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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
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இ-இன்வாய்ஸ் - அடிப்படைகள் 
e-invoice - General 

Q.NO. 1.  
 

‘இ -இன்வாய்ஸிங்’ என்றால் என்ன? 

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

நபர்களின் அறிவிக்கப்பட்ை வகுப்பினர், இன்வாய்ஸ் பதிவு பபார்ட்ைலில் 

(IRP) படிவம் GST INV-01-இல் குறிப்பிட்ை விவரங்கடள பதிபவற்றுவதன் 

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

இன்வாய்ஸ் தயரிக்கும் முடறடய குறிக்கிறது. 

பபாருள்/பேடவபயய் வாங்குபவருக்கு அறிவிக்கப்பட்ை ேப்டளயரால் 

வழங்கப்படும் IRN- ன் உட்பபாதிக்கப்பட்ை QR குறியீட்டைக் பகாண்ை 

இன்வாய்ஸ் (IRN-ஐ தனித்தனியாக குறிப்பிடுவது அவரவர் விருப்பமானது), 

பபாதுவாக GST- யில் “இ - இன்வாய்ஸ் ' என்று குறிப்பிைப்படுகிறது. 

‘இ-இன்வாய்ஸ்' என்பது அரோங்க பபார்ட்ைலில் இன்வாய்ஸ் 

உருவாக்குவடதபயா அல்லது PDF படிவத்தில் இன்வாய்ஸ் 

உருவாக்குவடதபயா குறிப்பது இல்டல என்படத நிடனவில் 

பகாள்ளவும். 

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). 
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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. 

Q.NO. 2.  
 

தற்பபாடதய அடமப்பிலிருந்து ‘ இ-இன்வாய்ஸிங்’  எவ்வாறு 
பவறுபடுகிறது? 

உண்டமயில் இ இன்வாய்ஸுக்கும் ோதாரண இன்வாய்ஸுக்கும் 

இடைபயஅதிக வித்தியாேம் இல்டல. 

பதிவு பபற்ற நபர்கள் தங்களுடைய போந்தகணக்கியல்/ பில்லிங்/ ERP

ேிஸ்ைம் களில் பதாைர்ந்து தங்கள்  இன்வாய்ஸ்கடள 

உருவாக்குவார்கள். ஆனால் இ இன்வாய்ஸ் என்பது IRP-ல் முன்பப 

உருவாக்கப்பட்ை IRN-ன் உட்பபாதிக்கப்பட்ை QR குறியீட்டைக் 

பகாண்டிருக்கும் (IRN-ஐ தனித்தனியாக குறிப்பிடுவது, விருப்பமானது). 

வார்த்டதகளில் கூறுவதானால், IRP-யில் இன்வாய்ஸின் 

உள்ளைக்கங்கடள முதலில் படிவம்: GST INV-01-இல் பதரிவிக்கப்பை 

பவண்டும், இது ஒரு குறியீட்டுைன் தனித்துவமான ஐ உருவாக்கும்

இ இன்வாய்ஸ் என்பது IRN-ன் உட்பபாதிக்கப்பட்ை QR குறியீட்டுைன் 

பேர்த்து, ேப்டளயரால் பபாருட்கள் / பேடவகடளப் பபறுபவருக்கு 

வழங்கப்படும் இன்வாய்டஸத் தவிர பவபறான்றுமில்டல. 

அறிவிக்கப்பட்ை ேப்டளயரால் வழங்கப்பட்ை GST இன்வாய்ஸ் IRPயில்

உருவாக்கப்பட்ை  / QR-குறியீட்டுைன் மட்டுபம பேல்லுபடியாகும். 
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பின்வரும் விளக்கப்பைம் இ இன்வாய்ஸ் உருவாக்கும் பேயல்முடறடயக் 

குறிக்கிறது:-  

பமலும் விரிவான பேயல்முடறக்கு, தயவு பேய்து https://einvoice1.gst.gov.in/ 

பகுதிடயக் காணவும். 

How is ‘e -invoicing’ different from present system (normal invoice)? 

There is no much difference between the e-invoice and a normal invoice. 

In the e-invoice system, the notified registered persons will continue to create their 

GST invoices on their own Accounting/Billing/ERP Systems, but it shall bear the QR 

Code embedded with IRN (mentioning IRN separately, is optional), pre-generated on 

IRP. In other words, the specified contents of the invoices will have to be first posted in 

FORM: GST INV-01 on IRP, to generate the said unique IRN with a QR Code. e-Invoice 

is nothing but an invoice issued to the receiver of goods/services by the supplier 

along with t he  QR Code . 

A GST invoice i s su e d  b y  t h e  n o t i f i e d  su p p l i e r  will be valid only with a valid 

IRN/QR-code. 
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The following flow chart indicates the process of generation of e-Invoice: - 

For more detailed process, please go through https://einvoice1.gst.gov.in/ 

Q.NO. 3.  
 

எந்த வணிகங்களுக்கு, இ-இன்வாய்ஸ் கட்ைாயம்? 

பதிவு பபற்ற நபர்களுக்கு, 2017-18 ஆம் ஆண்டிலிருந்து எந்தபவாரு 

முந்டதய நிதியாண்டிலும் நிர்ணயிக்கப்பட்ை வரம்டப விை (பான் 

அடிப்படையில்) ஒட்டு பமாத்த விற்படனயளவு (சம்பந்தப்பட்ட 

அறிவிப்பின்படி) அதிகமாக உள்ளபதா, அவர்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் 

கட்ைாயமாகும். 

பதிவுபேய்யப்பட்ை பவவ்பவறு வகுப்பினருக்கு இ-இன்வாய்ஸ் 

கட்ைாயமாக அரசு ஆடணகளில் அறிவிக்கப்பட்ை பததி பின்வருமாறு 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது: 
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பதிவு பேய்யப்பட்ை 

நபர்களின் வகுப்பு 

(ஒட்டுபமாத்த 

விற்படனஅளவு ) 

நடைமுடறக்கு 

வந்த பததி 

அறிக்டக எண் 

(டமய வரி) 

ரூ.500 பகாடிக்கு பமல் 01.10.2020 61/2020 dt. 30.07.2020 

ரூ.100 பகாடிக்கு பமல் 01.01.2021 88/2020 dt. 10.11.2020 

ரூ.50 பகாடிக்கு பமல் 01.04.2021 5/2021 dt. 08.03.2021 

ரூ.20 பகாடிக்கு பமல் 01.04.2022 1/2022 dt. 24.02.2022 

 

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 

notification) in any preceding financial year from 2017-18 onwards. 

The effective date from which the e-Invoice was notified as mandatory for different 

class of Registered Persons is indicated hereunder: 

Class of Registered 

Persons (with aggregate 

turnover) 

Effective Date 

 

Notification No (CT) 

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 
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Q.NO. 4.  
 

இ -இன்வாய்டஸ நிர்வகிக்கும் ேட்ை விதிகள் என்ன? 

இ-இன்வாய்ஸ் பதாைர்பாக பின்வரும் அறிவிப்புகள் 

பவளியிைப்பட்டுள்ளன: 

அறிக்டக எண் டமய
வரி  

முக்கியஉள்ளைக்கங்கள் 

மத்திய ேரக்கு மற்றும் பேடவ வரி
எட்ைாவது திருத்தம் மூலம்

விதிகள் இன் விதி இல்
கீபழஉள்ள புதிய துடண விதிகள்
பேர்க்கப்பட்டுள்ளன
கவுன்ேிலின் பரிந்துடரகளின் பபரில்

அரோங்கத்தால் அறிவிக்கப்படும் பதிவு
பேய்யப்பட்ை நபர்களின் வகுப்பினால், இ
இன்வாய்ஸ் தயாரிக்கப்படும் இது படிவம்

இல் உள்ள
குறிபிட்ைவிவரங்கள்உட்பை அதில் உள்ள
தகவடலப் பதிபவற்றுவதன் மூலம் இ
இன்வாய்ஸ் குறிப்பு எண் பபாது ேரக்கு
மற்றும் பேடவ வரி எலக்ட்ரானிக்
பபார்ைல் மூலம் பபறப்பட்டு அத்தடகய
முடறயில் மற்றும் அறிவிப்பில்
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள நிபந்தடனகள்
மற்றும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்டு
தயாரிக்கப்படும்
துடண விதி பபாருந்தும் நபரால்

பமற்கூறிய துடண விதியில்
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள முடறடயத்தவிர
பவறு எந்த வடகயிலும் வழங்கப்படும்
ஒவ்பவாருஇன்வாய்ஸும்’ இன்வாய்ஸ்
ஆக கருதப் பைாது
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6. துடணவிதி இல்குறிப்பிைப்பட்டுள்ள
முடறயில் தயாரிக்கப்பட்ை இன்வாய்ஸ்
க்கு துடண விதிகளின் மற்றும்
விதிகள் பபாருந்தாது

69/2019 Dt. 13-12-2019 விதி 48 (4) இன் படி இ-இன்வாய்ஸ்
தயாரிக்கும் பநாக்கத்திற்காக 10 

பபாதுவான ேரக்கு மற்றும் பேடவ வரி 

மின்னணு இடணயதளஙகள் 

அறிவிக்கப்பட்ைது

70/2019 Dt. 13-12-2019 
அறிவிக்கப்பட்ை பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர்
ஒரு நிதியாண்டில் ஒட்டு பமாத்த
விற்படனயளவு நூறு பகாடி ரூபாய்க்கு 

பமல் இருப்பின் பதிவு பேய்யப்பட்ை
நபரின் வகுப்பாக அறிவிப்பு குறித்த
விதிகளின் வது விதியின் துடண விதி
ன் அடிப்படையில் தயாரிக்கவும் பதிவு

பேய்யப்பட்ை நபருக்கு பபாருட்கள்
அல்லது பேடவகள் அல்லது
இரண்டையும் வழங்கும் பபாது) இ-

இன்வாய்ஸ் தயாரிக்க பவண்டும்.

அறிவிப்பு ஏப்ரல் முதல் அமலுக்கு
வருகிறது 

(இந்த அறிவிப்பு அறிக்டக எண் 

13 of 2020 Dt. 21-3-2020) ஆல்  மாற்றப்பட்ைது)
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2 of 2020 Dt. 1-1-2020 இ-இன்வாய்ஸ் படிவமாக ஜிஎஸ்டி 

ஐஎன்வி-1 படிவம் மாற்றப்பட்ைது 

 (அறிவிப்பு 60/2020 Dt. 30-7-2020 இன் படி 

படிவம் பமலும் திருத்தப்பட்ைது)

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

இ இன்வாய்ஸிங் அக்பைாபர்
முதல் பதாைங்கும் பதிவு பேய்யப்பட்ை
நபர்களால்துடணவிதிகள். இன்

மற்றும் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள
நபர்கடள தவிர எவருக்கு ஒரு
நிதியாண்டில் ஒட்டு பமாத்த
விற்படனயளவு ரூ பகாடிக்கு பமல்
கைந்தால் இவர்கள் இ இன்வாய்ஸ்
மற்றும் பிற பரிந்துடரக்கப்பட்ை
ஆவணங்கள் விதிகள் இன்விதி

இன் துடண விதி இன்
அடிப்படையில் பதிவு பேய்யப்பட்ை
நபருக்கு பபாருட்கள் அல்லது பேடவகள்
அல்லதுஇரண்டையும்வழங்கும் பபாது)

டிடி ஆல் பமலும்
திருத்தப்பட்ைது  

60/2020 Dt. 30-7-2020 மத்திய ேரக்கு மற்றும் பேடவ வரி
ஒன்பதாவது திருத்தம் விதிகள்

க்கு மாற்றாக புதிய படிவம்
அதாவது இ இன்வாய்ஸ் கான
அறிவிக்கப்பட்ை திருத்தப்பட்ை திட்ைம்
வடிவம்

61/2020 Dt. 30-7-2020  திருத்தப்பட்ை அறிவிப்பு 13/2020 Dt. 21-
3-2020 

 ேிறப்புப் பபாருளாதார மண்ைல
அலகுகளும் இ இன்வாய்ஸ்
ஆடணயிலிருந்து
விலக்கப்பட்டுள்ளன
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 பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர்களின் ஒட்டு
பமாத்த விற்படனயளவு விதி
இன் அடிப்படையில்இ
இன்வாய்ஸ்தயாரிக்கத் பதடவ ரூ

பகாடியாக உயர்த்த பட்ைது

70/2020 Dt. 30-9-2020  அறிக்டக
அறிவிப்பில் ஒருநிதியாண்டு என்ற
வார்த்டதகள் முதல் எந்த
முந்டதய நிதியாண்டிலும் என 
மாற்றப்பட்ைது

 ஏற்றுமதிக்கான இன்வாய்ஸ்களும்
பேர்க்கப்பட்டுள்ளன

72/2020 Dt. 30-9-2020 விதி இல் உட்பிரிவு க்குப்பிறகு கீபழ
உள்ள உட்பிரிவு பேர்க்கப்பட்ைது: “(r) இ
இன்வாய்ஸ் விதி ன் கீழ்
வழங்கப்பட்டிருந்தால்
QR குறியீடு அதில் உட்பபாதிக்கப்பட்ைஇ
இன்வாய்ஸ் குறிப்பு எண் உைன்
துடண விதியின் கீழ் குறிப்பிை
பரிந்துடரக்கப்பட்ைது
 
விதி இல் துடண விதி ல் பின்வரும் 
ப்பராவிபஸா பேர்க்கப்பட்ைது
“கமிஷனர் கவுன்ேிலின் பரிந்துடரகளின்
பபரில் அறிவிப்பின் மூலம் ஒரு நபர்
அல்லது பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர்களின்
வகுப்பிற்கு இதன் கீழ் இ இன்வாய்ஸ்
வழங்குவதில்இருந்து விலக்கு
அளிக்கலாம் இது அந்த அறிவிப்பில்
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள நிபந்தடனகள்
மற்றும் கட்டுப்பாடுகளுக்கு உட்பட்ைது   
விதி இல் துடண விதி கு கீபழ
உள்ள துடண விதியால் மாற்றப்பட்ைது
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“(2) விதி ன் துடண விதி ன் கீழ்
பரிந்துடரக்கப்பட்ை முடறயில் இ
இன்வாய்ஸ் வழங்கப்பட்ைால்
உட்பபாதிக்கப்பட்ை விடரவு குறிப்பு
குறியீடு அத்தடகய வரி இ இன்வாய்ஸ்
நகலுக்குப் பதிலாக முடறயான
அதிகாரியின் ேரிபார்ப்புக்காக 
வழங்கலாம்

73/2020 Dt. 01.10.2020 காலப் பகுதிடய
வழங்குவதற்காக வரி
பேலுத்துபவாருக்கான ேிறப்பு
நடைமுடற அறிவிக்கப்பட்ைது– 

88/2020 Dt. 10.11.2020 ஜனவரி முதல் பகாடி
ரூபாய்க்கு பமலான ஒட்டு பமாத்த
விற்படனயளவு பகாண்ை வரி
பேலுத்துபவாருக்கு இ இன்வாய்ஸ்
முடறடய பேயல்படுத்த

 
முதல் பகாடி

ரூபாய்க்குபமலான ஒட்டு பமாத்த
விற்படனயளவு பகாண்ை வரி
பேலுத்துபவாருக்குஇ இன்வாய்ஸ்
பேயல்படுத்த

23/2021 Dt. 01.06.2021 அரோங்க்க துடற மற்றும் உள்ளாட்ேி
அடமப்புகள் இ இன்வாய்ஸ்
ஆடணயிலிருந்து விலக்கப்பட்டுள்ளன
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01/2022 Dt. 24.2.2022 முதல் பகாடி ரூபாய்க்கு 

பமலான ஒட்டு பமாத்த விற்படனயளவு
பகாண்ை வரி பேலுத்துபவாருக்கு இ
இன்வாய்ஸ் பேயல்படுத்த

 

What are the legal provisions governing e -invoice? 

The following Notifications provide the legal basis for e-invoice: 

Notification No. (CT) Key Contents 

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. 
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(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- 2019) 

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. 
(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: 
“(r) 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 
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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. 

01/2022 Dt. 24.2.2022 To implement e-invoicing for the taxpayers having 
aggregate turnover exceeding Rs. 20 Cr from 01.04.2022. 

 

Q.NO. 5.  
 

வணிகங்களுக்கான இ-இன்வாய்ஸின் நன்டமகள் என்ன? 

