JSON] from the IRP, it is for the supplier to generate the e-
invoice, along with QR Code embedded with IRN; and all other relevant details as 
prescribed under Rule 46 of CGST Rules, 2017; and send it to the receiver. 

Q.NO. 114.  
 

சப்ைளயர் இ-இன்வாய்ைஸ ெபறுநருக்கு எவ்வாறு அனுப்புவார்? 

IRN-உடன் உட்ெபாதிக்கப்பட்ட QR குறியடீ்டுடன் CGST விதிகள், 2017 இன் 

விதி 46 இன் கீழ் பrந்துைரக்கப்பட்ட மற்ற அைனத்து ெதாடர்புைடய 

விவரங்கைளயும் உள்ளடக்கிய இ- இன்வாய்ஸின் நகைல ெபறுநருக்கு 

அனுப்பலாம்.  QR குறியடீு உட்பட, IRP இலிருந்து ெபறப்பட்ட JSON இன் PDF 

ஐ பrமாறிக்ெகாள்வது ஒரு பrந்துைரக்கப்பட்ட சிறந்த வழிமுைறயாக 

இருக்கும். 

எவ்வாறாயினும், இ- இன்வாய்ஸ் பrமாற்றத்ைத கணினியிலிருந்து 

கணினிக்கு ெசயல்படுத்துவதற்கான  ஒரு வழிமுைற கூடிய விைரவில் 

ெகாண்டுவரப்படும். 
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How will the supplier send the e-invoice to the receiver? 

The hard copy of the e-invoice, along with QR Code embedded with IRN; and all 
other relevant details as prescribed under Rule 46 of CGST Rules, 2017, can be sent to the receiver.  
A suggested mechanism may be to exchange the PDF of the JSON received from 
IRP, including QR code, as the best authenticated version of the e-invoice for 
business transactions. 
However, a mechanism to enable system-to-system exchange of e-invoices 
through eco-system partners will be made available in due course. 

Q.NO. 115.  
 

சிறு வr ெசலுத்துேவார் (இ-இன்வாய்ஸ் வழங்க கட்டாயப்படுத்தப் 
படாதவர்கள்) அறிவிக்ைக/ பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்களிடமிருந்து இ-
இன்வாய்ைஸ எவ்வாறு ெபறுவார்கள்? 

இ- இன்வாய்ைஸ வழங்க கட்டாயப்படுத்தப்படாத வr ெசலுத்துேவார், 

தற்ேபாது ெசய்யப்படும் அேத வழியில் அறிவிக்கப்பட்ட/பதிவு ெசய்யப்பட்ட 

நபர்களிடமிருந்து இ- இன்வாய்ைஸப் ெபறுவார்கள். IRN உடன் 

உட்ெபாதிக்கப்பட்ட QR குறியடீ்டுடன் CGST விதி, 2017 இன் விதி 46 இன் கீழ் 

பrந்துைரக்கப்பட்ட மற்ற அைனத்து ெதாடர்புைடய விவரங்கைளயும் 

உள்ளடக்கிய இ -இன்வாய்ைஸ  ெபாருத்தமான வழிகளில் (மின்னஞ்சல், 

கூrயர் ேபான்றவற்றின் மூலம்) ெபறுநருக்கு அனுப்பலாம். மாற்றாக, 

அறிவிக்கப்பட்ட/பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்கள் ைகெயாப்பமிடப்பட்ட இ-

இன்வாய்ைஸ,  JSON-யிலிருந்து PDF-ஆக மாற்றி மின்னஞ்சல் மூலம் 

பகிர்ந்து ெகாள்ளலாம். 

எவ்வாறாயினும், இ -இன்வாய்ஸ் பrமாற்றத்ைத கணினியிலிருந்து  

கணினிக்கு ெசயல்படுத்துவதற்கான  ஒரு வழிமுைற கூடிய விைரவில் 

ெகாண்டுவரப்படும். 

How do the small taxpayers (who are not mandated to issue e-Invoice) 
receive the e-invoices from the notified registered persons?  

The taxpayers, who are not mandated to issue e-Invoice, would receive the e-
invoices from the notified registered persons in the same way as it is being done 
now. The hard copy of the e-invoice, along with QR Code embedded with IRN; and 
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all other relevant details as prescribed under Rule 46 of CGST Rule, 2017, can be 
sent to the receiver by suitable means (bypost, courier etc).  Alternatively, the 
notified registered persons can convert the signed e-invoice JSON into PDF and share 
the same by e-mail. 
However, a mechanism to enable system-to-system exchange of e-invoices will be 
made available in due course. 

Q.NO. 116.  
 

இ–இன்வாய்ஸ் நைடமுைற உள்ளநிைலகளில், சரக்குகள் ெகாண்டு 
ெசல்லும் ேபாது அச்சடிக்க்கப்பட்ட இ-இன்வாய்ஸ் எடுத்து ெசல்வது 
அவசியமா? 

அச்சடிக்கப்பட்ட இ -இன்வாய்ஸ் எடுத்து ெசல்வது அவசியமில்ைல  .  CGST 

விதி 138A )2  (ன்படி QR குறியடீு மற்றும் IRN இ-இன்வாய் ஸில் 

உட்ெபாதிக்கப்பட்டுள்ளது  . அதிகாrகள் சrபார்க்ைகயில் நகலுக்கு மாறாக 

மின்னனு முைறயில் காண்பிக்கலாம். . 

எனேவ, சரக்குகளின் ேபாக்குவரத்தின் ேபாது அச்சடிக்கப்பட்ட இ-

இன்வாய்ஸ்  எடுத்துச் ெசல்வது கட்டாயமில்ைல. 

Where e-invoicing is applicable, whether carrying e-invoice print during 
transportation of goods is mandatory? 

No. As per Rule 138A(2) of CGST Rules, 2017, where e-invoicing is applicable, “the 
Quick Reference (QR) code having an embedded Invoice Reference Number (IRN) 
in it, may be produced electronically, for verification by the properofficer, in lieu of 
the physical copy of such tax invoice”. Therefore, carrying e-invoice print during 
transportation of goods is not mandatory. 

Q.NO. 117.  
 

ஏற்கனேவ IRN உருவாக்கப்பட்ட, இன்வாய்ஸின் விவரங்கைள நான் 
திருத்த முடியுமா? 

இல்ைல. IRN- உருவாக்கத்திற்குப்பிறகு, IRP-யில், GST INV-01-யில் குறிப்பிட்ட 

விவரங்கள் ெதாடர்பாக திருத்தங்கள் ெசய்ய சாத்தியமில்ைல. 
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அறிவிக்கப்பட்ட/பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபருக்கு, IRN உருவாக்கப்பட்ட 24 மணி 

ேநரத்திற்குள், இ  -இன்வாய் ஸ் வழங்குவதற்கு முன்ேபா அல்லது இ  -

இன்வாய்ஸ் உருவாக்கத்திற்குப்பிறேகா, அைத ரத்து ெசய்வதற்கான 

அனுமதி உள்ளது. இருப்பினும், இைணக்கப்பட்ட இ-ேவ பில் ெசயலில் 

இருந்தால் அல்லது ேபாக்குவரத்தின் ேபாது அதிகாrயால் சr 

பார்க்கப்பட்டிருந்தால், IRN ரத்து அனுமதிக்கப்படாது. 

ேமலும், IRN ரத்து ெசய்யப்பட்டால், அதன் விவரங்கள் GSTR-1லும் பதிவு 

ெசய்யப்படும். 

Can I amend details of a reported invoice for which IRN was already 
generated? 

No. Amendments are not possible in respect of the specified details posted on GST 
INV-01, after the generation of IRN, on IRP.    
The notified registered person has an option to cancel the IRN on IRP within 24 
hours of generation of IRN, for any reason, either before issuing e-Invoice or after 
generation of e-Invoice. However, if the connected e-way billis active or verified by 
officer during transit, cancellation of IRN will not be permitted. 
In case of cancellation of IRN, GSTR-1 will also be updated with such ‘cancelled’ 
status. 

Q.NO. 118.  
 

ரத்து ெசய்யப்பட்ட IRN  ெதாடர்பான இன்வாய்ஸ் எண்ைண 
மீண்டும் பயன்படுத்த முடியுமா? 

பயன்படுத்த இயலாது.  ஒருமுைற IRN ரத்து ெசய்யப்பட்டால், அதன் 

இன்வாய்ஸ் எண்ைன பயன்படுத்த IRP அனுமதிக்காது.  ரத்து ெசய்ய 

அனுமதிக்கப்பட்ட 24 மணி ேநரத்தின் உள்ளும் ரத்து ெசய்யப்பட்ட 

இன்வாய்ஸ் எண் ெகாண்டு மறுபடியும் IRN  உருவாக்க  சாத்தியமில்ைல.  

அப்படி முயற்சி ெசய்தால், அது நிராகrக்கப்படும். 

ஏெனனில் IRN என்பது சப்ைளயர்களின் GSTIN, ஆவண எண், ஆவண வைக 

& நிதியாண்டு ஆகியவற்றின் அடிப்பைடயில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு 

தனித்துவமான மின்னணு குறியடீு ஆகும். 
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Can an invoice number of a cancelled IRN be used again? 

No. Once an IRN is cancelled, the concerned invoice number cannot be used again 
to generate another e-invoice/IRN, even within the permitted cancellation window 
of 24 hours. If it is used again, then the same will be rejected, when it is uploaded 
on IRP, as IRN is a unique string based on Supplier’s GSTIN, Document Number, Type 
of Document & Financial Year. 

Q.NO. 119.  
 

உருவாக்கப்பட்ட இ-இன்வாய்ஸின் ஒருபகுதிைய ரத்து ெசய்ய 
இயலுமா? 

இயலாது. இ-இன்வாய்ைஸ முழுவதுமாக மட்டுேம ரத்து ெசய்ய முடியும். 

ெதrயபடுத்தப்பட்ட இ-இன்வாய்ைஸ பகுதியாக ரத்து ெசய்ய அனுமதி 

இல்ைல. மாறாக, விநிேயாகத்திற்கு புதியதாக ஒரு இ-இன்வாய்ஸ் 

உருவாக்கிக்ெகாள்ளலாம். 

Can I partially cancel a reported invoice? 

No. It has to be cancelled in toto. A partial cancellation of reported e-invoice i s  
n o t  allowed. A fresh e-invoice could be issued to cover the actual supply. 

Q.NO. 120.  
 

நான் IRN-இட்ட இ-இன்வாய்ைச உருவாக்கியுள்ேளன். அனால் அதில் 
முரண்பாடு உள்ளது. ேமலும் பrவர்தைன நைட ெபறவில்ைல.  
எனேவ, எனது கணினியில் அைத ரத்து ெசய்ய ேவண்டிய 
அவசியம் இருந்தது. இருப்பினும், 24 மணிேநரம் கழிந்து 
விட்டதால், IRP-ல் IRN-ஐ ரத்துெசய்ய முடியவில்ைல. 
இவ்வைகயான தருணத்தில் என்ன ெசய்ய ேவண்டும்? 

அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்களால் IRN ஐப் ெபறுவது 

ெபறுநர்களுக்கு குறிப்பிட்ட ஆவணங்கைள வழங்குவதற்கு முன் ெசய்ய 

ேவண்டிய சட்டப்பூர்வ ேதைவயாகும்.  IRN-ஐ உருவாக்கிய பிறகு, IRP-இல் 

திருத்தங்கள் சாத்தியமில்ைல மற்றும் IRN-ஐ ரத்து ெசய்வது ஒரு 

குறிப்பிட்ட ேநரத்திற்கு மட்டுேம அனுமதிக்கப்படுகிறது (24 மணி ேநரம்).  

எனேவ, வr காலத்தில் வழங்கப்பட்ட இன்வாய்ஸ்களின் விவரங்கள் GSTR-
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1ல் ெதrவிக்கப்பட ேவண்டும். இருப்பினும், ஏேதனும் இ-இன்வாய்ஸ் ரத்து 

ெசய்யப்பட்டால், அைத சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பு GSTR-1-லிருந்து அழிக்கும் 

(ரத்து)வசதியுள்ளது. 

I have generated IRN for an invoice. There was a discrepancy in the 
invoice and supply also didn’t materialize. Hence, I had to cancel eInvoice 
in my system. However, I could not cancel the IRN on IRP as the 
cancellation window (24 hours) had expired. What to do? 

Obtaining IRN by notified registered persons is a legal requirement before issue of 
specified documents to recipients. Upon generation of IRN, amendments are not 
possible on IRP and cancellation of IRN only is permitted within a time window of 
24 hours. So, the details of invoices actually issued during the taxperiod wil l  have 
tobe reported in GSTR-1. However, in case any e-invoice is cancelled, it can be 
deleted form the GSTR-1 before submission. 
The notified registered person shall ensure that details of the fresh e-invoice issued 
as substitution to any cancelled e-invoice, if any, is figuring in the list of auto-
populated invoices in the GSTR-1 for the relevant tax period. If not, it should be 
incorporated before submission of GSTR-1. 

Q.NO. 121.  
 

சில சிக்கல்களால், அறிவிக்ைக/பதிவுெசய்யப்பட்ட ஒரு நபர், 
உருவாக்கிய இன்வாய்ஸுக்கான ெபாருட்கைள அன்ேற 
அனுப்பவில்ைலெயனில் அைத மறுநாள் அேத 
இன்வாய்ஸ்ெகாண்டு அனுப்பமுடியுமா? 

ெபாருட்களின் தன்ைம ஒேர மாதிrயாக இருந்து  ,வr விதிக்கக்கூடிய 

ெபாருட்களின் மதிப்பு மற்றும் வr விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இல்ைல 

என்றால் தாமதம் ஏற்பட்டாலும்  ,அேத இன்வாய்ஸில் முைறயான இ-ேவ 

பில் ெகாண்டு ெபாருட்கைள வழங்குவதற்கு உபேயாகிக்கலாம்  .ஆனால்  

ஒரு இ -இன்வாய்ஸ் ரத்து ெசய்ய்ப்ப்டிருப்பின் அேத இ-இன்வாய்ஸ் 

எண்ைண பயன் படுத்த இயலாது. 
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Whether a notified registered person use the same invoice, when they 
failed to issue the same generated on the previous day, for supply of the 
same goods? 

If the nature of goods remains the same and there is no change in taxable value 
and tax rate and only the shipment/dispatch is delayed, the same e-invoice can be 
used for supply of goods, along with a valid e-Way Bill. However, if the invoice is 
cancelled, then the same number cannot be used for the fresh invoice generated 
subsequently. 

Q.NO. 122.  
 

ஏற்றுமதி இன்வாய்ஸ்-க்கு இன்வாய்ஸ் விவரங்கைள பதிேவற்ற 
ேவண்டியிருக்கும்ேபாது, துைறமுக விவரங்கள் 
மாற்றப்படேவண்டுமானால், எப்படி திருத்துவது/சr ெசய்வது? 

IRP-யில், IRN- உருவாக்கப்பட்டவுடன், GST INV-01இல் உள்ள குறிப்பிட்ட 

விவரங்கைள, துைறமுக விவரங்கள் உட்பட,  எைதயும் மாற்ற/புதுப்பிக்க 

இயலாது. துைறமுக குறியடீ்ைட மாற்ற ஏேதனும் ேதைவபட்டால், 24 மணி 

ேநரத்திற்குள் IRN ரத்து ெசய்து, சrயான துைறமுக குறியடீ்டுடன் ஒரு 

புதிய IRN ஐ உருவாக்கமுடியும். 

காலம் தாழ்ந்து விட்டால், GST ேபார்ட்டலில்  GSTR-1 ஐ தாக்கல் 

ெசய்யும்ேபாது இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்களில் உள்ள முரண்பாட்ைட சr 

ெசய்யமுடியும்.  