GST ரிட்ைர்ன்களில் இன்வாய்ஸ்-கடள தானாக பதிபவற்றம் பேய்வதன் 

மூலம்;  
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 எளிதான ITC ேரி பார்ப்புக்கு உதவுதல்; 

 ஒபர பநரத்தில் இ-பவபில் தானாக உருவாக்குதல்;  

 மிகுந்த நம்பகத்தன்மை (உண்டமத்தன்டமடய ேந்பதகிக்கத் 

பதடவயில்டல - பபாலி இன்வாய்ஸ்-கடள நீக்குதல்); 

 பரிவர்த்தடன பேய்யும் தரப்பினரிடைபய பிடழகள் /முரண்கடள 

குடறத்தல்; 

 தரநிடலப்படுத்தல் மற்றும் தகவல் பிடழகடள குடறத்தல்:. 

 ஆவணங்கடள real time அடிப்படையில் வரி இணக்கமானதாக 

மாற்றுதல்; 

 பேயலாக்கச் பேலவுகடளக் குடறத்தல்; 

 கட்ைணச் சுழற்ேிகடள பமம்படுத்துதல் என வணிகங்களுக்கு இ-

இன்வாய்ஸ் பல நன்டமகடளச் பேய்வதன் மூலம் ஒட்டுபமாத்த 

வணிகத்திறடன பபரிதும் பமம்படுத்தும். 

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 GST return; 

 Simultaneous generation of EWB 

 Utmost reliability (no need to doubt the genuineness- eliminates fake 

invoices); 

 Reconciliation problems are eliminated; 

 Standardisation & eliminates data entry errors; 

 Documents become tax compliant on real time basis; 

 Reduction of processing costs; 

 improve payment cycles;  
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 thereby greatly improving overall business efficiency and ensure Ease of 

doing business. 

Q.NO. 6.  
  

இ-இன்வாய்ஸ்க்கு தயாராக இருக்க வணிகங்கள் என்ன 
பேய்யபவண்டும்? 

வணிகங்கள் இப்பபாது பேய்வது பபால் இன்வாய்ஸ்கடள வழங்குவடதத் 

பதாைரும். இ-இன்வாய்ஸ் முடறக்குத் பதடவயான மாற்றங்கள் 

(அதாவது IRP க்கு இன்வாய்ஸ்கடளப் அளிப்பது மற்றும் IRN ஐப் 

பபறுவது), ERP/ கணக்கியல் மற்றும் பில்லிங் பமன்பபாருள் 

வழங்குநர்களால், அந்தந்த பமன்பபாருளில் பேய்யப்படும். இந்த 

வேதியுைன் பமம்படுத்தப்பட்ை நவனீ பமன்பபாருள் பதிப்டப வணிகர்கள் 

பபறபவண்டும். 

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

Businesses will continue to 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), will be 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.  
 

பல பணியாளர்களுக்கான பல பயனர் உருவாக்கம் 
மற்றும் நிர்வாகி விருப்பத்தை (Administrator option) நாங்கள் 
டவத்துக்பகாள்ள முடியுமா? 

ERP பபான்ற பமன் பபாருட்கள் இல்லாத, வரி பேலுத்துபவாருக்காக NIC- 

ஆனது “NIC-GST- இ-இன்வாய்ஸ் தயாரிப்பு (ம ) பிரின்டிங்” (NIC-GST_Gepp) 
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என்ற எக்ஸஸ் அடிப்படையிலான கருவிடய பவளியுட்டுள்ளது. 

இக்கருவி மூலம் வரி பேலுத்துபவார் இன்வாய்ஸ் தரவுகடள பதிபவற்றி 

முக்கிய பயனர் துமைப் பயனர், கைக்குகமள / உருவாக்கி அந்தந்த 

பயனரின் மைாமபல் எண்ணுடன் பைப் மெய்து, GePP-On, GePp-Off ைற்றும் 

மைாத்த உருவாக்க கருவி (Bulk Generation 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 இப்பபாது இ-இன்வாய்ஸ்கதள, ஜிஎஸ்டி 
பபார்ட்டல் அல்லது இ-இன்வாய்ஸ் பபார்டல் அல்லது IRN 
பபார்டலில் உருவாக்க பவண்டுமா? 

அடனத்து அறிவிக்கப்பட்ை பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர்களுக்கும் GST INV-

01இல் குறிப்பிட்ை தகவடல IRP இல் இடுவதன் மூலம், பமபல 

விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி IRN & QR குறியீட்மட உருவாக்குவது என்பது 

கட்ைாயமாகும்; வைிகங்கள் தங்கள் உள் அடமப்புகளில் இ- 

இன்வாய்மை மதாடர்ந்து உருவாக்குவார்கள் - ERP அல்லது அவற்றின் 

கணக்கியல் / பில்லிங் அடமப்புகள் அல்லது பவறு ஏபதனும் 
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பமன்பபாருள் மூலம் IRN-ஐ பபற்று, QR- குறியீட்டுைன் இ-இன்வாய்டஸ 

உருவாக்கி பிரிண்ட் பேய்து பகாள்ளலாம். 

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 முடறக்குள் அைங்குபடவகள்  
E-invoice – Applicability 

Q.NO. 9.  
 

தற்பபாது என்ன ஆவணங்கள் இ-இன்வாய்ஸ் முடறயில் அைங்கும்? 

 இன்வாய்ஸ்கள் 

 கைன் குறிப்புகள்(CDN) 

 பற்று குறிப்புகள் (DBN) 

பபான்ற ஆவணங்கள் பதிவு பபற்ற நபர்களில் அறிவிக்கப்பட்ை 

வகுப்பினரால் ேரக்குகள்/பேடவகடள பபறும் பிற பதிவுபபற்ற 

நபர்களுக்காக B2B அல்லது ஏற்றுமதியின் பநாக்கத்திற்காக 

விநிபயாகிக்கப்படும் பபாது, தற்பபாது இ-இன்வாய்ஸிங் முடறயின் கீழ் 

அைங்கும். "வழங்கல் பில்" இ-இன்வாய்ஸ் முடறயின் கீழ் வராது.  

கிபரடிட் & பைபிட் குறிப்புகள் உள்ளைக்கப்பட்ைாலும், குறிப்பு மற்றும் 

புரிதல் காரைத்திற்காக, இந்த முடற 'இ-இன்வாய்ஸிங்' என்று 

குறிப்பிைப்படுகிறது. 

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. 
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Although Credit & Debit notes are also covered, for ease of reference and 

understanding, the system is referred as ‘e-invoicing’. 

Q.NO. 10.  
 

இன்வாய்ஸ்/ CDN/ DBN (அறிவிக்கப்பட்ை நபரால் IRPக்கு 
பதரிவிக்கப்பை பவண்டிய), IRN இல்லாமல் பேல்லுபடியாகுமா? 

CGST 2017, விதி 48(4) மற்றும் அதன் கீழ் பவளியிைப்பட்ை 

அறிவிக்டகயின் படி, அறிவிக்கப்பட்ை நபர் குறிப்பிட்ை விவரங்கடளப் 

படிவம் GST INV-01 இல் இன்வாய்ஸ் பதிவு பபார்ட்ைலில் பதிபவற்றி, 

இன்வாய்ஸ் குறிப்பு எண்டணப் (IRN) பபற்ற பிறகு இன்வாய்ஸ் 

தயாரிக்கபவண்டும். 

விதி 48(5) இன் படி, விதி 48(4) இல் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள முடறடயத்தவிர, 

அறிவிக்கப்பட்ை நபரால் வழங்கப்படும் எந்தபவாரு இன்வாய்ஸ்யும், 

இன்வாய்ஸ்யாக கருதப்பைாது. 

எனபவ, அறிவிக்கப்பட்ை நபரால் வழங்கப்பட்ை இன்வாய்ஸ் / CDN / DBN 

ஒரு IRN உைன் மட்டுபம ேட்ைப்பூர்வமாக பேல்லுபடியாகும் 

(உட்பபாதிக்கப்பட்ை IRN பகாண்ை QR-குறியீடு). 

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. 
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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.  
 

இ-இன்வாய்ஸின் கீழ் தற்பபாது என்ன என்ன விநிபயாகங்கள் 
அைங்கும்? 

அறிவிக்கப்பட்ை வரி பேலுத்துபவார் மூலம் பதிவு பபற்ற 

வைிகங்களுக்கான விநிபயாகம் (B2B), SEZ களுக்கான விநிபயாகம் (வரி 

பேலுத்தி/ வரி பேலுத்தாமல்), ஏற்றுமதிகள் (வரி பேலுத்தி/ பேலுத்தாமல்), 

டீம்ட் ஏற்றுமதிகள், தற்பபாது இ-இன்வாய்ஸ் முமறயின் 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. 12.  
 

அறிவிக்கப்பட்ை நபர்களால் B2C விநிபயாகங்களும் (வணிக 
நிறுவனங்களின் நுகர்பவாருக்கான விநிபயாகம்) இ-இன்வாய்ஸ் 
முடறயில் நடைபபற பவண்டுமா? 

இல்டல, தற்பபாது B2C இன்வாய்ஸ்கள் அறிவிக்கப்பட்ை நபர்களால்    

IPR-க்கு பதரியப்படுத்த பவண்டிய அவேியமில்டல, தற்பபாது பபாருந்தாது/ 

அனுமதிக்கப்பைவில்டல. 

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

No. Reporting B2C invoices by notified persons is not applicable/allowed currently. 
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Q.NO. 13.  
 

NIL-வதீத்டத ஈர்க்கும் அல்லது முழுவிலக்கு அளிக்கப்பட்ை 
பபாருட்களுக்குஇ-இன்வாய்ஸிங் பபாருந்துமா? 

இல்டல. NIL-வதீத்டத ஈர்க்கும் அல்லது முழு விலக்களிக்கப்பட்ை 

வழங்கல்களுக்கு, ஒரு "வழங்கல் பில்" பரிந்துடரக்கப்படுகிறது; வரி 

இன்வாய்ஸ் அல்ல. எனபவ, அத்தடகய வழங்கல்கள் அறிவிக்கப்பட்ை 

பதிவு பேய்யப்பட்ை நபரால் வழங்கப்பட்ைாலும் கூை இ- இன்வாய்ஸ் 

கட்ைாயமில்டல. இருப்பினும், CGST விதி 46 ஏ இன் கீழ் வழங்கப்பட்ை 

இன்வாய்ஸ் -கம்-பில், (வரிவிதிக்கத்தக்க மற்றும் விலக்கு அளிக்கப்பட்ை 

பபாருட்கள் அல்லது பேடவகள் அல்லது இரண்டும்) பதிவுபேய்யப்பட்ை 

நபருக்கு வழங்கும்பபாது  இ- இன்வாய்ஸ் கட்ைாயமாகும். 

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. 14.  
 

நிதி/ வணிகக் கைன் குறிப்புகளும் IRPக்கு பதரிவிக்கப்பைபவண்டுமா? 

இல்டல. 2017 CGST/SGST ேட்ைத்தின் பிரிவு 34ன் கீழ், வழங்கப்பட்ை 

கிபரடிட் மற்றும் பைபிட் குறிப்புகள் மட்டுபம IRP-யில் 

பதரிவிக்கப்பைபவண்டும் மற்றும் IRN/QR-குறியீட்டுைன் 

வழங்கப்பைபவண்டும்.  
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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. 15.  
 

அறிவிக்கப்பட்ை நபர்களின் அரோங்கத் துடறகளுக்கான 
விநிபயாகங்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் பபாருந்துமா? 

பதிவு பபற்ற நபருக்கு பபாருட்கள் அல்லது பேடவகள் அல்லது 

இரண்டையும் வழங்கும்பபாது, அறிவிக்கப்பட்ை நபர்களுக்கு  

இ-இன்வாய்ஸ் கட்ைாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. 

எனபவ, அரோங்கத்துடற GST-யின் கீழ் எந்தப் பதிவும் பபறாத பபாது 

(அதாவது ‘பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர்’ அல்ல), இ-இன்வாய்ஸ்க்கான பதடவ 

எழாது. 

இருப்பினும், அரசு துடறயிைம் GSTIN உள்ளது எனில் (பபாருட்கள்/ 

பேடவகடள வழங்கும் நிறுவனம்/ TDS கழித்தல்)   

இ-இன்வாய்ைில் பபறுநரின் GSTIN எனக் குறிப்பிைப் பைபவண்டும். 

Whether e-invoicing 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. 
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Q.NO. 16.  
 

ஒபர பான் எண்ணின் கீழ் இரண்டு பவவ்பவறு GSTIN-களுக்கு 
இடைபயயான இன்வாய்ஸ்களுக்கு  
இ-இன்வாய்ஸிங் பபாருந்துமா? 

ஆம், ஒபர PAN இன் கீழ் இரண்டு பவவ்பவறு GSTIN களுக்கு இடையிலான 

இன்வாய்ஸ்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் பபாருந்தும். பதிவு பேய்யப்பட்ை 

நபர்களால், அபத நிரந்தர கணக்கு எண் (PAN) உைன் பதிவு பேய்யப்பட்ை 

நபர் உட்பை எந்தபவாரு பதிவு பேய்யப்பட்ை நபருக்கும் பபாருட்கள் 

அல்லது பேடவகள் அல்லது இரண்டையும் வழங்கும்பபாது, 

அறிவிக்கப்பட்ை நபர்களால் இ-இன்வாய்ஸ் கட்ைாயமாக்கப்பட்டுள்ளது 

2017 CGST/SGST ேட்ைத்தின் பிரிவு 25(4)ன் படி, “ஒரு மாநிலம் அல்லது 

யூனியன் பிரபதேம் அல்லது ஒன்றுக்குபமற்பட்ை மாநிலங்கள் அல்லது 

யூனியன் பிரபதேங்களில் ஒன்றுக்குபமற்பட்ை பதிவுகடளப் பபற்ற 

அல்லது பபறபவண்டிய நபர், ஒவ்பவாரு பதிடவப் பபாறுத்தமட்டிலும் 

இந்தச் ேட்ைத்தின் 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 s                     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 more 

than one State or Union territory shall, in respect of each such registration, be 

treated as distinct persons for the purposes of this Act”. 



24  

Q.NO. 17.  
 

உயர் கைல் விற்படன (High Sea Sale) மற்றும் பாண்ைட் கிைங்கு 
விற்படனக்கு, இ-இன்வாய்ஸிங் பபாருந்துமா? 

இல்டல. CGST/SGST ேட்ைத்தின் அட்ைவடண III இன் படி, இந்த 

நைவடிக்டககள்/ பரிவர்த்தடனகள் பபாருட்கள் வழங்கல் அல்லது 

பேடவகள் 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 CGST, Act, 2017. 

Q.NO. 18.  
 

இறக்குமதி பரிவர்த்தடனகளுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் பபாருந்துமா? 

இறக்குமதி பரிவர்த்தடனகளுக்கு இ -இன்வாய்ஸ் பபாருந்தாது. 

Whether e-invoice is applicable for import transactions? 

e-invoice is not applicable for import transact ion s. 

Q.NO. 19.  
 

எந்பதந்த நிறுவனங்கள்/ துடறகளுக்கு, இ-இன்வாய்ஸ் பபாருந்தாது 
/ விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது? 

பின்வரும் பதிவுபேய்யப்பட்ை நபர்களினால் பேய்யப்படும் 

வழங்கல்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ் பபாருந்தகூடியதல்ல: 

 ேிறப்பு பபாருளாதார மண்ைல யூனிட்டுகள்/ பதாழிற்ோடலகள் 

 காப்படீ்ைாளர்கள்; 
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 வங்கி அல்லா நிதி நிறுவனம் (NBFC) உட்பை வங்கி நிறுவனங்கள் 

அல்லது நிதி நிறுவனங்கள்; 

 ேரக்கு பபாக்குவரத்து நிறுவனம் (GTA) ஒரு ேரக்கு வண்டியில் 

ோடல வழியாக பபாருட்கடள பகாண்டு பேல்வது பதாைர்பான 

பேடவகடள வழங்கும்பபாது.; 

 பயணிகள் பபாக்குவரத்து பேடவடய வழங்குபவர்கள்; 

 மல்டிபிளக்ஸ் திடரகளில் திடரப்பைங்களின் கண்காட்ேிக்கு 

அனுமதித்தல் மூலம் பேடவகடள வழங்குபவர்கள்; 

 ஆன்டலன் தகவல் தரவுத் தளம் மற்றும் மீட்பைடுத்தல் 

பேடவகள் (OIDAR) CGST விதிகளின் விதி 14 இன் கீழ் பதிவு 

பேய்யப்பட்ை நபர்கள்; 

 அரோங்க துடற மற்றும் உள்ளாட்ெி அதிகார அமைப்புகள். 

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); 

 Goods Transport 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); 
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 Government department and local authority. 

Q.NO. 20.  
  

இ-இன்வாய்ஸில் இருந்து விலக்கு என்பது ேப்டள/ 
பரிவர்த்தடனயின் தன்டமயாலா அல்லது அந்த நிறுவனத்தினாலா? 

இது நிறுவனத்டதப் பபாறுத்ததாகும். 

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. 21.  
 

SEZ பைவலப்பர்கள் இ-இன்வாய்ஸ்கடள வழங்கபவண்டுமா? 

ஆம், SEZ பைவலப்பர்கள் குறிப்பிட்ை வருடாந்தர விற்படனயளவு மற்றும் 

அறிவிப்பின் பிற நிபந்தடனகடள பூர்த்தி பேய்தால் இ- இன்வாய்ஸ்கடள 

வழங்க பவண்டும். 

அறிவிப்பின் அடிப்படையில் (மத்திய வரி) 61/2020 dt. 30-7-2020, SEZ 

யூனிட்டுகளின் பவளி விநிபயாகத்திற்க்கு மட்டுபம இ-இன்வாய்ஸ் 

வழங்குவதில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. 

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. 
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Q.NO. 22.  
 

தடையற்ற வர்த்தகம் & கிைங்கு மண்ைலங்கள் (FTWZ)இ-
இன்வாய்ஸில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதா? 

ஆம். பவளிநாட்டு வர்த்தக பகாள்டகயின்படி, தடையற்ற வர்த்தகம் 

மற்றும் கிைங்கு மண்ைலங்கள் (FTWZ), வர்த்தகம் மற்றும் கிைங்குகளில் 

கவனம் பேலுத்தும் ேிறப்பு பபாருளாதார மண்ைலங்களின் ஒரு ேிறப்பு 

வடக மட்டுபம ஆகும். எனபவ, மற்ற ேிறப்பு பபாருளாதார மண்ைல 

அலகுகடளப் பபாலபவ, தடையற்ற  வர்த்தகம் மற்றும் பேமிப்புக் கிைங்கு 

மண்ைல நிறுவனங்களும் இ-இன்வாய்ஸ் முடறயில் 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. 23.  
 

அறிவிக்கப்பட்ை நபர்களின் SEZகளுக்கான விநிபயாகங்களுக்குஇ-
இன்வாய்ஸ் பபாருந்துமா? 

ஆம், அறிவிக்கப்பட்ை பதிவு பபற்ற  நபர்களின் ஏற்றுமதிக்கு 

பபாருந்துவதுபபால் SEZ பைவலப்பர்கள் மற்றும் SEZ அலகுகளுக்குகான 

விநிபயாகங்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ் பபாருந்தும். 

அறிவிப்பின் அடிப்படையில் மத்திய வரி 61/2020(CT) dt. 30-7-2020, SEZ 

யூனிட்டுகளின் பவளி விநிய ாகங்களுக்கு மட்டுபம 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. 24.  
 

இ-இன்வாய்ஸிங் பநாக்கத்திற்காக வழங்கல்களின் ஒட்டுபமாத்த 
விற்படன அளவு என்பதின் பபாருள் என்ன? 

ஒட்டு பமாத்த விற்படன அளமவ கணக்கிடும் பநாக்கத்திற்காக, ஒபர 

பான் அடிப்படையிலான GSTIN-இன் கீழ் பேய்யப்படும் ஏற்றுமதிகள், 

விலக்களிக்கப்பட்ை வழங்கல்கள் மற்றும் இண்ைர் GSTIN-இன் 

பரிமாற்றங்கள் உள்ளிட்ை அடனத்து வரி விதிக்கத்தக்க வழங்கல்களின் 

மதிப்பும் கருத்தில் பகாள்ளப்பை பவண்டும். எவ்வாறாயினும், எந்தபவாரு 

நிதியாண்டிலும் பேலுத்தப்பட்ை வரித் பதாடகடய (CGST / SGST / UTGST / 

IGST / பேஸ்) பமாத்த விற்பமன அளவின் கணக்கீட்டிற்கு பேர்க்க 

பவண்டியதில்டல. 

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. 
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Q.NO. 25.  
 

ஒரு பதிவுபபற்ற அறிவிக்கப்பட்ை வகுப்பினர் பபறக்கூடிய, ரிவர்ஸ் 
ோர்ஜ் முடறயில் வரி பேலுத்தப்பைபவண்டிய விநிபயாகங்களின் 
மதிப்டப, ஒட்டுபமாத்த விற்படன அளவுவின் கணக்கீட்டுற்கு 
பேர்க்க பவண்டுமா? 

பமற்குறிப்பிட்ை வழங்கல்கள் பவறு PAN உைன் பதிவுபேய்யப்பட்ை 

நபரிைமிருந்து வருவதால், ஒரு பதிவுபபற்ற அறிவிக்கப்பட்ை வகுப்பினர் 

பபறக்கூடிய, ரிவர்ஸ் ோர்ஜ் முடறயில் வரி பேலுத்தப்பைபவண்டிய 

விநிபயாகங்களின்  மதிப்டப, ஒட்டுமைாத்த விற்பமன அளவின் 

கணக்கீட்டுற்கு பேர்க்க பவண்டியதில்டல 

எவ்வாறாயினும், வரி பேலுத்துவதற்கு பபறுநர் பபாறுப்பபற்கும் 

வடகயிலான ேரக்குகள் / பேடவகள் அல்லது இரண்டின், மதிப்டபயும் 

ேப்டளயரின் ஒட்டுமைாத்த விற்பமன அளவிமன கணக்கிடுவதற்காக  

பேர்க்கப்பைபவண்டும் 

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 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. 
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Q.NO. 26.  
 

நைப்பு நிதியாண்டில் (எ. கா. 2022-23 ஆம் ஆண்டில்) எங்கள் 
நிறுவனத்தின் ஒட்டுபமாத்த விற்படன அளவு நிர்ணயிக்கப்பட்ை 
வரம்டபத் தாண்டும்பபாது, எந்தத் பததியிலிருந்து, ேப்டளயர் இ-
இன்வாய்ஸ்டஸ பதாைங்கபவண்டும்? 

முந்டதய நிதியாண்டுகளில் wef: 2017-18  ஏபதனும் ஒன்றில் பதிவு 

பேய்யப்பட்ை நபரின் வருடாந்திர ஒட்டுமைாத்த விற்பமன அளவு 

நிர்ணயிக்கப்பட்ை வரம்டப கைக்காமல், நைப்பு நிதியாண்டில் (2022-23) 

நிர்ணயிக்கப்பட்ை வரம்டப விை உங்கள் ஒட்டுமைாத்த விற்பமன அளவு 

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

இன்வாய்ஸ் உங்களுக்கு கட்ைாயமாகும். 

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. 

Q.NO. 27.  
 

ஒட்டுபமாத்த விற்படன அளவு வரம்பு குறித்தஇ-இன்வாய்ஸ் 

அறிவிப்பில் 2017-18 முதல் எந்த முந்டதய நிதியாண்டிலும் பமாத்த 
விற்பதன என குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது, 1-7-2017 முதல் GST 

அமல்படுத்தப்பட்ைடதக் கருத்தில் பகாண்டு, 2017-18 
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நிதியாண்டிற்கான ‘ஒட்டுபமாத்த விற்பதன அளதவ’ எவ்வாறு 

கணக்கிடுவது? 

2017 CGST ேட்ைத்தின் பிரிவு 2(6) இன் கீழ் உள்ள வடரயடறயின்படி 

'ஒட்டுபமாத்த விற்பமன அளவு ' கணக்கிைப் பைபவண்டும். எனபவ, 2017-

18 நிதியாண்டில், 1-7-2017 முதல் நிதியாண்டின் இறுதிவடர 'ஒட்டுபமாத்த 

விற்பமன அளவு' கணக்கிைப் பைபவண்டும். 

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. 28.  
 

ஒரு SEZ யூனிட் மற்றும் ஒரு வழக்கமான DTA யூனிட் ஒபர ேட்ை 
நிறுவனத்தின் கீழ் உள்ளது (அதாவது ஒபர பான் டவத்திருப்பது). 
2017-18 முதல் நிதியாண்டுகளில் ஒன்றில், அச்ேட்ை நிறுவனத்தின் 
ஒட்டு பமாத்த விற்படனயளவு அறிவிக்கப்பட்ை வரம்டபவிை 
அதிகமாக உள்ளது (இரண்டு GSTIN கடளயும் கருத்தில் பகாண்டு), 
இருப்பினும், DTA யூனிட்டின் விற்படனயளவு அறிவிக்கப்பட்ை 
வரம்புக்குக் கீபழ உள்ளது. இந்தச் சூழ்நிடலயில், SEZ யூனிட்டுக்குஇ-
இன்வாய்ஸில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், DTA 
யூனிட்டுக்குஇ-இன்வாய்ஸ் பபாருந்துமா? 

ஆம், பபாருந்தும், ஏபனனில் இந்த உதாரணத்தில் ேட்ை நிறுவனத்தின் 

பமாத்த விற்படனயளவு அறிவிக்கப்பட்ை வரம்டபவிை அதிகமாகிறது. 

ஒபர பான் எண்ணின் ‘ஒட்டுபமாத்த விற்படனயளவு’ அடிப்படையில் 

கணக்கீட்டிற்கான பதடவ 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. 29.  
 

உள்ளடீ்டு பேடவ விநிபயாகஸ்தரால் (ISD) வழங்கப்பட்ை 
இன்வாய்ஸ்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ் பபாருந்துமா? 

இல்டல. 

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

No.  

Q.NO. 30.  
 

ரிவர்ஸ் ோர்ஜ் ேம்பந்தப்பட்ை ேப்டளகளுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் 
பபாருந்துமா? 

அறிவிக்கப்பட்ை நபரால் வழங்கப்பட்ை இன்வாய்ஸ் அவரால் 

பேய்யப்பட்ை விநிபயாகங்கள் பதாைர்பானதாக இருந்தால், 2017 CGST 

ேட்ைப்பிரிவு 9(3)-இன் கீழ் ரிவர்ஸ் ோர்ஜ் வருபமனில், இ-இன்வாய்ஸ் 

பபாருந்தும். 

எடுத்துக்காட்ைாக, ஒரு வரி பேலுத்துபவார் (உதாரணமாக, நிதியாண்டில் 

ரூ. 20 பகாடிக்குபமல் பமாத்த விற்படனயளவு பகாண்ை 
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வழக்கறிஞர்களின் நிறுவனம்) பிறபதாரு நிறுவனத்திற்கு (RCM-இன் கீழ் 

பபறுநராக வரி பேலுத்தும்) பேடவகடள வழங்குகிறாபரனில், IRP-க்கு 

அத்தடகய இன்வாய்ஸ்கள் அறிவிக்கப்பட்ை நபரால் பதரிவிக்கப்பை 

பவண்டும். 

மறு புறம், (i) பதிவு பேய்யப்பைாத ஒருவரிைமிருந்து 2017 CGST 

ேட்ைப்பிரிவு  9(4) அல்லது (ii) பேடவகடள இறக்குமதி பேய்வதன் மூலம் 

அறிவிக்கப்பட்ை நபர் பபாருட்கடள/ பேடவகடள பபற்றால், இ-

இன்வாய்ஸ் எழாது/ பபாருந்தாது. 

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. 20 Cr.) is supplying services to a company (who will be 

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. 31.  
 

ஒரு குறிப்பிட்ை ேப்டளயர் இ-இன்வாய்ஸ் (அதாவது IRN/ QR 
குறியீட்டுைன் இன்வாய்ஸ்) வழங்கபவண்டும் என்படத எப்படி 
அறிவது? 

நிர்ணயிக்கப்பட்ை நிபந்தடனகளுக்குள் பபாருந்தும்பபாது 2017 CGST, விதி 

48(4)ன் படி (அதாவது IRP-க்கு இன்வாய்ஸ் விவரங்கடளப் பதரிவித்தல், 
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IRN-ஐப் பபறுதல் மற்றும் QR குறியீட்டுைன்  இன்வாய்ஸ் வழங்குதல்)இ-

இன்வாய்டஸ வழங்குவதற்கான கைடம / மபாறுப்பு ேம்பந்தப்பட்ை வரி 

பேலுத்துபவாரிைம் உள்ளது. 

இருப்பினும், ஒரு எளிதாக்கும் நைவடிக்டகயாக, 2017-18 முதல் ஏபதனும் 

ஒரு நிதியாண்டில் நிர்ணயிக்கப்பட்ை விற்பமன அளமவ தாண்டிய 

அடனத்து வரி பேலுத்துபவார்களுக்கும், IRP-க்கு இன்வாய்ஸ்கடள 

பதரியப்படுத்துவதற்கான ோத்தியம் (enabling) உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. 

இ -இன்வாய்ஸ் பபார்ட்ைலில் GSTIN ோத்தியமாக்கபட்ை நிடலடய 

ஒருவர் பதைலாம்: https://einvoice1.gst.gov.in/> Search >e-invoice status 

of taxpayer 

இந்த GSTIN-களின் பட்டியல் GST பபார்ட்ைலில் பதரிவிக்கப்பட்டுள்ள GSTR-

3B-இன் விற்பமன அளவின் அடிப்படையில் மட்டுபம உள்ளது. இதில் 

விலக்கு அளிக்கப்பட்ை நிறுவனங்கள் இருக்கலாம் அல்லது பவறு 

ேிலகாரணங்களுக்காக இ-இன்வாய்ஸ் பபாருந்தாத நிறுவனங்களும் 

இருக்கலாம். எனபவ, இ-இன்வாய்ஸ் பபார்ட்ைலில் ோத்தியமாக்கபட்ை 

நிடல என்பது வரி பேலுத்துபவார் இ-இன்வாய்ஸ் பேய்யபவண்டும் என்று 

தானாக பபாருள்  படுவதில்டல. வரி பேலுத்துபவாருக்கு இ-இன்வாய்ஸ் 

பபாருந்தாது எனில், அவர்கள் ோத்தியமாக்கபட்ை நிடலடயப் பற்றி 

கவடலப்பை பவண்டியதில்டல மற்றும் அடத புறக்கணிக்கலாம். 

பமலும், வரி பேலுத்துபவாரின் விற்பமன அளவின் அடுக்குகடள 

பின்வருவனவற்றின் மூலம் கண்ைறிய முடியும்: GST பபார்ட்ைலில் 

“Search Taxpayer” / “Know Your Supplier” பக்கங்கடளப் பார்க்கவும் 

ஒரு பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர், 2017 CGST, விதி 48(4) இன் அடிப்படையில் 

இன்வாய்டஸ தயாரிக்கபவண்டும், ஆனால் பபார்ட்ைலில் அதற்குச் 
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ோத்தியமாக்கப்பைவில்டல,  எனில் அவர் பபார்ட்ைலில் ோத்தியமாக்க 

பகாரலாம்: ‘Registration -> e-Invoice Enablement’ 

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 “Search 

Taxpayer” / “Know Your Supplier” Sections on GST portal 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-Invoice Enablement’. 
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Q.NO. 32.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் வழங்க பவண்டிய அடனத்து வரி பேலுத்துபவார் 
பட்டியடல நான் எங்பக பபறுவது? 

இ-இன்வாய்ஸ் வழங்க பவண்டிய வரி பேலுத்துபவார்களின் 

துல்லியமான பட்டியடல உருவாக்குவது கடினம், ஏபனனில 

இ-இன்வாய்ஸுக்கு நிர்ணயக்கப்பட்ை நிபந்தடனகடள நிடறபவற்றுவது 

(எ. கா. விற்பமன அளவு வரம்டப கைத்தல், விலக்குகள், 

விநிபயாகங்களின் தன்டம பபான்றடவ) என்பது மாறுதலுக்குட்பட்ைது. 