ேமலும், GSTR-1 ஏற்கனேவ தாக்கல் ெசய்யப்படிருந்தால், GSTR-1 க்கான 

திருத்தவிருப்பத்ைத பயன்படுத்தி முரண்பாட்ைட சr ெசய்ய முடியும், இது 

GST ேபார்ட்டலில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

When Invoice details need to be uploaded for Export Invoice, if port details 
needs to be changed, how to amend/correct the details ? 

Once IRN was generated on IRP, the specified details in GST INV-01, including the 
Port Code, cannot be amended. In case there is any requirement to change the 
port code, the IRN could be cancelled within 24 hours and generate a fresh IRN 
with correct port code. 
In case the discrepancy was noticed subsequently, the discrepancy in e-invoice 
details could be rectified while filing GSTR-1 on the GST portal. 
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Further, in case the GSTR-1 was already filed, the discrepancy can be rectified by 
using the amendment option for GSTR-1, as provided on GST portal. 

Q.NO. 123.  
 

கண்காட்சி அல்லது ெடேமா ேநாக்கத்திற்காக ெவவ்ேவறு 
மாநிலங்களுக்கு ெடலிவr சலான் கீழ் சரக்குகள் அனுப்பப்பட்டு, 
அங்கிருந்து விற்கப்பட்டால் அதற்கான இ இன்வாய்ைஸ எப்ேபாது 
உருவாக்கேவண்டும்? 

CGST சட்டம், 2017 பிrவு 31 மற்றும் CGST விதி 48ன் படி, அவ்வாறான 

சமயங்களில், அந்த ெபாருட்களின் விற்பைனயின் ேபாது, IRN 

உட்பதிக்கப்பட்ட QR குறியடீு ெபாறிக்கப்பட்ட இ இன்வாய்ஸ்ைஸ வழங்க 

ேவண்டும். 

When should one issue the e-Invoice in case the goods were initially 
shipped under delivery challan to a different State/UT for exhibition or 
demo purpose and were later sold from the place of exhibition, itself? 

e-Invoice with IRN embedded QR code shall be issued at the time of sale of goods 

to the recipient, as per Section 31 of the CGST Act, 2017 read with Rule 48 of the 

CGST Rules, 2017. 
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e-invoice – Linkage with E-Way Bill / GST Return 

Q.NO. 124.  
 

இ-இன்வாய்ஸிங் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட நிைலயில், இ-ேவ பில் 
கட்டாயமா? 

ஆம். சரக்குகைள ஏற்றிச் ெசல்லும் ேபாது, இ-ேவ பில் CGST விதிகள், 2017 

இன் (விதி 138 முதல் 138 இ வைர) படி இ-ேவ பில் ேதைவப்படும் 

இடங்களில், கட்டாயம் ேதைவ. 

Whether e-way bill is compulsory, with the introduction of e-invoicing? 

Yes. While transporting goods, wherever the e-way billis mandatory as per the 
EWB-rules (Rule 138 to 138E of CGST Rules, 2017), the requirement continues to 
be mandatory. 

Q.NO. 125.  
 

இ-ேவ பில் தானாக உருவாக்கப்படுமா? 

IRPக்கு இன்வாய்ஸ் விவரங்கைளப் பதிேவற்றும் ெபாழுது, இ-ேவ பில் 

பகுதி-A மற்றும் பகுதி-B விவரங்க்கைள பதிேவற்றிருந்தால், இ-ேவ பில் 

தானாக உருவாக்கப்படும். 

IRPல் இ-இன்வாய்ஸ் பதிேவற்றும் ெபாழுது பகுதி-B விவரங்கள் பதிேவற்றம் 

ெசய்யவில்ைலெயன்றால் பகுதி B விவரங்க்கைள IRPயில் உள்ள இ-ேவ 

பில் Tab மூலமாகேவா அல்லது இ-ெவபில் ேபார்ட்டல் மூலமாகேவா 

பதிேவற்றம் ெசய்து இேவபில் உருவாக்கிக் ெகாள்ளலாம். 

Whether the e-way bill get auto-generated? 

In case both Part-A and Part-B of e-way billare provided while reporting invoice 
details to IRP, e-way bill will be auto-generated. 
In case Part-B details are not provided at the time of reporting specified details of 
invoice to IRP, the same will have to be provided by the user through ‘e-way bill’ 
tab in IRP log in or e-Way BillPortal, so as to generate e-way bill. 
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Q.NO. 126.  
 

பrந்துைரக்கப்பட்ட நைடமுைற மூலம் இ-இன்வாய்ஸ் 
வழங்கப்படும்ேபாது EWB ஏன் தனியாக ேதைவப்படுகிறது? 

இ -இன்வாய்ஸ் மற்றும் இ-ேவ பில் உருவாக்கம் என்பது பல்ேவறு 

ெதாடர்புைடய சட்ட விதிகளின் கீழ், கட்டாய சட்டrதியான ேதைவகள் 

ஆகும்  .அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு அவர்களது 

விற்பைன அளவு, 2017- 18 ஆம் ஆண்டிலிருந்து எந்தெவாரு நிதியாண்டிலும் 

ரூ. 10 ேகாடிக்கு ேமல் கடந்தால் இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்கம் என்பது 

கட்டாயமாகும். இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்குவது கட்டாயமா இல்ைலயா 

என்பைதப் ெபாருட்படுத்தாமல், இ -ேவ பில் உருவாக்கம் என்பது ேவறுபட்ட 

வரம்ைப அடிப்பைடயாகக் ெகாண்டது  .இரண்டாவதாக இ-ேவ பில் 

சப்ைளயர் )அல்லது (ெபறுநரால் )அல்லது (டிரான்ஸ்ேபார்ட்டரால் 

உருவாக்கப்படலாம். . ஆனால் இ -இன்வாய்ஸ் பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்களால் 

மட்டுேம வழங்கப்படும். 

ேமலும், EWB என்பது, ெதாடர்புைடய CGST விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தைனகளுக்கு உட்பட்டு, சரக்குகளின் ேபாக்குவரத்திற்கானது. இது 

ேசைவகளுக்குப் ெபாருந்தாது  .ஆனால் இ-இன்வாய்ஸ்  )மற்றும்  /அல்லது 

CDN/DBN) உருவாக்கம் என்பது சரக்குகள் மற்றும்  /அல்லது ேசைவகைள 

வழங்குவதற்கு அறிவிக்கப்பட்ட பதிவ◌ு ெசய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு 

கட்டாயமாகும். 

எனேவ, EWB மற்றும்இ -இன்வாய்ஸ் இரண்டும் பதிவு ெசய்யப்பட்ட 

நபர்களுக்கு ெவவ்ேவறு சட்டத்தின்படி கட்டாயமானைவ. 

Why EWB is required separately when e-invoice is issued through the 
prescribed procedure? 

Ans.: Generation of e-invoice and e-way bill are mandatory statutory 
requirements, as applicable under different relevant statutory provisions. 
Generation of e-invoice is for notified registered persons with turnover exceeding 
Rs.10 crore during any Financial Year since 2017-18. Generation of E-way bill is 
based on a different threshold limit irrespective of the fact whether the person is 
liable to issue e-invoice or not.  Secondly e-way bill can be generated either by the 
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supplier (or) by the recipient (or) by the transporter, while e-invoice shall be issued 
by the notified registered persons. 
Moreover, the EWB is for the movement of the goods, subject to the conditions 
envisaged in the relevant CGST Rules and not relevant for the services. But the e-
Invoice (and / or CDN/DBN) is mandatory for supply of Goods/Services or both by 
the notified registered persons, for the supply or in relation to supply. 
Thus, both EWB and E-invoice are mandatory for the notified registered persons 
for whom the relevant provisions are applicable as per Law. 

Q.NO. 127.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் வழங்கும்ேபாது EWB ஐ ஒேர ேநரத்தில் 
உருவாக்குது என்பதன் ெபாருள் என்ன?  இ-இன்வாய்ஸ் 
உருவாக்கப்படும்ேபாது, EWB-ஐ தனியாக உருவாக்க ேவண்டிய 
அவசியமில்ைலயா? 