இருப்பினும் இ இன்வாய்ஸ், முடறக்கு தகுதியான மற்றும்/ அல்லது

தற்ேமயம் கடள உருவாக்கும் GSTIN களின் பட்டியல் IRP இல் 

பவளியிைப்பட்டு அவ்வப்பபாது புதுப்பிக்கப்படும். தயவு பேய்து 

பார்டவயிைவும்: https://einvoice1.gst.gov.in/Others/GSTINsGeneratingIRN 

பமலும், நிபந்தடனகடள ேரிபார்த்து ேட்ைத்டத பின்பற்றபவண்டிய 

பபாறுப்பு ேம்பந்தப்பட்ை வரி பேலுத்துபவார் மீது உள்ளது, எனபவ பபறுநர் 

தனது ேப்டளயர்களுைன் இந்த உண்டமடய உறுதிப்படுத்தபவண்டும், 

ஏபனனில் பட்டியலில் விலக்கு அளிக்கப்பட்ை நிறுவனங்களின் 

பபயர்களும் இைம்பபற்று, அவர்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ் முடற 

ோத்தியப்பட்டுள்ளதாக காட்ைப்பட்டிருக்கலாம். 

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 made etc.) 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. Please visit: 
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https://einvoice1.gst.gov.in/Others/GSTINsGeneratingIRN 

Further, onus is on the concerned taxpayer to check the conditions and follow the 

law while the recipient shall confirm this fact with his suppliers, as the list may 

contain the names of exempt entities also but who might have been shown as 

enabled for e-invoice. 

Q.NO. 33.  
 

நான் ஒரு வாங்குபவர். எனது ேப்டளயர்களில் ேிலருக்கு, IRP-இன் 
நிடல இ-இன்வாய்ஸுக்கு ‘ோத்தியமாக்கப்பட்ைது ' 
எனக்காட்ைப்பட்டுள்ளது. ஆனால், எனது ேப்டளயர் அவர்கள் இ-
இன்வாய்ஸில் இருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்ைார் அல்லது 
அவர்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸிங் பபாருந்தாது என்று கூறுகிறார் (ேில 
காரணங்களால்). தயவுபேய்து பதளிவுபடுத்துக? 

மற்ற பகள்விகளில் ஏற்கனபவ பதளிவு படுத்தப்பட்டுள்ளபடி, 

இ-இன்வாய்ஸ் பபார்ட்ைலில் உள்ள ோத்திய நிடல, என்பது ஒரு வரி 

பேலுத்துனர் இ-இன்வாய்ஸ் பேய்ய ேட்ைப்பூர்வமாக 

கைடமப்பட்டிருக்கிறார் என்று பபாருள்படுவதல்ல. 2017-18 ஆம் 

நிதியாண்டு முதல் எந்தபவாரு நிதியாண்டிலும், (பக. என்  19-க்கான 

பதிலில் பட்டியலிைப்பட்டுள்ள ேப்டளயர்கடளத் தவிர), 

பரிந்துடரக்கப்பட்ை ஒட்டு பமாத்த விற்படனயளவு (ரூ.20 பகாடி) பகாண்ை 

அடனத்து பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர்களுக்கும் இ-இன்வாய்ஸ் வழங்குவது 

கட்ைாயமாகும்.  

ேம்பந்தப்பட்ை வரி பேலுத்துபவார் (வாங்குபவர்கள் மற்றும் ேப்டளயர்கள் 

இருவரும்) அறிவிப்பு / விதிகளின்படி நிபந்தடனகடள பூர்த்தி பேய்வடத 

உறுதிப்படுத்திபகாள்ள பவண்டும். 
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CGST, 2017-இன் விதி 48(5) இன் கீழ், ITC  பபறுவது உட்பை அடனத்து 

பநாக்கங்களுக்காகவும், இ-இன்வாய்ஸ் பவளியிடுவதற்கு 

கட்ைாயப்படுத்தப்பட்ை ஒரு அறிவிக்கப்பட்ை பதிவு பேய்யப்பட்ை நபரால் 

வழங்கப்பட்ை ோதாரண இன்வாய்ஸ் (eInvoice தவிர) ஏபதனும் இருந்தால், 

அது பேல்லுபடியாகாது என்படத நிடனவில் பகாள்க. 

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.20 Cr.) during any 

of the FY from 2017-18, except to the suppliers listed in the reply to Q. No: 19. 

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). 

 

Q.NO. 34.  
 

ஆண்டிற்கு ரு. 20 பகாடிக்கு பமல் விற்பதன அளவு / வணிகம் 
பேய்யும் நிறுவனம், 01.04.2022 முதல் இ-இன்வாய்ஸ் பபாரட்ைலில் 
உருவாக்காமல் வழங்கிய இன்வாய்ஸ்களின் நிடல என்ன?  

2017-18 ஆம் நிதியாண்டியில் இருந்து எந்தபவாரு நிதியாண்டிலும் 

வருடாந்திர ஒட்டுமைாத்த விற்பமன அளவு கட்ைாய வரம்பான ரூ.20 

பகாடிக்கு பமல் இருந்தபபாதிலும், இ-இன்வாய்ஸிங் முடறயால் 
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உருவாக்கப்பைாத அத்தடகய வரி பேலுத்துபவாரின் இன்வாய்ஸ்கள், 

CGST, 2017 இன் விதி 48(5) இன் படி இன்வாய்ஸ்கலாகக் 

கருதப்பைமாட்ைாது. எனபவ, பபறுநர் ITC.க்கு தகுதி பபற மாட்ைார். 

What happens to the invoices issued by the Tax Payer whose Aggregate 
Annual Turnover is more than Rs.20 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, despite having 

Aggregate Annual Turnover exceeding Rs.20 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. 
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இ-இன்வாய்ஸ் - IRP க்குஅறிக்டக பேய்தல் 
e-invoice - Reporting to IRP 

Q.NO. 35.  
 

இன்வாய்ஸ் பதிவு பபார்ைல் (IRP) என்றால் என்ன? 

இன்வாய்ஸ் பதிவு பபார்ைல் (IRP) என்பது அறிவிக்கப்பட்ை நபர்களால் இ-

இன்வாய்கடளப் பதிபவற்றம்/ அறிக்டகயிடுவதற்கான 

இடணயதளமாகும். 

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

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

குறியீட்மட தயாரிக்கும் பநாக்கத்திற்காக, பத்து பபார்ட்டல்கள் 

அறிவிக்கபட்டுள்ளன. 

முதல்இ-இன்வாய்ஸ் பதிவு பபார்ைல் (IRP) பேயலில் உள்ளது அணுகவும்: 

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

பதமவயான பநரத்தில் பமலும் பல இடணயதளங்கள் 

பேயல்படுத்தப்படும். 

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) active   and can be   accessed at: 

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



41  

More portals will be made available in due course. 

Q.NO. 36.  
 

இ-இன்வாய்ஸிங்க்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ை வரம்புக்குக் கீபழ ஒட்டு 
பமாத்த விற்படனயளவு உள்ள நிறுவனங்களும் சுய 
விருப்பத்தின்படி இ-இன்வாய்ஸ் முதைதய கதடபிடிக்கலாமா? 

இல்டல, தற்பபாது, அறிவிக்கப்பட்ை வகுப்பினர் மட்டுபம (ரூ 20 பகாடிக்கு 

பைற்பட்ட ஒட்டு மைாத்த விற்பமனயளவு மகாண்ட பதிவு மெய்யப்பட்ட 

நிறுவனங்ககள்) IRPக்கு இன்வாய்ஸ்கடளத் பதரிவிக்க 

அனுமதிக்கப்படுவார்கள்/ ோத்தியமாக்கப்படுவார்கள். 

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. 20 Crores) will be allowed/enabled to report  

invoices to IRP. 

Q.NO. 37.  
 

IRP-க்கு இன்வாய்டஸ பதரிவிக்க ஏபதனும் கால அவகாேம் 
உள்ளதா? அதாவது ைாகுபமன்ட் பததி (IRP-க்கான) உள்ளடீ்டில் உள்ள) 
ஏபதனும் ஒரு காலவரம்பிற்குள் இருக்க பவண்டும் என்ற ேரிபார்ப்பு 
முதை உள்ளதா? 

இல்டல. அத்தடகய ேரிபார்ப்பு பபார்ட்ைலில் டவக்கப் பைவில்டல. 

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. 38.  
 

IRP இல், GST INV-01 இல் குைிப்பிட்ட விவரங்கதளப் 
பைிபவற்றும் பபாது சப்தளயரின் டிஜிட்டல் தகயயாப்பம் 

(DSC) கட்டாயமா? மற்றும் IRN உடன் உட்யபாைிக்கப்பட்ட QR-
Code உடன் உரிய யசயல்முதை மூலம் வழங்கப்பட்ட இ -

இன்வாய்ஸின் நகல் சப்தளயர் / அவரால் தகயப்பமிட 

அங்கீகரிக்கப்பட்டவரால் தகயயாப்பமிடப்பட பவண்டுமா? 

இல்டல. GST INV-01-இல் குறிப்பிட்ட விவரங்கமளப் IRP-இல்  பதிபவற்றும் 

பபாது, அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு மெய்யப்பட்ட நபர் டிஜிட்டல் 

மகமயாப்பத்மத இமைப்பது கட்டாயைல்ல. 

இபதபபால், CGST விதிகள், 2017 இன் விதி 46 இன் (5)வது ப்பராவிபோ படி, 

IRN-உடன் உட்மபாதிக்கப்பட்ட QR குறியீட்மட இமைப்பதன் மூலம் உரிய 

மெயல்முமற மூலம் வழங்கப்படும் இ -இன்வாய்ஸின் கடின நகலில் 

ெப்மளயர் அல்லது அவரது அங்கீகரிக்கப்பட்டவரின் மகமயாப்பம் 

பதமவயில்மல. 

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 5th proviso to the Rule 46 of CGST Rules, 

2017.  
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Q.NO. 39.  
 

ஈ-காமர்ஸ் ஆபபரட்ைர்கள் தங்கள் தளங்களில் விற்படனயாளர்களின் 
ோர்பாக இ-இன்வாய்ஸ்கடள உருவாக்கமுடியுமா? 

ஆம். இ-காைர்ஸ் நிறுவனம் மூலம் விற்பமன மெய்யும் அத்தமகய 

ெப்மளயர்கள், மற்றபடி அறிவிக்கப்பட்ட நபர்கள் ைற்றும் 2017 GST விதி 48 

(4) இன் கீழ் இன்வாய்ஸ்கடளப் பதரிவிக்க பவண்டும் என்றால், இ-

காைர்ஸ் ஆபபரட்டர்கள் தங்கள் தளங்களில் விற்பமனயாளர்களின் 

ொர்பாக இ- இன்வாய்ஸ்கடள 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. 40.  
 

IRP-க்கு இன்வாய்ஸ்கடள அளிக்க ஏபதனும் கருவி 
வழங்கப்பட்டுள்ளதா? 

ஆம். போந்தமாக ERP/ பமன் பபாருள் தீர்வுகள் இல்லாத 

நிறுவனங்களுக்கு, இ-இன்வாய்ஸ் பபார்ட்ைலில் இருந்து பதிவிறக்கம் 

பேய்யக்கூடிய இலவே ஆஃப்டலன் யுடிலிட்டி (‘பமாத்த உருவாக்க கருவி’) 

பயன்படுத்தலாம். இதன் மூலம், இன்வாய்ஸ் தரடவ IRP-க்கு எளிதாக 

அளித்து மற்றும் IRN/ டகபயாப்பமிைப்பட்ை இ-இன்வாய்டஸ பபறலாம். 

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 
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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. 

Q.NO. 41.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்குவதற்கான பல்பவறு முடறகள் யாடவ? 

பல முடறகள் உள்ளன, இதனால் வரி பேலுத்துபவார் IRN உருவாக்க 

ேிறந்த முடறடயப் பயன்படுத்தலாம்: 

1. API அடிப்படையிலானது 

2. ஆஃப்டலன் யுடிலிட்டி (IRP-யிலிருந்து இலவேமாக பதிவிறக்கம் 

பேய்யலாம்) 

3. 'NIC-GST இ- இன்வாய்ஸ் தயாரித்தல் ைற்றும் அச்ெிடுதல்' (NIC-

GePP) எக்மெல் அடிப்பமடயிலான கருவி - ஆஃப்மலன் / 

ஆன்மலன். 

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. Offline Utility (freely downloadable from IRP) 

C. ‘NIC-GST e-invoice Preparing and Printing’ (NIC-GePP) excel based Tool – 

offline/online. 
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Q.NO. 42.  
D.   

இ-இன்வாய்ஸின் கீழ் GePP கருவி /வசைி என்றால் என்ன? 
அதை யார் பயன்படுத்ைலாம்? 

GePP என்பது ஜிஎஸ்டி இ-இன்வாய்ஸ் தயாரித்து அச்ெிடுவதற்கான 

கருவியாகும். ERP தீர்வு இல்லாத அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு மெய்யப்பட்ட 

நபர்களுக்கு, இன்வாய்ஸ் விவரங்கமள உள்ளிடவும், IRN 

உட்மபாதிக்கப்பட்ட QR குறியீட்மடக் மகாண்டு இ-இன்வாய்ஸ் 

பபார்ட்டலில் இருந்து IRN ஐப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் இ-இன்வாய்ஸ் 

அச்ெிடவும் இது ஒரு எக்மெல் அடிப்பமடயிலான எளிய கருவியாகும்.  

 இ-இன்வாய்ஸ் பபார்ட்டலில் முகப்புப் பக்கத்தில் உள்ள Help tab’> 

‘Tools’ என்பதற்குச் மெல்வதன் மூலம் கிமடக்கும் ‘Bulk generation tool’-

ன் கீழ் GST இ-இன்வாய்ஸ் தயாரித்தல் ைற்றும் அச்ெிடும் கருவி GePP- 

ஐ அணுகலாம். மற்றும் அடத இலவேமாக பதிவிறக்கம் பேய்யலாம் 

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 homepage; and it can be downloaded free of cost. 
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Q.NO. 43.  
 

GePP கருவி / வசைியின் முக்கிய அம்சங்கள் என்ன? 

GePP என்பது ஒரு எக்மெல் அடிப்பமடயிலான கருவியாகும், இது 

பின்வரும் மெயல்பாடுகமளக் மகாண்டுள்ளது: 

 இது ைிகவும் எளிமையான வடிவைாகும், இதில் இன்வாய்ஸ் 

விவரங்கமள ஒவ்மவான்றாக உள்ளிடலாம்; 

 ெப்மளயர் சுயவிவரங்கமள உருவாக்குதல் ைற்றும் HSN ைற்றும் 

மபறுநர் ைாஸ்டர்கமள உருவாக்குதலுக்கு உதவுகிறது. அந்த 

தகவடல ஒரு முடற உருவாக்குவதன் மூலம், பதடவபடும் 

பபாது மீண்டும் மீண்டும் உள்ளிை பதடவ இல்டல.இதனால் 

பநரம் பேமிக்கப்படும். 

 இ-இன்வாய்ஸ் JSON பகாப்மபத் தயாரிப்பதற்கும் IRN 

உருவாக்குவதற்கும் உதவுகிறது; 

 இது GePP-ல், IRN உட்மபாதிக்கப்பட்ட QR குறியீட்மட பதிவிறக்கம் 

மெய்ய உதவுகிறது ைற்றும் இது GePP-ல் இருந்து இ-

இன்வாய்மை அச்ெிட 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; 

 Helps in preparation of e-invoice JSON file and generation of IRN; 
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 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. 44.  
  

GePP கருவி /வசைியின் நன்தமகள் என்ன? 

ERP அமைப்பு இல்லாத ைற்றும் நாபளான்றுக்கு வடரயறுக்கப்பட்ை 

எண்ணிக்டகயிலான (சுமார் 10-12  இன்வாய்ஸ்கமள) வழங்கும் ெிறிய 

அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு மெய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு GePP கருவி ைிகவும் 

மபாருத்தைானது;  

 IRN உட்மபாதிக்கப்பட்ட QR குறியீட்டுடன் இ-இன்வாய்மை 

தயாரிக்கவும், அச்ெிடவும், அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு மெய்யப்பட்ட 

நபர்களுக்கு ஆஃப்மலனில் தரமவ உள்ளிட உதவுகிறது; 

 இந்த எளிய கருவிமய மைாமபலில் பதிவிறக்கம் மெய்து, IRN 

உட்மபாதிக்கப்பட்ட QR குறியீட்டுடன் இ-இன்வாய்மை 

உருவாக்கப் பயன்படுத்தலாம்;  

 ெப்மளயர்கள், மபறுநர்கள் ைற்றும் தயாரிப்புகளின் முதன்மைத் 

தரவு, எளிதாக இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்கத்திற்கான 

விவரங்கமளத் தானாக நிரப்புவதற்கு உதவும்; அந்த தகவடல 

ஒரு முடற உருவாக்குவதன் மூலம், பதடவப் படும்பபாது 

மீண்டும் மீண்டும் உள்ளிை பதடவ இல்டல. இதனால் பநரம் 

பேமிக்கப்படும். 

 GePP-ல் இ-இன்வாய்ஸுகளுக்கான மபறப்பட்ட கட்டை 

விவரங்கமளப் பராைரிக்கும் வெதி உள்ளது. 

பமற்குறிப்பிட்ை பயன்கடளக் கருத்தில் பகாண்டு, தகவல் பதாழில்நுட்ப, 

ERP / பில்லிங் / கணக்கியல் பமன்பபாருள் முடறடமகள் இல்லாத,  
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பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர்கள், எளிதாக வணிகம் பேய்வதற்காக GePP ஐ 

இலவேமாக பதிவிறக்கம் பேய்யலாம். 

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; 

 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. 45.  
 

IRP-யில் பமாத்தமாக இன்வாய்ஸ்கடள பதிபவற்றுவது ோத்தியமா? 

ஆம், அது ோத்தியம். ஆஃப்டலன் யுடிலிட்டி (‘பமாத்த உருவாக்க கருவி’) 

இந்த பநாக்கத்திற்காக உதவுகிறது. 
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பமலும், பபரிய வரி பேலுத்துபவார் பயன்படுத்தும் ERP அல்லது 

கணக்கியல் முடறகள், IRP-க்கு பமாத்தமாக இன்வாய்ஸ்கடள 

அறிவிக்கும் வடகயில் வடிவடமக்கப் பைலாம். 

இருப்பினும், IRP-க்கு மதரிவித்தல் மற்றும் IRN-ஐ உருவாக்குதல் 

ஆகியடவ ஒன்றன் பின் ஒன்றாக இருக்கும் (பயனர்களால் பார்க்க 

முடியாது). பயனருக்கு, பமாத்தப் பதிபவற்றம் மற்றும் பமாத்த ரேீது 

பபான்று பதான்றும். 

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

Yes. It is possible. The offline utility (‘bulk generation tool’) 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. 

Q.NO. 46.  
 

பல வணிகங்கள் ஒபர பநரத்ைில் இ-இன்வாய்ஸ்கடள 

யைரிவிக்கும்பபாது, IRP மூலம் IRN உருவாக்குவதில் ஏபதனும் 
தாமதம் ஏற்படுமா? பபார்ட்ைல் அவ்வளவு சுடமடய எடுக்க 
முடியுமா? 

IRP என்பது ஒரு ேரிபார்ப்பு பபார்ட்ைல் மட்டுபம. ேில முக்கிய புலங்கள் 

IRP-இல் ேரி பார்க்கப்படும். எனபவ, IRN 200 மில்லி வினாடிகளுக்குள் 

உருவாக்கப்படும். 

ஒபர பநரத்தில் பதிபவற்றங்கடளக் டகயாளும் அளவுக்கு ேர்வர் திறன் 

வலுவாக உள்ளது. பமலும், இ-இன்வாய்ஸ் பதிவின் சுடமடய பரவலாக்க 

பைலும் பல IRP-கள் பதமவக்பகற்ப உருவாக்கப்படும். 
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IRP-கள், வழக்கமான GST பபாது பபாரட்டலில் இருந்து (பதிவு 

விண்ணப்பங்கடளத் தாக்கல் பேய்வதற்கும், ரிட்டன் தாக்கல் 

பேய்வதற்கும், பணம் பேலுத்துவதற்கும் பயன்படுத்தப்படும்) பவறுபட்ட 

தனித்த பபார்ட்டலாகும். 

As many businesses will be reporting invoice s, 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 payments etc.) 

Q.NO. 47.  
 

IRP இ-இன்வாய்ஸ்கடள பேமிக்குமா? / காப்பகப்படுத்துமா? 

இல்டல, IRP ஆனது, இன்வாய்ஸ்தரவுகளில் நிர்ணயிக்கபட்ட 

ெரிபார்ப்புகமளச்மெய்து, IRN ஐஉருவாக்கும் ஒரு பாஸ்-த்ரூ பபார்ட்டலாக 

ைட்டுபை இருக்கும். இது இ-இன்வாய்ஸ் தரமவச்பெைிக்காது அல்லது 

காப்பகப்படுத்தாது. 

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. 
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Q.NO. 48.  
 

குைிப்பிட்ட பகுைிகளில் இதணய இதணப்பு 
யசயலிழந்ைால், IRN யபறுவைற்கான கட்டாயத்ைில் 

ஏபைனும் ைளர்வு இருக்குமா? 

CGST, 2017 விதிகளின் 48(4) விதியின் ப்பராவிபோ - படி, இத்தமகய அவெர 

சூழ்நிமலகளில் தளர்வு அளிக்க வழிமுமற பரிந்துமரக்கப்பபட்டுள்ளது. 

அது பின்வருைாறு கூறுகிறது: “…ஆமையர், கவுன்ெிலின் 

பரிந்துமரகளின்பபரில், ஒரு நபர் அல்லது பதிவு மெய்யப்பட்ட நபர்களின் 

வகுப்பிற்கு, இந்த துமைவிதியின் கீழ் இன்வாய்ஸ் வழங்குவதில் 

இருந்து ஒரு குறிப்பிட்டகாலத்திற்கு அந்த அறிவிப்பில் பட்டியிலிைபட்ை 

நிபந்தமனகள் ைற்றும் 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 prescribed as per 

proviso to Rule 48(4) of CGST Rules. It reads as: “…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.” 

Q.NO. 49.  
 

2021-2022 நிதியாண்டில், நான் இ-இன்வாய்ஸ் முதைக்கு தகுதி 
பபற்றுள்பளன், அபதேமயம் ஏப்ரல் 2021 மாதத்தில் இது பற்றி புரிதல் 
இல்லாததால், நான் வாடிக்டகயாளருக்கு இ-இன்வாய்ஸ் 
வழங்கவில்டல. இப்பபாது வாடிக்டகயாளருக்கு ஏப்ரல் 2021 மாத இ-
இன்வாய்ஸ் வழங்க முடியுமா? நான் இப்பபாது இ-இன்வாய்ஸ் 



52  

வழங்கினால், அபத பில் எண்டணயும் மற்றும் பததிடயயும் 
தரமுடியுமா? இந்த பேயல்முடற ேரியானதா? தயவுபேய்து 
பரிந்துடரக்கவும். 

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

Tax dt 21.03.2020 இல் குறிப்பிட்ை படி, வரி பேலுத்துபவார் இ-இன்வாய்ஸ் 

பபார்ட்ைலில் இருந்து IRN ஐ உருவாக்க பவண்டியது கட்ைாயம் ஆகும். 

பமலும் அத்தடகய வரி பேலுத்துபவார் உருவாக்கும் IRN இல்லாத 

ஆவணங்கள் இன்வாய்ஸாகக் கருதப்பைாது. இருப்பினும், கைந்த 

காலத்திற்கு, வரி பேலுத்துபவாரின் பதடவயின் அடிப்படையில் IRN ஐ 

உருவாக்குவதற்கான வேதி இ-இன்வாய்ஸ் பபாரட்ைலில் 

பகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. 

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. 50.  
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பூஜ்ஜிய ேதவிகித வரி பகாண்ை (Zero-rated) ேப்டளகடள மட்டுபம 
பகாண்ை பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ் 
பபாருந்துமா? 

CGST ேட்ைம், 2017 இன் பிரிவு 2(6) இன் படி 2017-18 ஆண்டிலிருந்து எந்த 

ஒரு நிதியாண்டிலும், ஒட்டுபமாத்த விற்படன அளவு ரூ 20 பகாடிகளுக்கு 

பமல் இருந்தால், பூஜ்ய ேதவிகித வரி பகாண்ை (Zero-rated) ேப்டளகளுக்கும் 

இ-இன்வாய்ஸ் முமறமய பின்பற்ற பவண்டும். 

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. 

20 Crores in any preceding financial year from 2017-18, e-invoice has to be 

generated for zero rated supplies also.  
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இ-இன்வாய்ஸ் - ஸ்கீமா / உள்ளைக்கம் 
e-invoice - Schema / Contents 

Q.NO. 51.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் ஸ்கீமா / படிவம் என்ைால் என்ன? 

'ஸ்கீைா' / படிவம் என்பது ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட மடம்ப்பளட் அல்லது 

படிவத்மதக் குறிக்கிறது. இ-இன்வாய்ஸுகளுக்கான நிமலயான படிவம். 

இது ‘GST INV-01 படிவம்’ என 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 GST INV-1’. 

Q.NO. 52.  
 

IRN & QR குறியீட்டை உருவாக்க GST INV-01 ஐ எவ்வாறு 
அணுகுவது? 

GST INV-01 ஐ https://einvoice1.gst.gov.in என்ற இடணயத்தளம் (பயனர் 

ஐடி மற்றும் கைவுச்போல்டல பயன்படுத்தி) மூலம் அணுகலாம். 

ஆரம்பத்தில் ேப்டளயர் பயனர் ஐடி மற்றும் கைவுச்போல்டல 

பபறுவதற்கு பபார்ட்டலின் முகப்பு பக்கத்தில் மரஜிஸ்ட்பரஷன் 

மைனுவில் உள்ள "பபார்டல் லாகின்" பிரிவில் பதிவு மெய்ய பவண்டும் . 

ேப்டளயர் ஏற்கனபவ EWB பபார்ட்ைலில் பதிவு பேய்யப்பட்டு, 

பேல்லுபடியாகும் பயனர் ஐடி & கைவுச்போல்டலக் பகாண்டிருந்தால், GST 

INV-01-ஐ அணுகுவதற்கும் இது பேல்லுபடியாகும். 
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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 register 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. 53.  
 

IRN & QR குறியீடு உருவாக்கத்திற்காக, GST INV-01 படிவத்தில் 
நிரப்பப்பை பவண்டிய குறிப்பிைப்பட்ை விவரங்கள் / தகவல்கள் 
யாடவ? 

GST INV-01 இன் வடிவம் பின்வரும் நான்கு பகுதிகடளக் பகாண்டுள்ளது, 

இதில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளபடி, பவவ்பவறு விவரங்கள் நிரப்பப்பை 

பவண்டும்: - 

பகுதி A: ேப்டளயர் விவரங்கள்: 

 GSTIN மற்றும் ேப்டளயரின் பபயர் (தானாக பதிவிறக்கப்படும்). 

 பதிவுபேய்யப்பட்ை / பிரதான வியாபார இைத்தின் முகவரி. 

 வரிடே எண் மற்றும் இன்வாய்ஸ் பததி. 
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 IRN & பததி (IRN-ஐ உருவாக்கும் பததி) தானாகபவ 

உருவாக்கப்படும். 

பகுதி B: பபறுநரின் விபரங்கள்: 

 GSTIN (பதிவு பேய்யப்பட்ை வரி பேலுத்துபவாரின்) அல்லது UIN 

(தூதரகம் அல்லது ஐ.நா அடமப்பு); 

 பபறுநர் மற்றும் consignee பபயர். 

 அனுப்புநரின் முகவரி மற்றும் மாநில குறியீடு (GSTIN இன் முதல் 

இரண்டு இலக்கங்கள்). 

 குறிப்பு: பில் பேய்யப்படுபவர் மற்றும் ேரக்குகள் பைலிவரி 

மபறுபவர் ஒருவராக இருந்தால், consignee மற்றும் பபறுநரின் 

விவரங்கள் ஒபர மாதிரியாக இருக்கலாம். ேில ேந்தர்ப்பங்களில், 

பபறுநர் மற்றும் consignee இருவரின் GSTIN ஒன்றாக இருந்து, 

முகவரி ைாறுபடலாம். பிற ெையங்களில் பில் மெய்ய படுபவர், 

ெரக்குகள் மடலிவரி மபறுபவர் பவறு பவறாக இருக்கலாம் 

 
பகுதி சி: வரி பேலுத்துனரின் ெப்மள வடக, பரிவர்த்தடன வடக மற்றும் 

வரி விதிகளுக்கான பபாருந்தக்கூடிய தன்டம உள்ளிட்ை விவரங்கள். 
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குறிப்பு: இன்டறய பததியில் இ-இன்வாய்ஸிங் "பி டு ேி" 

பரிவர்த்தடனகளுக்கு பபாருந்தாது, இருப்பினும் படிவம் அடத 

வழங்குகிறது. 

பகுதி D: விநிபயாகிக்கப்படும் பபாருட்கள் / பேடவகள் பதாைர்பான 

தகவல்கள்: 

 பபாருட்கள் / பேடவகளின் வமரயமற. 

 HSN குறியீடு / SAC. 

 அளவு (பபாருட்களுக்கு மட்டும்) மற்றும் யூனிட்விடல.  

 பபாருந்தக்கூடிய GST விகிதம் மற்றும் பதாடக, இது 

பரிவர்த்தடன வடகயின் அடிப்படையில் கணக்கிைப்படும் 

(மாநிலங்களுக்கு இடைபயயான அல்லது ைாநிலத்திற்குள்ளான).  

 வரி இன்வாய்ஸில் (பபாருட்களுக்கு மட்டும்) 

குறிப்பிைப்பட்டுள்ளபடி ேரக்கு, காப்புறுதி, பபக்பகஜிங் மற்றும் 

அனுப்பும் கட்ைணங்கடளப் பிரகைனம் பேய்தல். 

D-பகுதியின் மாதிரி வடிவம் [ேரக்குகளுக்கு  மட்டுபம]: 
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What are the specified details/information, to be filled in the form GST INV-
01, for generation of IRN & QR Code? 

The format of GST INV-01 comprises of the following four parts, with different 

particulars to be filled, as detailed hereunder: -  

Part A : Details of Supplier: 

 GSTIN and the name of the supplier (auto-populated). 

 Address of the registered/principal place of business. 

 Serial number and the date of invoice. 

 

 The IRN & date (of generating IRN) are generated automatically. 

Part B : Details of the recipient: 

 GSTIN (of registered taxpayers) or UIN (for embassy or UN 
organization) as the case may be; 
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 Name of the recipient and consignee. 
 Address and state code (first two digits of the GSTIN) of the consignee. 

Note: The details of the consignee and recipient could be the same if the parties 

being billed to and the parties to whom the goods are being delivered, is the same. 

In certain cases, the GSTIN of both the recipient and consignee can be the same but 

with different addresses. And in other instances, the GSTIN of the party to whom 

the bill is addressed to, would differ from the one to whom it is shipped to. 

 
Part C: Particulars concerning the type of supply made by the taxpayer, 

including the type of transaction and applicability for tax provisions. 

 
Note: As on date the e-Invoicing is not applicable to “B to C” transactions, although 

the form provides for the same. 

Part D: Information pertaining to the Goods/ Services, being supplied: 

 Description of goods/Services. 

 HSN code/SAC. 

 The quantity (for goods only) and unit price. 
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 The applicable GST rate and amount, which will be calculated based on the 

type of transaction (inter-state or intra-state). 

 Declaration of freight, insurance, packaging & forwarding charges, as 

stated in the tax invoice (for goods only). 

[The following Sample form of Part: D is for the goods only} 

 

Q.NO. 54.  
 

யவவ்பவறு துதைகள்/ வணிகங்களுக்கு யவவ்பவறு இ-
இன்வாய்ஸ் படிவம் உள்ளைா, எ.கா. வர்த்ைகர்கள், 

உற்பத்ைியாளர்கள், பசதவ வழங்குநர்கள், யைாழில் 
வல்லுநர்கள் பபான்ைவர்கள்? 

இல்மல. இ-இன்வாய்ஸ் படிவம் என்பது நாட்டில் உள்ள அமனத்து 

வைிகங்களுக்கும் மபாருந்தும் ஒபர தர நிமலயாகும். இந்தியாவில் 

மதாழில் ைற்றும் வர்த்தகம் பின்பற்றும் குறிப்பிட்ட நமடமுமறகள் 

ைற்றும் வைிகங்களின் ெிறப்புத்பதமவகமளப் பூர்த்தி மெய்ய பல விருப்ப 

தளங்கள் (optional fields) படிவத்தில் உள்ளன. 
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Is there different invoice schema for different sectors/businesses, e.g. 
Traders, Manufacturers, Service Providers, Professionals etc.? 

No. e-invoice schema is a single standard applicable to all businesses in the country. 