இ -இன்வாய்ைஸ உருவாக்கும் ேபாது , சப்ைளயrன் GSTIN, ஆவண எண் 

ேபான்ற ெதாடர்புைடய விவரங்கள் EWB ஐ உருவாக்குவதற்கு வசதியாக, 

இ -ேவ பில் அட்டவைண பகுதி -  A மற்றும் B இரண்டிலும் தானாக 

நிரப்பப்படும்  .டிரான்ஸ்ேபார்ட்டர் விவரங்கள் ேபான்ற  EWB இன் பகுதி-B 

க்கான கட்டாயத் தகவைல உள்ளிடுவதற்கான புலங்கள் GST INV- 01 இல் 

உள்ளன.  எனேவ அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்கள், இ-

இன்வாய்ஸ் உருவாக்கும் ேநரத்தில் , டிரான்ஸ்ேபார்ட்டர் விவரங்கள்  

ெதrந்திருந்தால், GST INV- 01 இல் ெதாடர்புைடய விவரங்கைள  நிரப்பி  இ -

ேவ பில்ைல  ஒேர ேநரத்தில் உருவாக்கலாம்.  

EWB இன் பகுதி-Bக்கான கட்டாயத் தகவல்களான டிரான்ஸ்ேபார்ட்டர் 

விவரங்கள் இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்கும் ேபாது அவர்களிடம் இல்ைல 

என்றால், இந்த விவரங்கைள, EWB இன்பகுதி -B க்கான விவரங்கைள இ-

இன்வாய்ஸ் உருவாக்கத்திற்குப் பிறகு IRN / QR- குறியடீ்ைடத்ெதாடர்ந்து e-

way bill ேபார்ட்டலில் பதிேவற்றலாம். 

இ -இன்வாய்ஸ் மற்றும் இ-ேவ பில் உருவாக்கம் என்பது பல்ேவறு 

ெதாடர்புைடய சட◌்ட விதிகளின் கீழ், கட்டாய சட்டrதியான ேதைவகள் 

என்பைத கருத்தில் ெகாள்க. 
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What does it mean by simultaneous generation of EWB while issuing e-
invoice? Does it mean that there is no need for separate generation of 
EWB when e-invoice is generated? 

While generating e-invoice, the relevant details like GSTIN of supplier, Document 
number etc. are auto populated in both Table Part –A and B of the e-way bill, to 
facilitate generation of EWB. Columns for entering the mandatory information for 
Part-B of EWB like Transporters details are also available in the e-invoice GST INV-
01 and hence notified registered person, for the supplies of Goods, have the option 
to enter the relevant details, if available with them at the time of generation of e-
invoice to simultaneously generate EWB. 
 In case the mandatory information for Part-B of EWB like Transporters details are 
not available with them at the time of generation of e -invoice the details for Part 
–B of EWB can be uploaded in the e way bill portal subsequent to generation of 
IRN/QR- code for e-invoice. 
It may be noted that generation of e-invoice and e-way bill are mandatory 
statutory requirements, as applicable under different relevant statutory 
provisions. 

Q.NO. 128.  
 

IRN உருவாக்கிய பிறகு, இ-ேவ பில் உருவாக்குவதற்கு ஏேதனும் 
கால வரம்பு உள்ளதா? 

அத்தைகய கால வரம்பு எதுவும் தற்ேபாது GST அைமப்பில் இல்ைல. 

ஆனால், IRN 30 நாட்களுக்கு மட்டுேம ெசல்லுபடியாகும் என்பதால், 

அதன்பிறகு அதற்கான் இ-ேவ பில் தயாrக்க இயலாது. 

After generation of IRN, is there any time limit for generation of e-way bill 
(where applicable/desired)? 

No such time limit is normally applicable presently inthe system. But, the IRN itself 
is valid for 30 days from the date of generation. Hence, EWB cannot be generated, 
once IRN is not valid. 
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Q.NO. 129.  
 

இ-ேவ பில் பகுதி-Bயில் மாற்றங்கள் ெசய்ய ேநர்ந்தால், அதற்காக 
மற்ெறாரு E-invoice உருவாக்கப்பட ேவண்டுமா? 

இல்ைல. இ இன்வாய்ஸின் QR குறியடீ்டில் இ-ேவ பில் ெதாடர்பான 

விவரங்கள் அைமயப்ெபறாது.  ஆகேவ, இ-ேவ பில் பகுதி B இல் 

மாற்றங்கள் ெசய்த காரணங்களுக்காக, இ-இன்வாய்ஸ்ைஸ மீண்டும் 

உருவாக்க ேவண்டியதில்ைல மற்றும் ஏற்கனேவ உருவாக்கப்பட்ட IRN 

மற்றும் QR ேகாட் அைமயப்ெபற்ற இ-இன்வாய்ேஸ ெசல்லுபடியாகும். 

 

Whether a fresh e-invoice has to be issued, for making any changes in 
Part-B of the e-way bill? 

No.  In case of changes in part B of e-way bill, another e-invoice need not be 

issued, since QR Code of e-invoice does not capture e-way bill details and IRN 

along with QR code already generated remains valid. 

Q.NO. 130.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்கள் ஜிஎஸ்டி கணினி அைமப்புக்கு 
பrமாறப்படுமா? இந்த தகவல் GSTR படிவத்தில் தானாக வருமா? 

ஆம். IRPல் பதிேவற்றப்பட்டபின், IRN இன்வாய்ஸ் விவரம். (ேபேலாட்) GST 

கணினி அைமப்பில் ேசமிக்கப்படும். 

GST கணினி அைமப்பு அந்த விவரங்கைள வழங்குநrன் GSTR-1 மற்றும் 

அந்தந்த ெபறுநர்களின் GSTR-2A ஆகியவற்றில் தானாக நிரப்பும். IRN மற்றும் 

IRN ேததியும் ‘இ-இன்வாய்ஸ்’ உருவாக்கப்பட்ட மூலத்துடன் காட்டப்படும். 

Will the e-invoice details be pushed to GST System? Will they populate the 
return? 

Yes. On successful reporting of invoice details to IRP, the e-invoice data (payload) 
including IRN, will be saved in GST System. 
The GST system will auto-populate them into GSTR-1 of the supplier and GSTR-2A 
of respective receivers. IRN and IRN date will also be shown along with source 
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marked as ‘e-invoice’ (except where such details were modified/re-uploaded by 
taxpayer). 

Q.NO. 131.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்கள் GSTR-1 ல் தானாக நிரப்பப்படுகின்றன. 
GSTR-1 ஐ தாக்கல் ெசய்வதற்கு முன் நான் சrபார்க்க ேவண்டுமா? 

இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்கள் GSTR-1 ல் தானாக நிரப்புவது என்பது வr 

ெசலுத்துேவாருக்கு நீட்டிக்கப்பட்ட ஒரு வசதி மட்டுேம என்பைதக் 

கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண்டும்.  சுய மதிப்படீ்டில், ெதாடர்புைடய வr 

காலத்தில் எழுப்பப்பட்ட ஆவணங்களின்படி துல்லியமான விவரங்களுடன் 

GSTR-1ஐ தாக்கல் ெசய்வதற்கான சட்டப்பூர்வ கடைம வr 

ெசலுத்துேவாைரேய சாரும். 

ேமலும், GSTR-1ல் சrபார்ப்புகளின் காரணமாக, GSTR-1ன் அட்டவைணயில் 

சில இ-இன்வாய்ஸ்கள் தானாக நிரப்பப்படாமல் ேபாகலாம்.  இருப்பினும், 

GSTR-1 டாஷ்ேபார்டிலிருந்து பதிவிறக்கம் ெசய்யப்பட்ட 

ஒருங்கிைணக்கப்பட்ட எக்ெசல் ைபலாகக் கிைடக்கக்கூடும் (ெதாடர்புைடய 

பிைழ விளக்கத்துடன்). GSTR-1ஐ தாக்கல் ெசய்வதற்கு முன்பு வr 

ெசலுத்துபவர்களால் இைவ திருத்தப்பட்டு மீண்டும் பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட 

ேவண்டும். 