Many optional fields are available in the schema to cater to the requirements of specific 

businesses and practices followed by industry and trade in India. 

Q.NO. 55.  
 

இன்வாய்ஸ் IRPக்கு யைரிவிக்கபவண்டிய பகாப்பு (file) 

வடிவம் என்ன? 

நிர்ையிக்கபட்ட படிவத்தில் இன்வாய்ஸ் விவரங்கள் (INV-01) JSON 

வடிவத்தில் IRPக்கு மதரிவிக்கப் பட பவண்டும். 

‘JSON’ என்பது ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் ஆப்மஜக்ட் பநாட்படஷன். அமைப்புகள்/ 

இயந்திரங்கள் ஒன்றுைன் ஒன்று மதாடர்பு மகாள்வதற்கும் தரமவப் 

பரிைாறிக் மகாள்வதற்கும் மபாதுவான மைாழியாக இது கருதப்படலாம். 

ERP அல்லது கைக்கியல் மைன்மபாருள் அமத உருவாக்கும் என்பதால், 

வரி மெலுத்துபவார் அமதப்பற்றி கவமலப்பட பவண்டியதில்மல. இந்த 

வடிவம் GST அமைப்பில் எல்லா தரமவயும் GST அமைப்பிற்குத் 

மதரிவிக்கப் 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. 
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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. 56.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் படிவத்ைில் உள்ள பல்பவறு வதகயான 
புலங்கள் யாதவ? 

1. 'கட்டாயம்' எனக்குறிக்கப்பட்ட புலங்களுக்கான தரவு கட்டாயைாக 

வழங்கப்பட பவண்டும். 

2. எந்த ைதிப்பும் இல்லாத கட்டாய புலத்மத NIL என 

மதரிவிக்கலாம். 

3. 'விரும்பினால்' எனக் குறிக்கப்பட்ட புலங்கள் நிரப்பப்படலாம் 

அல்லது நிரப்பப்படாைல் இருக்கலாம். இவற்றில் பல குறிப்பிட்ட 

வைிகங்களுக்கு (எ.கா. மதாகுதி எண், பண்புக்கூறுகள் 

பபான்றமவ) ைற்றும் குறிப்பிட்ட சூழ்நிமலகளுக்கு (எ.கா. 

ஏற்றுைதி, இ-பவபில் பபான்றமவ) மபாருந்தும். 

4. படிவத்தில் ெில புலங்கள் 'விருப்பம்' எனக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன. 

ஆனால், இந்தப் பிரிமவத் பதர்ந்மதடுத்தால், ெில புலங்கள் 

கட்டாயைாக இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, ‘இ-பவபில் 

விவரங்கள்’ என்ற பிரிவு விருப்பத்பதர்வாகக் குறிக்கப் 

பட்டுள்ளது.  ஆனால், இந்த பிரிமவ பதர்வு மெய்தால், புலம், 

'பபாக்குவரத்து முமற' கட்டாயம். 

What are the various types of  fields in e-invoice schema? 

1. Data for fields marked as ‘Mandatory’ have to be provided compulsorily. 

2. A mandatory field not having any value can be reported as NIL. 



63  

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. 57.  
 

சப்தளயர் ைங்கள் நிறுவனத்ைின் பலாபகாதவ இ-
இன்வாய்ஸில் தவக்க முடியுமா? 

நிறுவனத்தின் பலாபகா பபான்ற வைிகத்திற்கு உள்பட்ட இன்வாய்ஸ் 

கூறுகள் இ-இன்வாய்ஸ் திட்டத்தின் பகுதியாக இல்மல. 

IRP க்கு இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்கமளப் அளித்து, IRN மபறப்பட்டபிறகு, 

மபறுநருக்கு இ-இன்வாய்ஸ் வழங்கும் பபாது (எ.கா. PDF ஆக ைாற்றுதல் 

ைற்றும் காகித நகலாக அச்ெிடுதல் அல்லது ைின்னஞ்ெல் வழியாக 

அனுப்புதல் பபான்றமவ), நிறுவனத்தின் பலாபகாமவச் பதிவுமெய்தல், 

கூடுதல் உமர பபான்றவற்மற, இ-இன்வாய்ஸில் பதிவிடும் வமகயில், 

ஒரு நிறுவனத்தின் கைக்கியல் மைன்மபாருமள அந்தந்த ஈஆர்பி/ 

பில்லிங்/ கைக்கியல் மைன்மபாருள் வழங்குநர்கள் மூலம் 

வடிவமைக்கலாம். 

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. 
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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 paper copy 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. 

Q.NO. 58.  
 

ஒரு இன்வாய்ஸில் யைரிவிக்கக்கூடிய அைிகபட்ச line item 
களின் எண்ணிக்தக என்ன? 

தற்பபாது வரம்பு 1000 ஆகஉள்ளது. எதிர்காலத்தில் பதமவயின் 

அடிப்பமடயில் இது அதிகரிக்க பைலாம். 

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

The limit is kept at 1000,  currently. It could be enhanced based on requirement, if 

any, in future. 

Q.NO. 59.  
 

படிவம் GST INV-01, முகவரி மற்றும் பில்-டு-தரப்பினரின் பான் 
விவரங்கடள இடணக்க உதவுகிறதா?  

ஆம். GST INV-01, முகவரி மற்றும் பில் மெய்யப்படுபவர் பான் விவரங்கடள 

ஸ்கீமா/படிவத்தில் அதற்பகன வழங்கப்பட்ை புலங்களில் குறிப்பிட 

இயலும். 

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. 
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Q.NO. 60.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் படிவத்ைில், 'பிைகட்டணங்கள் (item level)' கீழ் 
உள்ள யைாதக, வரிக்குரிய மைிப்பின் பகுைியாக இல்தல. 
இருப்பினும், இன்வாய்ஸில் காட்டப்படும் 
சிலகட்டணங்களுக்கு ஜிஎஸ்டி விைிக்கப்படும். அவற்தை 
எவ்வாறு குைிப்பிடுவது? 

அத்தமகய பிற கட்டைங்கள் (வரி விதிக்கக் கூடியமவ), எ.கா. ெரக்கு, 

காப்பீடு, பபக்கிங் & ஃபார்வர்டிங் கட்டைங்கள் பபான்றமவ இன்வாய்ைில் 

பைலும் ஒரு line item ஆக பெர்க்கலாம். 

In the e-invoice schema, the amount under ‘other charges (item level)’ is not 
part of                         taxable value. However, 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. 61.  
 

இன்வாய்ஸில் உள்ள வரி உருப்படிகளில் (line items) எைிர்மதை 
மைிப்புகதள (வழங்கப்பட்ை பபாருட்களின் மதிப்பிலிருந்து 

குறிப்பிட்ை அளவுகடளக் கழிப்பதற்கு எ.கா. குதைந்ை அபராதம், 

கழிவு பதாடக) காட்டுவது அனுமதிக்கப்படுமா? இன்வாய்ஸில் 
வரிடய ஈர்க்காத அத்தடகய பதாடககடள எவ்வாறு குைிப்பது? 

வரி உருப்படி விவரங்களில், அத்தமகய ைதிப்புகள் 'மபாருள் தள்ளுபடி 

மதாமகயில்' காட்டப்படலாம். 'தள்ளுபடி' என்பதால், அந்த பதாடக 

தாமாகபவ கழிக்கப்படும். 

Is it permissible to show negative values (for deducting certain amounts 
from the value of goods supplied Eg. underloading penalty, deductions etc.) 
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in line items in the invoice ? How to report the 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. 62.  
 

தற்பபாடதய இன்வாய்ஸ் பைம்ப்பளட் அடனத்து யபாருட்கள்  
அல்லது பேடவகளுக்கு பமாத்த தள்ளுபடிடய வழங்குகிறது. இ-
இன்வாய்ஸில் இது ோத்தியமா? 

ஆம். உருப்படி மட்ைத்தில் தள்ளுபடி மற்றும் இன்வாய்ஸ் மதிப்பில் 

பமாத்த தள்ளுபடிகடள வழங்க ஒரு புலம் மற்றும் வழிமுமற உள்ளது. 

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. 63.  
 

இன்வாய்ஸில் குதைக்கப்பட்ட மைிப்தபக்  (abatement) காட்ட 
பவண்டும் இத்ைதகய சூழ்நிதலகளில் எவ்வாறு 
குைிப்பிடுவது? 

ெில மபாருட்கள் ைதிப்புக்குமறப்புக்கு தகுதியானமவ. எடுத்துக்காட்டாக, 

ரியல் எஸ்படட்டில், ஒப்பந்த ைதிப்பில் 67% மதிப்பிற்கு வரிவிதிக்கப்படும். 

அத்தமகய சூழ்நிமலகளில் இன்வாய்ஸ்கமள குறிக்க, கீபழ உள்ள தீர்வு 

பரிந்துமரக்கப்படுகிறது: 

முன்_வரி_ைதிப்பு = ரூ. 1,00,00,000 

வரிக்குரிய_ைதிப்பு = ரூ. 67,00,000 
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ஜிஎஸ்டி மதாமக (@5%) = ரூ. 3,35,000/- 

ைற்ற கட்டைங்கள் (உருப்படிநிமல) = ரூ. 33,00,000 (ைதிப்புக் குமறப்பு 

பதாடக) 

மைாத்த இன்வாய்ஸ் ைதிப்பு = 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 (item level) = Rs. 33,00,000 (Abatement Charges) 

Total_Inv_Value = Rs. 1,03,35,000 

Q.NO. 64.  
 

எங்கள் வணிகத்ைில், வரி வசூலிப்பைற்கு மைிப்பிடக் 
கூடிய/வரிவிைிக்கக் கூடிய மைிப்பில் ‘அமார்டைபேஷன் 

யசலவு’’ பசர்க்கப்பட பவண்டிய சூழ்நிதலகள் உள்ளன. 

ஆனால் அது இன்வாய்ஸ் மைிப்பில் இருந்து கழிக்கப்பட 
பவண்டும் (அத்ைதகய யைாதக எைிர்ைரப்பிலிருந்து 
ைிரும்பப் யபைப்படாது). இன்வாய்ஸில்  இதை எவ்வாறு 
குறிப்பிடுவது? 

படிவத்தின் அடுத்த திருத்தத்தில் (INV-01) ‘அபைார்டிபெஷன் மெலவு’க்கான 

ஒரு தனிபுலம் உருவாக்குவது குறித்து பரிேீலிக்கப்படும். 
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ஒரு தீர்வாக, அத்தமகய வைிகங்கள், கீபழ உள்ள எடுத்துக்காட்டில் 

காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ‘அபைார்டிபெஷன் மெலவு’ பற்றிக் குறிப்பிைலாம் 

(இங்கு அபைார்டிபெஷன் மதாமக ரூ. 2176/-): 

மபாருள்ைட்டத்தில்ைதிப்புகள்: 

முன்_வரி_ைதிப்பு = ரூ. 25067.52 

வரி_ைதிப்பு = ரூ. 27243.52 (அடிப்பமடைதிப்பு + அபைார்மடபெஷன் மதாமக 

ரூ. 2176) 

வரிவிகிதம் = 28 % IGST ைதிப்பு = ரூ. 7628.19  

இன்வாய்ஸ் அளவில் ைதிப்புகள்: 

Discount_Amt_Invoice_Level = ரூ. 2176/- (அபைார்மடபெஷன் மதாமக) 

மைாத்த இன்வாய்ஸ் ைதிப்பு = 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 (Base value + Amortised cost of Rs. 2176) 

Tax Rate = 28 % 

IGST Value = Rs. 7628.19 

Values at Invoice Level: 

Discount_Amt_Invoice_Level = Rs. 2176/- (Amortised cost) 

Total Invoice Value = 32695.71 (27243.52 + 7628.19 - 2176) 
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Q.NO. 65.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் படிவத்தில், வருமான வரிச் சட்டம், 1961 இன் 
கீழ் சப்தளயர்களால் பிடித்தம் பேய்யப் பட்ை TCS (மூலத்ைில் 
வசூலிக்கப்படும் வரி) குைிப்பிடுவைற்கு புலம் இல்தல. 
என்னயசய்வது? 

தற்ெையம், படிவத்தில் தனி புலம் இல்மல.  படிவத்தில் அமதச் பெர்ப்பது 

அடுத்த திருத்தத்தில் ஆராயப்படும். 

எவ்வாறாயினும், ஒரு தீர்வாக, "பிற கட்டைங்கள் 

(இன்வாய்ஸ்நிமலயில்)" என்ற புலத்மத வரி விதிக்கக்கூடிய ைதிப்பின் 

பகுதியாக இல்லாத TCS - ஐ குறிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தலாம். 

INV-01 படிவமானது குறிப்பிட்ட இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்கமள IRPக்கு 

அளிப்பதற்கு ைட்டுபை. பபார்ட்டலில் இருந்து IRN மபறப்பட்டவுடன், 

இன்வாய்ஸ் வழங்கும் பபாது  வைிகைானது GSTக்கு ெம்பந்தைில்லாத 

ைற்ற கூறுகமளச் பெர்க்கலாம். 

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. 
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Q.NO. 66.  
 

ைற்பபாதைய படிவத்தில், GST யின் கீழ் வராை 
விநிபயாகங்களின் விவரங்கதளப் குைிப்பிட எந்ை 
ஏற்பாடும் இல்தல. எ.கா. ஒரு ப ாட்டல் B2B 
விநிபயாகத்ைிற்கான ஒபர இ-இன்வாய்ஸ் யகாடுக்க 
விரும்புகிைது. அப்பட்டியலில் உணவு மற்றும் பானங்கள் (GST 
- விைிக்கப்படும்) மற்றும் மது பானங்கள் (GST க்கு 
யவளிபய) ஆகியதவ அடங்கும் எனில் எவ்வாறு 
குறிப்பிடுவது? 

GST வரி விதிப்டப ஈர்க்காத மபாருட்களுக்கு, அத்தமகய 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. 67.  
 

இ இன்வாய்ஸ் ஸ்கீமா படிவத்தில் ரிவர்ஸ் ோர்ஜ் முடறடய
பதரிவிக்க இயலுமா

ஆம். இ-இன்வாய்ஸ் படிவம் மூலம் ரிவர்ஸ் ோர்ஜ் முடறடயயும் 

பதரிவிக்க இயலும். 

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

Y e s .  E-invoice system has a reverse charge mechanism reporting, as well. 
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Q.NO. 68.  
 

GST INV-01 படிவத்தில், ஒரு புலம் உள்ளது.  ‘சப்தளயர் மற்றும் 
யபறுநர் அபை மாநிலம்/யூடியில் இருந்ைாலும் ஐஜிஎஸ்டி 
யபாருந்ைக் கூடியது’ இந்ை புலத்தின் யபாருத்ைம்/பயன்பாடு 
என்ன? 

28.05.2018 பததியிட்ட ஜிஎஸ்டிமய விதிக்கும் அறிவிப்பு எண். 11/2018-

ைத்தியவரி (விகிதம்) மூலம் அறிவிக்கப்பட்ைது பபான்ற, ெப்மளயர் 

ைற்றும் மபறுநர் ஒபர ைாநிலம்/யூனியன் பிரபதெத்தில் இருந்தாலும் , 

ெப்மளயர் ைற்றும் மபறுநர்களுக்கு IGSTக்கு கட்டைம் விதிக்கப்படும் 

சூழ்நிமலகமள குறிப்பிை இந்தப் புலம் உள்ளது. ரிவர்ஸ்ொர்ஜ் 

அடிப்பமடயில் (அதாவது வாங்கும் வங்கி மெலுத்த பவண்டிய வரி) 

முன்னுரிமைத்துமற கடன் ோன்றிதழ்கள் வர்த்தகம் / விநிபயாகம் (PSLC) 

பபான்றவற்றிற்கு இது பபாருந்தும். 

08/03/2019 பததியிட்ை 93/12/2019- GST சுற்றறிக்டக TRU (CBIC) 

வங்கிகளுக்கிமடபயயான PSLCஇன் ெப்மளயின் தன்மை, ைாநிலங்களுக்கு 

இமடபயயான வர்த்தகம் என்பது பபால் கருதப்படலாம் என்றும், அதன்படி 

IGST மெலுத்த பவண்டும் என்றும் பதளிவுபடுத்துகிறது 

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-Central Tax (Rate) 

dated 28.05.2018 levying GST on supply/trading of Priority Sector Lending 



72  

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 a supply of goods 

in the course of inter-State trade or commerce and accordingly IGST is payable. 