எனேவ, வr ெசலுத்துேவார் அைனத்து தகவல்கள் மற்றும் புள்ளி 

விவரங்கைள சrபார்த்து, ெதாடர்புைடய சட்ட விதிகளின்படி அைதத் 

தாக்கல் ெசய்ய ேவண்டும்.  தானாக நிரப்பப்பட்ட இ-இன்வாய்ஸ்கைளத் 

தவிர, வr ெசலுத்துேவார் வrக் காலத்தில் ெசய்யப்பட்ட பிற 

விநிேயாகங்களின் விவரங்கைள GSTR-1இன் அந்தந்த அட்டவைணயில் 

ேசர்க்க ேவண்டும். 

Whether the notified registered person has to check the details of all e-
Invoice before filing GSTR-1, even if they are auto-populated ? 

It may be noted that the auto-population of details from e-invoices into GSTR-1 is 
only a facility extended to notified registered person (taxpayer). In self-assessment, 
the statutory obligation to file GSTR-1 with accurate details as per documents raised 
during the relevant tax period lies with taxpayer. 
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Further, owing to validations in GSTR-1, some of the e-invoices reported may not 
get auto-populated in the tables of GSTR-1. However, the same may be available 
in the consolidated excel file downloaded from GSTR-1 dashboard (with 
corresponding error description). These may also be corrected and re-uploaded by 
the taxpayers before filing GSTR-1. 
Hence, the taxpayer shall verify the data in each field, and file the same, in the 
light of relevant legal provisions. Other than the auto-populated e-invoices, 
taxpayers are further required to add details of any other supplies made during the 
tax period, in respective tables of GSTR-1. 

Q.NO. 132.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் IRN உருவாக்கியுள்ளதாக எனது சப்ைளயர் 
கூறுகிறார். ஆனால், GSTR-2A இல், அந்த இன்வாய்ஸ்களுக்கு 
எதிராக IRN இன் விவரங்கள் ஏன் வரவில்ைல? 

வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ்களில் இருந்து GSTR-1இல் 

தானாக நிரப்பப்பட்ட விவரங்கள், ேவறு எந்த காரணங்களாலும் 

மாற்றப்பட்டுருக்கலாம் மற்றும் தாக்கல் ெசய்யும் ேபாது சப்ைளயரால் 

திருத்தப்பட்ட/ நீக்கப்பட்ட/  மீண்டும் பதிேவற்றப்படும் சூழ்நிைலயில் இது 

நடந்திருக்க கூடும்.  இதுேபான்ற சந்தர்ப்பங்களில் (அதாவது சப்ைளயர் 

மூலம் விவரங்கள் மாற்றப்பட்டால்), மீண்டும் பதிேவற்றப்பட்ட/மாற்றிய 

விவரங்கள் ெதrயும்.  இருப்பினும், GSTR-1இன் அந்தந்த அட்டவைணயில் 

'மூலம்', 'IRN' மற்றும் 'IRN ேததி' ஆகியைவ காலியாக மீட்டைமக்கப்படும், 

ேமலும் இந்த விவரங்கள் GSTR-2A/2B/4A/6A இல் பிரதிபலிக்காது. 

எனேவ, GSTR-1/2A இல் மட்டும் IRN விவரங்கள் ேதான்றாததால், அத்தைகய 

இன்வாய்ஸ்கள் IRPக்கு ெதrவிக்கப்படவில்ைல என்று கருதக்கூடாது. 

எவ்வாறாயினும், ைகெயாப்பமிடப்பட்ட JSON ைபல் (ேகாப்பு) அல்லது 

ைகெயாப்பமிடப்பட்ட QR குறியடீ்ைட (சரம்) பதிேவற்றுவதன் மூலம் இ-

இன்வாய்ஸ் நம்பகத்தன்ைமைய நீங்கள் சrபார்க்கலாம்: 

einvoice1.gst.gov.in>Search >‘VerifySigned Invoice’.. மாற்றாக, நீங்கள் இ-இன்வாய்ஸ் 

நகலில் உள்ள QR குறியைீட "QR குறியடீ்ைடச் சrபார்க்கவும்" ெமாைபல் 

ஆப் மூலம் ஸ்ேகன் ெசய்யது சrபார்க்கலாம்.  einvoice1.gst.gov.in> Help 

>Tools>VerifyQRCodeApp என்பதிலிருந்து பதிவிறக்கம் ெசய்யப்படலாம். 
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My supplier says they have generated IRN for the invoice. But, in GSTR-2A, 
details of IRN are not appearing against those invoices, why? 

It may be possible in a situation where the details auto-populated into GSTR-1 
from e-invoices vis-a-vis actual documents issued, might have changed in any 
respect and the same are edited/deleted/re-uploaded by the supplier while filing 
GSTR-1. In such cases (i.e. where the details are modified by supplier), the re-
uploaded/modified details will be visible. However, the ‘Source’, ‘IRN’ and ‘IRN date’ 
will be reset to blank in respective tables of GSTR-1 and also the said details won’t 
get reflected in GSTR-2A/2B/4A/6A also. 
So, non-appearance of IRN details in GSTR-1/2A alone shouldn’t be assumed to 
mean that such invoices were not reported to IRP. 
You can, however, verify the authenticity of e-invoice by uploading the signed JSON 
file or Signed QR Code (string) on e-invoice portal: einvoice1.gst.gov.in>Search 
>‘VerifySigned Invoice’. Alternatively, you can scan the QR Code on invoice copy, with 
“VerifyQR Code” mobile app which may be downloaded from einvoice1.gst.gov.in 
> Help >Tools>VerifyQRCodeApp 

Q.NO. 133.  
 

அறிவிக்கப்பட்ட/பதிவுெசய்யப்பட்ட நபர்கள் GSTR-1ல் தானாக 
நிரப்பப்பட்டுள்ள அட்டவைணயில் இ-இன்வாய்ஸ் (ேடட்டா) 
தரவுகைள நீக்கிவிட்டு ெசாந்தமாகஇ-இன்வாய்ஸ் ேடட்டாைவ 
(தரைவ) புதிதாக பதிேவற்ற இயலுமா? 

அறிவிக்கப்பட்ட/பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர்கள் தானாக நிரப்பப்பட்டுள்ள 

அட்டவைணயில் இ-இன்வாய்ஸ் (ேடட்டா) தரவுகைள நீக்கிவிட்டு, 

பின்வரும் முைறகள் மூலம் GSTR-1ல்இ-இன்வாய்ஸ் ேடட்டாைவ (தரைவ)  

புதிதாக பதிேவற்றலாம்: 

ஆன்ைலன் ேபார்ட்டலில்:  GSTR-1 டாஷ்ேபார்டின் கீேழ உள்ள ‘rெசட்’ 

பட்டைனப் பயன்படுத்தி GSTR-1 அட்டவைணயில் இருந்து முழு 

விவரங்கைள நீக்கலாம்.   இைத கிளிக் ெசய்யவதன் மூலம் அைத நீக்க 

முடியும் (இ -இன்வாய்ஸில் இருந்து தானாக நிரப்பப்பட்ட பதிவுகள் உட்பட). 

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட பதிவுகைள மட்டும் நீக்க, GSTR-1 இன் ெதாடர்புைடய 

அட்டவைணயின் உள்ேள ெசன்று, பதிவு/கைள ேதர்ந்ெதடுத்து, ெசயல் 
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ெநடுவrைசயில் 'ெடலிட்' என்பைதக் கிளிக் ெசய்யவும். (‘Pocessed 

Invoices/Documents’ table – ப்ரெஸஸ்டு இன்வாய்ஸ்/டாகுெமண்ட்ஸ் ேடபில்). 

ஆஃப்ைலன் பயன்பாட்ைடப் பயன்படுத்துதல்: பின்வரும் வழிமுைறகளின் 

மூலம் நீங்கள் பதிவுகைள நீக்கலாம்: 

ெதாடர்புைடய வr காலத்திற்கு, GSTR-1 JSON ஐப் பதிவிறக்கவும்; 

GSTR-1 ஆஃப்ைலன் கருவியில் JSON ஐத் திறக்கவும்; 

‘பிrைவத் ேதர்ந்ெதடு’ என்ற குறியடீ்டில் இருந்து அந்தந்த 

அட்டவைணையத் ேதர்ந்ெதடுக்கவும்; 

‘ெடலிட் ெசக்சன் ேடட்டா’ ெபாத்தாைனக் கிளிக் ெசய்து, ‘ஆம்’ என்பைத 

அழுத்தவும்; 

மாற்றாக, நீங்கள் ேதர்ந்ெதடுத்த பதிவுகைள சrபார்க்கலாம் அல்லது 

அைனத்ைதயும் ேதர்ந்ெதடு Select Checkboxஐ டிக் ெசய்து DELETE 

ெபாத்தாைன அழுத்தவும் (அட்டவைணக்கு கீேழ கிைடக்கும்); 

ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட பிrவு/அட்டவைணயில் உள்ள பதிவுகள் 

நீக்குவதற்காகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன என்பைத உறுதிப்படுத்துவரீ்கள்; 

ெடலிட் என்பைதக் கிளிக் ெசய்தால், பதிவு நீக்கப்பட்டதாகக் 

குறிக்கப்படும்; 

சுருக்கத்ைதப் சrபார்த்து JSON ைபல்ைல உருவாக்கவும்; 

உருவாக்கப்பட்ட JSON ஐ GST ேபார்ட்டலில் பதிேவற்றம் ெசய்யவும் 

பதிேவற்றப்பட்ட JSON ெசயலாக்கத்திற்குப் பிறகு, 

அைனத்து/ேதர்ந்ெதடுக்கப்பட்ட பதிவுகளும் அந்தந்த அட்டவைணயில் 

இருந்து நீக்கப்படும் 

Whether the notified registered persons delete all the auto-populated 
data and upload the e-invoice data afresh on their own in GSTR-1? 

The notified registered persons can delete all the auto-populated data and upload 
the e-invoice data afresh on their own in GSTR-1 by the following methods: 
On GST-Portal /Online : The notified registered persons  can use the ‘RESET’ button 
available at the bottom of GSTR-1 dashboard. Click this to delete complete details 
from GSTR-1 tables, including the records auto-populated from e-invoice. 
In order to delete the selected records, one may go inside relevant table of GSTR-1, 
select record/s and click ‘Delete’ inaction column (in 
‘ProcessedInvoices/Documents’table). 
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Using Offline Utility:Thenotified registered persons can delete the records, offline,  
by the followingsteps: 

For relevant taxperiod, download GSTR-1JSON; 
Open JSON in GSTR-1 offline tool; 
Select the respective table from the ‘Select Section’ drop-down; 
Click the button ‘Delete Section Data’ and press‘Yes’; 
Alternatively, one can check select records or tick Select All check box and 
hit DELETE button (available below the table); 
The notified registered persons will get confirmation that records in the 
selected section/table are marked for deletion; 
Once the delete button is clicked , the record will be markedfordeletion; 
View Summary and Generate JSON File; 
Upload the generated JSON on GST portal; 

After processing of uploaded JSON, all/selected records will get deleted inthe 
respective tables. 

Q.NO. 134.  
 

எங்களிடம் இ-இன்வாய்ஸ் மற்றும் ெபறப்பட்ட ெபாருட்கள் 
இருந்தால், உள்ளடீ்டு வr வரவு (ITC) ைவத்துக்ெகாள்ள 
ேபாதுமானதா? 

ITC-ஐ ெபறுவதற்கு இ -இன்வாய்ஸ் மட்டும் ேபாதாது, ஏெனனில் ITC-ஐ 

ெபறுவதற்கு CGST சட்டம், 2017 பிrவு 16(2) இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தைனகைள பூர்த்தி ெசய்ய ேவண்டும். அதாவது, ெபாருட்கள்/ேசைவ 

ெபறுநரால் ெபறப்பட்டிருக்க ேவண்டும், சப்ைளயர் வr ெசலுத்தியிருக்க 

ேவண்டும். ேமலும், விதி எண் 36(4)-யின் படி GSTR 2B படிவத்தில் இ -

இன்வாய்ஸ் விவரங்கள் அளிக்கப்படாவிட்டால் உள்ளடீ்டு வr வரவு 

ைவக்கக் கூடாது. 

Whether it is sufficient to take the Input Tax Credit (ITC), if the recipient 
has an E-invoice and received Goods?  

E invoice alone is not enough to avail Input Tax Credit, since availment of ITC 
requires fulfilling the conditions stipulated under Sec. 16(2) of the CGST Act, 2017, 
viz., goods/service should have been received by the recipient; tax should have 
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been discharged by the supplier; relevant returns were filed; and the invoice was 
received.  
Further, as per Rule 36(4) of CGST Rules, 2017, no input tax credit shall be availed 
by a registered person in respect of invoices unless the details of such invoices 
have been communicated to the registered person in Form GSTR 2B. 

Q.NO. 135.  
 

ஏற்றுமதி இ-இன்வாய்ஸுடன் ெதாடர்புைடய இ –இன்வாய்ஸ் 
ரத்து ெசய்யப்பட்டது, எனினும் ஷிப்பிங் பில் தாக்கல் 
ெசய்யப்பட்டது. அத்தைகய சூழலில் என்ன ெசய்வது? 

ஏற்றுமதியாளர்கள், ஷிப்பிங் பில் தாக்கல் ெசய்வதற்கு முன், இ-

இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலில் IRPயில் GST INV-01இல் பதிேவற்றம் ெசய்யப்பட்ட 

விவரங்கள் எல்லா வைகயிலும் சrயானைவ என்பைத உறுதி ெசய்ய 

ேவண்டும். இருப்பினும், ஷ்ப்பிங் பில் தாக்கல் ெசய்யப்பட்ட பிறகு இ-

இன்வாய்ைஸ ரத்து ெசய்து புதிய இ-இன்வாய்ஸ் ெபற்றால், அந்த 

விவரங்கைள சுங்க சட்டத்தின் பிrவு 149ன் படி வரம்பிற்குட்பட்ட சுங்க 

அதிகாr மூலம் ஷிப்பிங் பில் திருத்தம் ெசய்து ெகாள்ளலாம். 

The e-invoice associated with the export invoice was cancelled, However 
the Shipping Bill was filed. What to do in such case? 

The exporters should ensure that the particulars uploaded in the GST INV-01 on 
IRP are correct in all respects before filing the Shipping Bill. However, in case the 
situation warranted cancellation of the e-invoice raised initially, for any reason, 
the details of the substitute e-invoice issued, by due process, can be sought to be 
included by way of the post shipment amendment of the shipping bill in terms of 
the Sec.149 of Customs Act, 1962, by the Jurisdictional Deputy Commissioner of 
Customs (Exports). 
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Q.NO. 136.  
 

ஏற்றுமதிமீதான IGST வrப்பணத்ைத திரும்பப்ெபறுவதற்கான 
நைடமுைற இ-இன்வாய்ஸுடன் இைணக்கப்பட்டுள்ளதா? 

GSTR1 , GSTR 3 B rட்டர்ன்மற்றும் ஷிப்பிங் பில்களில் உள்ள விவரங்கைள 

சrபார்ப்பதற்காக GSTN ேபார்ட்டலுடன் IGST  rஃபண்ைட ைகயாளும் 

ICEGATE ேபார்ட்டல்  இைணக்கப்பட்டுள்ளது .ஆனால  ,ICEGATE ேபார்ட்டல இ -

இன்வாய்ஸ் ேபார்ட்டலுடன் இைணக்கப்படவில்ைல.  எனேவ , IGST rஃபண்டு 

 முைறகைள சீராகச் ெசயல்படுத்துவைத உறுதிெசய்ய GSTR1 rட்டனில் E-

இன்வாய்ஸ் விவரங்கள் மற்றும் ெதாடர்புைடய ஷிப்பிங் பில் சrயாகக் 

காட்டப்பட ேவண்டும். 

IGST refund on export is it linked with e-invoice? 