Q.NO. 69.  
 

பைபிட் / கிபரடிட் பநாட்டில் பல இன்வாய்ஸுகடள 
இடணப்பதற்கான வேதி  இருக்குமா? 

ஆம். ஏற்கனபவ அனுமதிக்கப்பட்ைபடி ஒரு பைபிட் / கிபரடிட் பநாட்டில் 

பல இன்வாய்ஸுகடள இடணப்பதற்கான வேதி 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 

note as already permissible. 

Q.NO. 70.  
 

கியரடிட்பநாட் மற்றும் யடபிட் பநாட்டின் விஷயத்ைில் , 

குைிப்பிடப்பட்ட இ-இன்வாய்ஸ் எண்ணுைன் ஏபைனும் சரி 
பார்ப்பு முடற உள்ளைா? 

ஜி.எஸ்.டி.யின் திருத்தப்பட்ை விதிகளின் அடிப்படையில், 

இன்வாய்ஸுைன் ேரிபார்ப்பு என்பது எதுவும் இல்டல. 

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. 
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Q.NO. 71.  
 

IRN ஐ உருவாக்க, சப்தளயர் மற்றும் யபறுநரின் GSTIN கள் 
GST அதமப்பில் யசயல்பாட்டில் இருக்க பவண்டுமா? 

ஆம், பிற பதிவு மெய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ை ‘பதிவு 

மெய்யப்பட்ட நபர்களால் விநிபயாகம் நடைபபறும் பபாது இ-

இன்வாய்ஸிங் கட்டாயைாக்கப்பட்டுள்ளதால், ெப்மளயர் ைற்றும் 

மபறுநரின் GSTINகள் இ-இன்வாய்ஐ IRN – இல் பதரிவிக்கும் பபாது 

GST அமைப்பில் பேயலில் இருக்க பவண்டும். 

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. 72.  
 

யசல்லுபடியாகும் சில HSN கள் இ-இன்வாய்ஸ்  
பபார்ட்டலால் ஏற்றுக் யகாள்ளப்படவில்தல, இதற்கான 
தீர்வு என்ன? 

இயல்பான பபாக்கில் இத்தடகய நிடலடம எழுவதில்டல. 

ேட்ைப்பூர்வமாக பேல்லுபடியாகும் எந்த ஒரு HSN, ம் ஐ.ஆர்.பி.யில் 

கிடைக்கவில்டல / ஏற்றுக்பகாள்ளப்பைவில்டல என்றால், ஜிஎஸ்டி சுய 

பேடவ பபார்ட்ைலில் GST Self-Service Portal.  புகாரளிப்பதன்மூலம்  

இது பதரிவிக்கப்பைலாம். 
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பமலும், ஒரு HSN பதைல் வேதி GST அடமப்பில் எளிடமக்காக 

கிடைக்கிறது என்படதக் கவனத்தில் பகாள்ள பவண்டும்: : 

https://services.gst.gov.in/services/searchhsnsac; மற்றும் ஒரு HSN மாஸ்ைர் 

IRP-யில் பவளியிைப்பபட்டுள்ளது: 

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-Service Portal. 

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. 73.  
 

வர்த்ைகர்கள், மருத்துவக் கதடகள், யைாழில் வல்லுநர்கள் 
மற்றும் ஒப்பந்ைைாரர்களுக்குத் ைனித்ைனி இ-இன்வாய்ஸ் 

படிவம் பைதவப்படுமா?  

இல்மல. அமனத்து வமகயான வைிகங்களும் ஒபர இ-இன்வாய்ஸ் 

படிவத்டத பயன்படுத்த பவண்டும். ஸ்கீைாவில் கட்டாய ைற்றும் 

கட்டாயைற்ற புலங்கள் உள்ளன. அமனத்து வரி மெலுத்துபவர்களாலும் 

கட்டாய புலங்கள் நிரப்பப்பட பவண்டும். கட்டாயைற்ற புலங்கமள பதர்வு 

மெய்வது என்பது வைிகத் பதமவமய மபாருத்து அமையும்.  இந்த இ-

இன்வாஸ் என்பது அமனத்து வைிகத் பதமவகமளயும் கைக்கில் 
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மகாண்டு வடிவமைக்கபட்டது.  வைிகங்கள் அவரவர் சூழல் 

அமைப்புக்குக்பகற்ப பதமவப்படும் கட்டாயைற்ற புலங்கமள பதர்வு 

மெய்து நிரப்பலாம். 

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 all 

most all business needs and specific sectors of business may choose to use those 

non-mandatory field which are needed by them or their eco-system. 

Q.NO. 74.  
 

உருவாக்கப்படும் இ-இன்வாய்ஸ் எவ்வளவு காலம் 
அரசாங்க பபார்ட்டலில் கிதடக்கும்? 

GST/NIC பபார்ட்டலில் இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்கப்பைவில்டல என்று 

ைீண்டும் மதளிவுபடுத்தப்படுகிறது. இது விற்பமனயாளரின் ERP அல்லது 

கைக்கியல்/பில்லிங் அமைப்பு அல்லது பிற மைன்மபாருள் கருவிகள் 

மூலைாக ைட்டுபை உருவாக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட பவண்டும். IRP- ல் 

உள்ள தரவுகள் (Data) 24 ைைிபநரம் ைட்டுபை பேமித்து மவக்கப்படும்.   

ஆனால், ஒரு இன்வாஸுக்கு ஒரு முமற IRP உருவாக்கப்பட்டுவிட்டால், 

அமத 30 நாட்களுக்குள் இ-இன்வாஸ் வழங்க உபபயாகப்படுத்தலாம். 

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 
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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. 

Q.NO. 75.  
 

தரவு உள்ளடீு பிடழகடளக் குடறப்பதற்காக உள்ளிடப்பட்ட 
மூலதகவல்களின் அடிப்பதடயில் இ-இன்வாய்ஸ் படிவமான 

GST INV-01 இன் புலங்கடள தானாக நிரப்புவது சாத்ைியமா?  

இல்மல. உள்ளிடப்பட்ட மூலதகவல்கமளக் மகாண்டு இ-இன்வாய்ஸ் 

புலங்கமளத் தானாக நிரப்புவது ொத்தியைில்மல.  

ஆனால், அத்தடகய வேதிடய ேப்டளயரின் ERP அல்லது கணக்கியல் / 

பில்லிங் அடமப்பில் கட்ைடமக்க முடியும். பபரும்பாலான கணக்கியல் / 

பில்லிங் பமன்பபாருளில் ' மபாருள் மாஸ்ைர்', 'ேப்டளயர் மாஸ்ைர்', 

'வாங்குபவர் மாஸ்ைர்' பபான்ற பபயரில் அத்தடகய வேதி உள்ளது, இது 

பதடவடய பூர்த்தி பேய்யும், ஏபனனில் இன்வாய்ஸ் உருவாக்கம் 

ேப்டளயரின் 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 happens on the system of the 

supplier. 
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Q.NO. 76.  
 

டிரான்ஸ்பபார்ட்டர் விவரங்கதளயும் பசர்க்க முடியுமா? 

ஆம். டிரான்ஸ்பபார்ட்டர் 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.  

Q.NO. 77.  
 

இன்வாய்ஸ் கரன்சிடய பதரிவு பேய்து பகாள்ள இ-
இன்வாய்ஸில் வசைிகள் உள்ளனவா? 

ஆம், உள்ளது. ஒரு விற்பமனயாளர் எந்தமவாரு கரன்ேியும் காட்ட 

முடியும். இயல்புநிமலயில் 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. 78.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் அடமப்பில், ஒரு வழங்குநர்  அல்லது 
ஏற்றுமதியாளர், ‘பணி ஆடண எண்டன’ குைிப்பிை இன்வாய்ஸ் 
வடிவடமப்பு அனுமதிக்குமா? 

இதுபபான்ற கூடுதல் தகவல்கடள அதாவது பவடல / பகாள்முதல் 

ஆர்ைர் அல்லது LC-எண் etc. ஆகிய தகவல்கடள இன்வாய்ஸில் 

பதரிவிக்க பவண்டுமானால், IRN / QR Code உருவாக்கத்திற்குப்பிறகு 

இன்வாய்ஸிடன தங்களது ERP / பில்லிங் (ம) கணக்கிட்டு 
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பமன்பபாருளில் உருவாக்கும் பபாழுது, இத்தடகய விவரங்கடள நிரப்பி 

பகாள்ளலாம் 

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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இ-இன்வாய்ஸ் - IRN உருவாக்கம் 
e-invoice - Generation of IRN 

Q.NO. 79.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் எண் மற்றும் இ-இன்வாய்ஸ் குைிப்பு எண் 
(IRN) ஆகிய இரண்டும் ஒன்ைாக இருக்க பவண்டுமா?  அடவ 
இரண்டும் இன்வாய்ஸில் இைம்பபற பவண்டுமா? 

இல்டல. இன்வாய்ஸ் எண் மற்றும் IRN ஆகியடவ பவறுபட்ைடவ 

மற்றும் இரண்டும் கட்ைாயமானடவ. CGST விதிகள், 2017 இன் விதி 46 

இன் படி, பதாைர் இன்வாய்ஸ் எண் (ஒன்று அல்லது பல பதாைர்களில் 16 

எழுத்துக்குறிகளுக்கு பமற்பைாமல், எழுத்துக்கள் அல்லது எண்கள் 

அல்லது ேிறப்பு எழுத்துக்கள் மற்றும் அதன் எந்தபவாரு பேர்க்டகடயயும் 

பகாண்ை, ஒரு நிதியாண்டிற்கான தனித்துவமானதாக, ேப்டளயரால் 

ஒதுக்கப்பை பவண்டும் அதன் வடிவம் ஒரு வைிகத்திலிருந்து 

மற்பறாரு வைிகத்திற்கு விதிகளுக்குபட்டு ைாறுபடும். 

ஆனால் IRN என்பது, இ-இன்வாய்ைின் மவற்றிகரைான பதிவின்பபாது, 

IRPயால் தானாக உருவாக்கப்படும் ஒரு தனித்துவைான குறிப்பு எண், 

ஆகும் (எ.கா. 35054cc24d97033afc24f49ec4444dbab81f542c555f9d30359dc75794e06bbe).  

IRN உட்பகாண்ை QR Codeஐ இன்வாஸில் இைம் பபற பேய்வது கட்ைாயம் 

ஆகும். QR Code தவிர IRN எண்டனயும் இன்வாஸில் இடுவது 

விருப்பத்டத பபாருத்ததாகும். 
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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 supplier and 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. 

The IRN (e.g. 

35054cc24d97033afc24f49ec4444dbab81f542c555f9d30359dc75794e06bbe), 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. 80.  
 

IRN, சப்தளயர் ஈஆர்பியில் பேமிக்கப்பை பவண்டுமா? 

ேப்டளயர் அவரின் ஒவ்பவாரு இன்வாய்ஸுக்கும் IRN ஐ குறிப்பிை 

பவண்டும். IRN இல்லாத இன்வாய்ஸ் ஒரு ேட்ைப்பூர்வ ஆவணமாக 

இருக்காது என்பதால் ERP-யில் அடத டவத்திருப்பது 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. 
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Q.NO. 81.  
 

சமர்ப்பிக்கப்பட்ட இ-இன்வாய்தஸ IRPயால் நிராகரிக்க 
முடியுமா? IRP-க்கு இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்கதள 
அளித்ைால், பபார்ட்டலில் என்ன சரிபார்ப்புகள் 
யசய்யப்படும்? 

ஆம். IRP இன்வாய்மை நிராகரிக்கலாம். இ-இன்வாய்ஸில் பதிவு 

மவற்றிமபறாது பபானால் அதன் மதாடர்புமடய பிமழக் குறியீடுகளுடன் 

இ-இன்வாய்ஸ் நிராகரிக்கப்படும் (இது நிராகரிப்பதற்கான காரைங்கமளப் 

புரிந்து மகாள்ள உதவும்)  IRN னின் பிடழ குறியீடு, பிடழ தகவல், 

பிடழக்கான காரணம் மற்றும் அதற்கான தீர்வு பற்றி கீபழ 

பகாடுக்கபட்டுள்ள சுட்டியில் அறியலாம். 

https://einvoice1-trial.nic.in/others/geterrorcodes/INV 
ஒரு இன்வாய்ஸ் ஏற்கனபவ அறிவிக்கப்பட்டதா என்றும், GST அமைப்பில் 

உள்ளதா என்படதயும் IRP ெரிபார்க்கும். 

 (இந்தச் ெரிபார்ப்பு ெப்மளயர்களின் GSTIN-இன்வாய்ஸ் எண் மற்றும் அதன் 

வமக, கணக்கு ஆண்டு ஆகியவற்றின் கலமவமய அடிப்பமடயாகக் 

மகாண்டது, இது IRN ஐ உருவாக்கவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது). அபத இ-

இன்வாய்ஸ்(ஆவைம்) ஏற்கனபவ அளிக்கப்பட்டிருந்தால், அது IRP ஆல் 

நிராகரிக்கப்படும். 

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 
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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. 
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இ-இன்வாய்ஸ் – IRN / QR குறியீடு அச்ேிடுதல் 
e-invoice - Printing of Invoice / IRN / QR Code  

Q.NO. 82.  
 

என்னால் இ-இன்வாய்ஸ் அச்சிட முடியுமா? 

ஆம். இ- இன்வாய்ஸ் ஐ  அச்ேிைலாம். உண்டமயில், வழங்கல்களுக் கான 

உத்பதேிக்கப்பட்டுள்ள குறிப்பிட்ை விவரங்கடள, GST INV-01 ன் மூலம்   

பவற்றிகரமாக ேமர்ப்பித்தவுைன், IRP ஆனது இ-இன்வாய்ஸிற்கான IRN & 

QR-குறியீட்டை உருவாக்கி, ேப்டளயர்களின் ERP கணக்குகள் /பில்லிங் 

பமன்பபாருளுக்கு வழங்குகிறது. IRN & QR-Code பகாண்ை இ- 

இன்வாய்மை அச்ேிடுவதற்கு பதமவப்பட்டால் PDF ஆக மாற்ற இயலும். 

மொந்தைாக ERP /கைக்கியல் மைன்மபாருள் இல்லாத வைிகங்கள், 

இலவெ ஆஃப்மலன் பயன்பாட்மட பதிவிறக்கம் மெய்து, (பமாத்த 

உருவாக்கும் கருவி) IRP யில் இன்வாய்ஸ் விவரங்கடள பதிபவற்றி, 

மகமயாப்பைிடப்பட்ட இ-இன்வாய்மை (JSON இல்) பபறலாம். பமலும் இ-

இன்வாய்மை பெைித்தல் / அச்ெிடுதல் / ைின்னஞ்ெல் மூலம் பபறுதல்,  

பபான்றவற்றிற்கு 'ைனிதர்கள் படிக்கக்கூடிய' PDF நகமல உருவாக்க இ-

இன்வாய்ஸ் பபார்ட்டலில் வெதி 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 thei r 

ERP/Accounting/Billing System, for further issue of the e-invoice to cover the supplies. 

The e-invoice with IRN & QR-Code can be converted it into   PDF for printing. 
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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.. 

Q.NO. 83.  
 

இ-இன்வாய்ஸில் IRN அச்சிட பவண்டுமா? 

இல்மல. இது கட்ைாயமில்டல. IRN QR குறியீட்டில் 

உட்மபாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இ-இன்வாய்ஸில் உள்ள கட்டாய விவரங்களில் 

QR குறியீடு ஒன்றாகும். IRN-ஐ தனிப்பட்ட முமறயில் கூடுதலாக 

குறிப்பிடுவது விருப்பத்தின் பபரில் அமைவதாகும். 

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. 84.  
 

இ-இன்வாய்ஸில் QR குைியீட்தட அச்சிட பவண்டுமா? 
அப்படியானால்,இ-இன்வாய்ஸ் நகலில் அைன் அளவு 
மற்றும் இடம் என்னவாக இருக்கும்? 

ஆம். IRP இலிருந்து பபறப்பட்ை IRN உட்பபாதிக்கப்பட்ை QR குறியீடு 

பிரித்பதடுக்கப்பட்டு இன்வாய்ஸில் அச்ேிைப்படும். இது CGST விதிகளின் 

விதி 46 இன் கீழ் இன்வாய்ைின் கட்ைாய விவரங்களில் ஒன்றாகும்.  