IGST refund is being handled by ICEGATE portal which has been linked with GSTN 
portal for cross verification of details in GSTR1, GSTR 3B returns and the Shipping 
Bill (SB). The ICEGATE portal is not being linked with E-Invoice portal, the details of 
E-Invoices, by all notified registered persons, should be shown correctly in GSTR1 
return and the relevant SB to ensure smooth processing of IGST refunds. 

Q.NO. 137.  
 

ஒரு அறிவிக்கப்பட்ட/பதிவுெசய்யப்பட்ட நபர் IRN-ஐ ரத்து 
ெசய்யும்ேபாது,  அதனுடன் ெதாடர்புைடய E Waybill தானாகேவ 
ரத்து ெசய்யப்படுமா? 

இல்ைல, E Way Bill ஐ முதலில் ரத்து ெசய்துவிட்டு பின்னர் IRN-ஐ ரத்து 

ெசய்ய ேவண்டும் .இருப்பினும் இ -ேவ பில் ஏற்கனேவ சரக்குகளின் 

நடமாட்டத்தின் ேபாது, துைற அதிகாrயால் சrபார்க்கப்பட்டிருந்தால் ,இ-ேவ 

பில்ைல ரத்து ெசய்யமுடியாது என்பைத கவனத்தில் ெகாள்ளேவண்டும். 

அத்தைகய நிகழ்வில் IRNஐயும் கூட ரத்து ெசய்ய முடியாது. 

When a notified registered person cancels an IRN, whether the associated 
E-Way Bill also gets automatically cancelled? 

No, E-Way Bill (EWB) has to be cancelled first and then only IRN could be 
cancelled. However, it may be noted that E-Way Bill cannot be cancelled, if it is 
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already verified by departmental officers during physical movement of goods and 
in such event IRN also cannot be cancelled. 

Q.NO. 138.  
 

EWB உருவாக்கத்திற்குப்பிறகு வr ெசலுத்துேவார் IRN-ஐ 
உருவாக்கமுடியுமா? 

இல்ைல. இ-ேவ பில் உருவாக்க CGST விதி 138ன் படி இ-ேவ பில் 

படிவத்தின் பகுதி-A யில் இன்வாய்ஸ் எண், இன்வாய்ஸ் ேததி ஆகியைவ 

IRNல் இருந்து தாமாகேவ ெபறப்படும்.  எனேவ, இ-ேவ பில் 

உருவாக்குவதற்கு முன்பாகேவ, IRP மூலம் இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்கப்பட 

ேவண்டும். 

Can the taxpayer generate IRN after EWB generation? 

No. As per the prescribed format under Rule 138 of CGST Rules, 2017, for 
generation of e-way bill, in Part- A of Form GST EWB-01, the details of invoice such 
as Number, date etc has to be entered/auto-populated from IRP; and hence an e-
Invoice has to be generated by notified registered person on IRP before generation 
of e-way bill.  
 

Q.NO. 139.  
 

IRP இல், IRN இன் உருவாக்கத்திற்காக GST INV-01 ஐ நிரப்பும் 
ேநரத்தில் டிரான்ஸ்ேபார்ட்டர் விவரங்கள் கிைடக்காதேபாது இ-ேவ 
பில்ைல எவ்வாறு உருவாக்குவது? 

IRP இல் இ- இன்வாய்ைஸ உருவாக்குவதற்கான GST INV-01ஐ நிரப்பும் 

ேநரத்தில், அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர் ேபாக்குவரத்து 

விவரங்கள் இல்லாமல் படிவம் GST EWB-01 இன்பகுதி A ஐ 

உருவாக்கமுடியும். பின்னர், படிவம் GST EWB-01 இன் பகுதி- B இல் உள்ள 

ேபாக்குவரத்து விவரங்கைள இ-ேவ பில் ேபார்ட்டலில் உள்நுைழவதன் 

மூலம் புதுப்பிக்கலாம், இது ஒரு ெசல்லுபடியாகும் E Way Bill ஆக மாறும். 

இல்ைலெயனில், அறிவிக்கப்பட்ட/பதிவு ெசய்யப்பட்ட நபர் IRP.யில் IRN ஐ 

மட்டுேம ெபறமுடியும், பின்னர் IRN-ஐ ேமற்ேகாளாக பயன்படுத்தி, ஈ-ேவ 
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பில் அல்லது பகுதி ஏ ஸ்லிப்ைப இ-ேவ பில் ேபார்ட்டலில் உள் 

நுைழவதன் மூலம் உருவாக்கமுடியும். 

How to generate e-way bill when the transporter details are not available 
at the time of filling GST INV-01 for generation of IRN, on IRP? 

At the time of filling GST INV-01 for generation of e-invoice on IRP, notified 
registered person can generate Part A of Form GST EWB-01 without 
transportation details. Later transportation details in Part- B of Form GST EWB-01 
can be updated by logging into e-way bill portal, to make it a valid E Way Bill. 
Otherwise, notified registered person can obtain only IRN on IRP then using the 
IRN as reference, either E Way Bill or Part A slip can be generated by logging into 
e-way bill portal. 

Q.NO. 140.  
 

ஏற்றுமதிகளுக்கு இன்வாய்ஸ் உருவாக்கும் சமயங்களில் 
இன்வாய்ஸ் படிவத்தில் ெபறுநrன் GSTIN பற்றிய தகவல்கைள 
எவ்வாறு நிரப்ப ேவண்டும்?. 

ஏற்றுமதி இன்வாய்ஸ்-களுக்கு, ெபறுநrன்  GSTIN 'URP' ஆகவும், மாநிலம் 

'பிற நாடு' ஆகவும் (மாநிலக் குறியடீு :96 அல்லது 99) மற்றும் PIN குறியடீு 

'999999' ஆகவும் நிரப்ப ேவண்டும். 

How to fill the field for GSTIN of recipient in Form GST INV-01 in case of 
exports? 

In case of exports, the notified registered person can fill / select the GSTIN of 
recipient column as ‘URP’, State column as ‘other country’, State code column as 
‘96 or 99’ and PIN Code column as ‘999999’ in Form GST INV-01. 
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இ-இ#வா&' - ஆதார>க0 உதவM கszE 

இ-இ#வா&' 

பVறிய …wதA 

தகவAக0 அறிய 

‘e-invoice - Detailed Overview’ 

இ-இ#வா&' 

ெதாடXபான 

வMழி+iணXT 

வ ™*ேயா[க0 பாX[க 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwd4X2n8jgXyZY

81lB770rzOHZn4CCCUo 

இ-இ#வா&' 

பVறிய உதவMக0 

மVgc iகாXக‚[] 

https://selfservice.gstsystem.in/ReportIssue.aspx 

இ-இ#வா&' 

பVறிய பM#Õ\டc 

மVgc பp~Eைரக0 

ெதpவM[க 

e-invoice@gstn.org.in and/or ccu-cexchn@nic.in / 

cxchn-ehelpproc@gov.in 

ச~ேதக>க0 மVgc பMற தகவAக‚[] அsகிA உ0ள 

வpெசˆzEேவாX ேசைவ ைமய அதிகாpகைள ெதாடXi ெகா0ள, 

ப[கc 113 A உ0ள வMவர>கைள பாX[கTc. 
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e-Invoice – Resources, Help & Feedback 

In order to know more about 
e-invoicing, please visit 

https://einvoice1.gst.gov.in/ 

In order to view the videos 
on e -invoicing, please visit 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwd4
X2n8jgXyZY81lB770rzOHZn4CCCUo 

In order to seek help on e-
invoicing, please raise a 
ticket @ 

https://selfservice.gstsystem.in/ReportIs
sue.aspx 

In order to share feedback & 
suggestions on e-invoicing, 
please   address 

e-invoice@gstn.org.in and/or  
ccu-cexchn@nic.in 
cxchn-ehelpproc@gov.in 

In order to speak to the officers for seeking clarifications on e-Invoice, please 
contact the Taxpayer Facilitation center at the nesarest place as per the details 
at Page 115
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ஜிஎ'* மVgc மzதிய கலாA வp qத#ைம தைலைம ஆைணயX அˆவலகc 
தமி–நாw மVgc iE›ேசp மjடலc 

ஜிஎ'* ேசைவ ைமய>களZ# உதவM எjக0 
 

வ. 

எ. 

ஆைணயரக9 aகவ} ெதாைல 

ேபசி எ� 

மி"னÅசs 

1 ஜிஎ'* மVgc 

மzதிய கலாA வp 

qத#ைம தைலைம 

ஆைணயX 

அˆவலகc, 

ெச#ைன மjடலc 

26, ஜிஎ'* பவ#,  

1, உzதமX கா~தி 

சாைல, ேமV] 

ஆயMரc வMள[], 

¯>கcபா[கc, 

ெச#ைன,  

தமி– நாw 600034 

044-28331010 ccu-cexchn@gov.in, 

cxchn-ehelpproc@gov.in 

2 ெச#ைன வட[]  வpெசˆzEேவாX 

ேசைவ ைமயc 

26/1, மகாzமா கா~தி 

சாைல, 

¯>கcபா[கc, 

ெச#ைன, தமி– நாw 

-600034 

044-28331009 gstsevakchn@gmail.com 

3 ெச#ைன ெதV]  வpெசˆzEேவாX 

ேசைவ ைமயc 

எj 692, எcெஹ›“ 

வளாகc, அjணா 

சாைல, ந~தனc, 

ெச#ைன - 600035. 

044-24338619 chsouth-sevakendra@gov.in 

4 ெச#ைன iறநகX  வpெசˆzEேவாX 

ேசைவ ைமயc 

12-வE பMரதான 

சாைல, அjணா 

நகX ேமV], 

ெச#ைன, தமி– நாw 

- 600040 

044-26142851 sevakendra-outer-tn@gov.in 

5 ேகாயcபzÆX  வpெசˆzEேவாX 

ேசைவ ைமயc 

6/7, எ®* ெதs, ேர' 

ேகாX', 

ேகாயcபzÆX - 641 

018 

0422-2225578 actechhqrscbe.cgst@gov.in 
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வ. 

எ. 

ஆைணயரக9 aகவ} ெதாைல 

ேபசி எ� 

மி"னÅசs 

6 மEைர  வpெசˆzEேவாX 

ேசைவ ைமயc 

எj 04, லாA பகÆX 

சா'திp சாைல, 

சிஆX பMA*>, பMபM 

]ளc, மEைர-625002 

0452-2532481 mducgst-

sevakendra@gov.in 

7 திs›சி  வpெசˆzEேவாX 

ேசைவ ைமயc 

எj 1, வMAலியc' 

சாைல, 

கjேடா#ெம#\, 

திs›சி – 620001 

0431 - 

2461646 

gstsevakendratrichy@gmail.

com 

8 ேசலc வpெசˆzEேவாX 

ேசைவ ைமயc 

எj 1, ஃெபௗA[' 

காcெபௗj\, 

ஆைனேமw,  

ேசலc 636001 

0427 - 

2529140 

slmgstseva@gmail.com  

9 iE›ேசp வpெசˆzEேவாX 

ேசைவ ைமயc 

எj 104, கTபX\ 

அெவ#´, கடVகைர 

சாைல, iE›ேசp -

605001 

0413 - 

2221999 

help-pycgst@gov.in 
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O/o Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise 
Tamilnadu and Puducherry Zone  

Helpline Numbers of Taxpayers Facilitation Centres 
 

Sr. 
No. 

Office / 
Commissionerat
e  

Address Phone  Email 

1 O/o Principal 
Chief 
Commissioner of 
GST and Central 
Excise, 
Chennai Zone 

26, GST Bhawan, 1,  
Uthamar Gandhi Rd, 
Thousand  
Lights West, Nungambakkam,  
Chennai, Tamil Nadu 600034 

044-28331010 
Whatsapp 
number: 
9444402480 

ccu-cexchn@gov.in,  
cxchn-ehelpproc@gov.in 

2 Chennai North Taxpayers Facilitation Centre,  
Chennai North 
Commissionerate, 26/1, 
Mahatma Gandhi, Road, 
Nungambakkam, Chennai-
600034 

044-28331009 gstsevakchn@gmail.com 

3 Chennai South Taxpayers Facilitation Centre,  
No.692, MHU Complex,  
Anna Salai, Nandanan,  
Chennai - 600035. 

044-24338619 chsouth-
sevakendra@gov.in 

4 Chennai Outer Taxpayers Facilitation Centre, 
Newry Towers, 12th Main Rd, 
Anna Nagar West, Chennai, 
 Tamil Nadu 600040 

044-26142851 sevakendra-outer-
tn@gov.in 

5 Coimbatore Taxpayers Facilitation Centre,   
6/7, ATD street, Race course, 
Coimbatore - 641 018 

0422-2225578 actechhqrscbe.cgst@gov.in 

6 Madurai Taxpayers Facilitation Centre,  
No.04, Lalbahadur Shastri 
Road, Cr Building, BibiKulam,  
Madurai-625002 

0452-2532481 MDUCGST-
SEVAKENDRA@GOV.IN 

7 Trichy Taxpayers Facilitation Centre,  
No. 1, Williams Road, 
Cantonment, Trichy - 620001 

0431-2461646 gstsevakendratrichy@gmail
.com 

8 Salem Taxpayers Facilitation Centre,  
No.1, Foulkes Compound, 
Anaimedu, Salem 636001 

0427-2529140 slmgstseva@gmail.com  

9 Puducherry Taxpayers Facilitation Centre,   
Post Box No.104, Goubert 
Avenue, Beach Road, 
Puducherry-605001. 

0413-2221999 help-pycgst@gov.in 
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ABBREVIATION - ‰s[கc 

ABBREVIATION 
- ‚ƒIக9 Explanation வBளIக9 

B2B Business to Business வணMகXக‚[கிைடேய 

B2C Business to Customer 
வணMகX மVgc 

பயனாளXக‚[கிைடேய 

CDN Credit Note வரT[ ]றி+i 

DBN Debit Note பVg[ ]றி+i 

ERP Enterprise Resource Planning  ஈஆXபM 

EWB Electronic Way Bill மி#னê  வழி சீ\w  

FTWZ 
Free Trade Warehousing 
Zone 

தைடயMAலா வXzதக[ 

கிட>] மjடலc 

GSP GST Suvidha Provider GST வசதி வழ>]பவX  

GST API 
GST Application 
Programming Interface 

GST பய#பா\w இைடqகc 

GSTIN 
Goods & Services Tax 
Identification Number 

GST பதிT எj  

GSTN 
Goods and Service Tax 
Network 

GST வைல+பM#னA 

GTA Goods Transport Agency 
சர[] ேபா[]வரzE 

நிgவனc 

HSN 
Harmonised System of 
Nomenclature 

ெபயpடலி# ஒzதிைசவான 

qைற 

IRN Invoice Reference Number  இ#வா&' ]றி+i எj  

IRP Invoice Registration Portal 
இ#வா&' பதிT இைணய 

qக+i 
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ABBREVIATION 
- ‚ƒIக9 Explanation வBளIக9 

ISD Input Service Distributor 
உ0ள ™\w ேசைவ 

வMநிேயாக'தX 

JSON Java Script Object Notation 
ஜாவா 'கிp+\ ெபாs0 

கszE 

LUT Letter of Undertaking உzதரவாத க*தc 

NBFC 
Non Banking Financial 
Company 

வ>கி அAலாத நிதி நிgவனc 

NIC National Informatics Centre ேதசிய தகவA ைமயc 

NIC-GePP 
NIC - GST e-invoice Preparing 
& Printing 

ேதசிய தகவA ைமயc GST - இ 

இ#வா&' தயாpzதA 

மVgc அ›ச*zதA  

QR Code Quick Reference Code [“ ஆX ]றியyw 

RCM Reverse Charge Mechanism pவX' சாX» ெம[கானZசc 

TCS Tax Collected at Source hலzதிA வ½லி[க+பwc வp 

TDS Tax Deducted at Source hலzதிA கழி[க+ப\ட வp 
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Office of the Principal Chief Commissioner of GST & Central Excise,
Tamil Nadu and Puducherry Zone, Chennai.

Follow us #cgstchennai zone                                

Issued in public interest