இருப்பினும், இன்வாய்ஸ் தவிர, ஒரு தனி காகிதத்தில் QR குறியீட்டை 

அச்ெிட அனுைதி இல்மல. அச்ேிைப்பட்ை QR குறியீடு ஒரு QR  குறியீடு 
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ரீைரால் படிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பதளிவாக இருக்கும் பபாது, 

இன்வாய்ஸில் அதன் அளவு மற்றும் அடத பபாருத்தும் இைம் ஆகியடவ 

பதிவு பேய்யப்பட்ை நபரின் விருப்பத்மதப் மபாறுத்தது 

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 QR 

Code reader, the size and its placing on invoice is up to the preference of the 

notified registered person. 

Q.NO. 85.  
 

இ-இன்வாய்ஸில் அச்சிடப்பட பவண்டிய கட்டாய 
உள்ளடக்கங்கள் என்ன? 

உட்மபாதிக்கப்பட்ட இ-இன்வாய்ஸ் குறிப்பு எண்ணுடன் (IRN) கூடிய QR 

குறியீடு உட்பட, CGST விதிகளின் விதி 46ன் படியான விவரங்கள் இருக்க 

பவண்டும். 

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. 86.  
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IRP ைனது டிஜிட்டல் தகயயாப்பம் "ஒப்புதக எண்." மற்றும் 
"பைைி"ஐ, IRN-ல் பதிவிடுகிறது. இ-இன்வாய்ஸ் வழங்கும் 
பபாது இதவயும் அச்சிடப்பட பவண்டுமா? 

இல்மல. இ-இன்வாய்ஸில் இந்த விவரங்கமள அச்ேிைப்பை பவண்டியது 

கட்ைாயம் இல்மல. 

"ஒப்புமக எண்" ைற்றும் IRP வழங்கிய "பததி" குறிப்புக்காக ைட்டுபை. 15 

இலக்க எண்ைாக இருப்பதால், இ-இன்வாய்ஸ் அச்ெிடுவதற்கும் அல்லது 

இ-பவ பில் உருவாக்குவதற்கும் (64-எழுத்துக்கள் மகாண்ட நீண்ட IRN-ஐக் 

குறிப்பதற்குப் பதிலாக) ஒப்புமக எண் மகமகாடுக்கும். 

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-invoice copy. 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-way bill, instead of keying in the 64-character long IRN. 

Q.NO. 87.  
 

இ- இன்வாய்ஸ் பபாருந்தும் இைங்களில், இ- இன்வாய்ஸ் இரு / 

மும்மைங்கு நகல்கதள வழங்க பவண்டுமா? 

இ-இன்வாய்ேிங் பபாருந்தும் இைங்களில், CGST விதிகள், 2017 இன் விதி 48 

(6) இன் கீழ் கூறப்பட்டுள்ளபடி, இன்வாய்ஸ் நகல்கடள இருமைங்கு / 

மும்ைடங்கு நகல்களாக வழங்க பவண்டிய அவேியமில்டல. 
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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. 88.  
 

IRP இல் பைிவு யசய்யப்பட்ட இ-இன்வாய்ஸிடன   
பைிவிைக்கம் யசய்து தகயடக்க சாைனங்களில் பசமிக்க 
முடியுமா? 

இது அறிவிக்கப்பட்ை பதிவு பேய்யப்பட்ை நபரால் (ேப்டளயர்) 

பயன்படுத்தப்படும் ERP / கணக்கியல் / பில்லிங் பமன்பபாருடளப் 

பபாறுத்தது,. IRPயிலிருந்து பபறப்பட்ை, டகபயாப்பமிைப்பட்ை இ- 

இன்வாய்ஸ் JSON ஐ ேப்டளயர் முமறயாக பாதுகாத்து டவப்பது 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. 

Q.NO. 89.  
 

ஒரு அறிவிக்கப்பட்ை பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர் IRN-ஐ உருவாக்க 

ஆஃப்டலன் பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்தும் பபாது IRP-யிலிருந்து 

பபறப்பட்ை டகபயாப்பமிைப்பட்ை JSON பகாப்பின் நகல் 

பேமிக்கப்பை பவண்டுமா? [IRN உருவாக்கபட்ைப்பிறகு] 

IRP இன்வாய்ஸ்கமளச் பெைிப்பதில்மல, எனபவ IRP இலிருந்து இ-

இன்வாய்ஸ் JSONஐப் பதிவிறக்கும் பேய்யும் வெதி குமறந்த நாட்களுக்கு 
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ைட்டுபை கிமடக்கும் என்படத வரி மெலுத்துபவார் கவனத்தில் பகாள்ள 

பவண்டும். 

மகமயாப்பைிடப்பட்ட இ-இன்வாய்ஸ் JSON-ஐ GST அமைப்பிலிருந்து 

பதிவிறக்கம் மெய்யும் வெதி (ெப்மளயர்கள் ைற்றும் மபறுநர்களுக்கு, 

நீண்ட காலத்திற்கு) கூடிய விடரவில் 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 GST System (for suppliers and             

recipients, over a longer period of time) will be made available in due course. 

Q.NO. 90.  
 

இ-இன்வாய்ஸின் ைக்கதவப்பு/பசமிப்பு/காப்பகப்படுத்தும்  காலம் 
என்ன? 

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

பராைரிக்கப்படும் கைக்குகள், அமனத்து இன்வாய்ஸுக்கள், ெப்மள 

பில்கள், கிமரடிட் ைற்றும் மடபிட் பநாட்டுகள் ைற்றும் இருப்புகள், 

விநிபயாகங்கள், உள்பநாக்கிய ெப்மள ைற்றும் மவளிப்புற விநிபயாகம் 

மதாடர்பான மடலிவரி ெலான்கள் ஆகியமவ, பிரிவு 36 இல் [CGST – 

ேட்ைம்] வழங்கப்பட்டுள்ள காலத்திற்கு பாதுகாக்கப்பைபவண்டும்” 

இது இ-இன்வாய்ஸுக்கும் மபாருந்தும். 
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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. 91.  
 

பபார்ட்ைலில் வழங்கப்பட்டுள்ள படிவத்தில் இ- இன்வாய்ஸ் 
அச்ேிடுவது கட்ைாயமா அல்லது அறிவிக்டக/ பதிவு பேய்யப்பட்ை 
நபர்கள் இன்வாய்ஸ்-க்கான தங்கள் போந்த வடிவத்டத அச்ேிை 
முடியுமா? 

இ- இன்வாய்ஸ்-க்கான குறிப்பிட்ை வடிவடமப்பு எதுவும் இல்டல. 

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

இருக்கபவண்டும் மற்றும் அது IRN-உைன் உட்பபாதிக்கப்பட்ை QR 

குறியீட்டைக் பகாண்டு, அச்ேிைப்பை பவண்டும். 

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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இ-இன்வாய்ஸ் IRN/ QR குறியீட்டின் ேரிபார்ப்பு 
e-invoice – Verification of IRN / QR Code: 

Q.NO. 92.  
 

ஒரு இ-இன்வாய்ஸ் IRPக்கு முதையாக பதரிவிக்கப்பட்ைதா 
என்பதை எவ்வாறு ேரிபார்ப்பது? 

IRP-இல் முமறயாக மதரியபடுத்தப்பட்டப்பிறகு ஒரு இ-இன்வாய்ஸ் 

வழங்கப்பட்ைதா என்படத அறிய, QR குறியீடு பயன்பாட்டைச் ேரிபார்க்கும் 

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

பேய்யக்கூடிய "QR குறியீட்டைச் ேரிபார்க்கவும்" பமாடபல் பயன்பாட்டைப் 

பயன்படுத்தவும். 

ைாற்றாக, மகமயாப்பைிடப்பட்ட JSON பகாப்பு அல்லது QR குறியீடு (ெரம்) 

ஆகியவற்மற இ-இன்வாய்ஸ் பபார்ட்டலில் பதிபவற்றுவதன் மூலம்   இ-

இன்வாய்ஸின் நம்பகத்தன்மை அல்லது ெரியான தன்மைமய ஒருவர் 

ெரிபார்க்கலாம்: einvoice1.gst.gov.in > Search > ‘Verify Signed Invoice’. 

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 “Verify QR Code” mobile app which may be downloaded from 

einvoice1.gst.gov.in > Help > Tools > Verify QR Code App. 

One can also verify the authenticity or correctness of an e-invoice by uploading the 

signed  JSON file or Signed QR Code (string) on e-invoice portal: einvoice1.gst.gov.in 

> Search > ‘Verify Signed Invoice’. 
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Q.NO. 93.  
 

QR குைியீட்டில் என்யனன்ன ைரவுகள் 
உட்யபாைிக்கப்பட்டுள்ளது? 

QR குறியீட்டில் இ-இன்வாய்ஸின்   பின்வரும் முக்கிய விவரங்கள் இடம் 

மபற்றிருக்கும் : 

1. ெப்மளயரின் GSTIN; 

2. மபறுநரின் GSTIN; 

3. ெப்மளயரால் ஒதுக்கப்பட்ை இன்வாய்ஸ் எண்;    

4. இன்வாய்ஸ் உருவாக்கப்பட்ட பததி; 

5. இன்வாய்ஸ் ைதிப்பு (வரி விதிக்கக்கூடிய ைதிப்பு ைற்றும் மைாத்த 

வரி); 

6. வரி உருப்படிகளின் எண்ைிக்மக; 

7. முதன்மைப் மபாருளின் HSN குறியீடு (வரி உருப்படி அதிக வரி 

விதிக்கக்கூடியதின் ைதிப்பு); 

8. தனித்துவைான IRN (இன்வாய்ஸ் குறிப்பு எண்/ஹாஷ்); ைற்றும் 

9. IRN உருவாக்கப்பட்ட பததி. 

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; 
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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. 94.  
10.  

ஒரு இன்வாய்ஸில் ஒன்றுக்கு பமற்பட்ட QR குைியீடுகள் 
இருக்க முடியுமா? 

ஆம். IRN மதாடர்பான QR குறியீட்மடத் தவிர, வைிகத் பதமவகளின்படி 

பதமவப்படும் அல்லது பவறு ஏபதனும் ெட்டப்பூர்வ பதமவகளால் 

கட்டாயப்படுத்தப்படும் பவறு எந்த QR குறியீட்மடயும் இன்வாய்ஸில் 

வழங்க ேப்டளயர்ருக்கு உரிடம உண்டு. 

இதுபபான்ற ெந்தர்ப்பங்களில், QR குறியீடுகள் மதளிவாகக் குறிக்கப்பட 

பவண்டும், இதனால் அமவ எளிதில் பிரித்தறியப்படும். 

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 

other statutory requirement.  In such cases, the QR Codes need to be marked clearly 

so that they can be distinguished easily. 

  



93  

இ-இன்வாய்ஸ் பபறுநருக்கு அனுப்புதல்  
e-invoice - Sending to Receiver 

Q.NO. 95.  
 

IRN உருவாக்கத்ைின்பின், யபறுநருக்கு இ-இன்வாய்தஸ IRP 
மின்னஞ்சல் மூலபமா (அ) பவறுவடகயிபலா அனுப்புமா? 

இல்மல. IRP இ-இன்வாய்டஸ பபறுநருக்கு அனுப்பாது. IRP- லிருந்து 

மகமயாப்பைிடப்பட்ட JSON-ஐப் மபற்றவுடன், ெப்மளயர் இ-இன்வாய்ஸ் 

(QR குறியீடு பபான்றவற்றுடன்) மபறுநரிடம் 2017 CGST 46ஆம் விதியின் 

படி கட்ைாய தகவல்களுைன் பகிர்ந்து மகாள்ள பவண்டும். 

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. 96.  
 

சப்தளயர் இ-இன்வாய்தஸ யபறுநருக்கு எவ்வாறு 
அனுப்புவார்? 

IRN-உைன் உட்பபாதிக்கப்பட்ை QR குறியீட்டுைன் CGST விதிகள், 2017 இன் 

விதி 46 இன் கீழ் பரிந்துடரக்கப்பட்ை மற்ற அடனத்து பதாைர்புடைய 

விவரங்கடளயும் உள்ளைக்கிய இ- இன்வாய்ைின் நகடல பபறுநருக்கு 
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அனுப்பலாம்.  QR குறியீடு உட்பை, IRP இலிருந்து பபறப்பட்ை JSON இன் 

PDF ஐ பரிமாறிக்பகாள்வது ஒரு பரிந்துடரக்கப்பட்ை ேிறந்த 

வழிமுடறயாக இருக்கும். 

எவ்வாறாயினும், இ-இன்வாய்ஸ் பரிைாற்றத்மத கைினியிலிருந்து 

கைினிக்கு  மெயல்படுத்துவதற்கான ஒரு வழிமுமற கூடிய விமரவில் 

மகாண்டுவரப்படும். 

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. 97.  
 

ேிறு வரி பேலுத்துபவார் (இ-இன்வாய்ஸ் வழங்க 
கட்ைாயப்படுத்தப்பைாதவர்கள்) அறிவிக்டக/ பதிவு பேய்யப்பட்ை 
நபர்களிைமிருந்து இ-இன்வாய்தஸ எவ்வாறு யபறுவார்கள்?  

இ-இன்வாய்மை வழங்க கட்ைாயப்படுத்தப்பைாத வரி பேலுத்துபவார், 

தற்பபாது பேய்யப்படும் அபத வழியில் அறிவிக்கப்பட்ை/பதிவு 

பேய்யப்பட்ை நபர்களிைமிருந்து இ-இன்வாய்மைப் பபறுவார்கள். IRN 

உைன் உட்பபாதிக்கப்பட்ை QR குறியீட்டுைன் CGST விதி, 2017 இன் விதி 46 

இன் கீழ் பரிந்துடரக்கப்பட்ை மற்ற அடனத்து பதாைர்புடைய 

விவரங்கடளயும் உள்ளைக்கிய இ-இன்வாய்மை பபாருத்தமான 
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வழிகளில் (ைின்னஞ்ெல், கூரியர் பபான்றவற்றின் மூலம்) பபறுநருக்கு 

அனுப்பலாம். மாற்றாக, அறிவிக்கப்பட்ை/பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர்கள் 

டகபயாப்பமிைப்பட்ை இ-இன்வாய்மை, JSON-யிலிருந்து PDF-ஆக மாற்றி 

மின்னஞ்ேல் மூலம் பகிர்ந்து பகாள்ளலாம். 

 எவ்வாறாயினும், இ-இன்வாய்ஸ் பரிைாற்றத்மத கைினியிலிருந்து 

கைினிக்கு மெயல்படுத்துவதற்கான ஒரு வழிமுமற கூடிய விமரவில் 

மகாண்டுவரப்படும். 

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 

all other relevant details as prescribed under Rule 46 of CGST Rule, 2017, can be 

sent to the receiver by suitable means (by post, 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. 98.  
 

இ–இன்வாய்ஸ் நதடமுதை உள்ள நிதலகளில், சரக்குகள் 
யகாண்டு யசல்லும் பபாது அச்சடிக்க்கப்பட்ட இ-
இன்வாய்ஸ் எடுத்து யசல்வது அவசியமா? 

அச்ெடிக்கப்பட்ட இ-இன்வாய்ஸ் எடுத்து மெல்வது அவெியைில்மல.  CGST 

விதி 138A (2) ன்படி QR குறியீடு ைற்றும் IRN இ-இன்வாய்ஸில் 
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உட்மபாதிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதிகாரிகள் ெரிபார்க்மகயில் நகலுக்கு ைாறாக 

ைின்னனு முமறயில் காண்பிக்கலாம். 

எனபவ, ேரக்குகளின் பபாக்குவரத்தின் பபாது அச்ேடிக்கப்பட்ை இ-

இன்வாய்ஸ் எடுத்துச் பேல்வது கட்ைாயமில்மல. 

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 proper officer, in lieu of the 

physical copy of such tax invoice.” Therefore, carrying e -invoice print during 

transportation of goods is not mandatory. 

Q.NO. 99.  
 

ஏற்கனபவ IRN உருவாக்கப்பட்ை, இன்வாய்ஸின் விவரங்கடள நான் 
திருத்த முடியுமா? 

இல்டல. IRN- உருவாக்கத்திற்குப்பிறகு, IRP-யில், GST INV-01-யில் 

குறிப்பிட்ை விவரங்கள் பதாைர்பாக திருத்தங்கள் பேய்ய ோத்தியமில்டல. 

அறிவிக்கப்பட்ை/பதிவு பேய்யப்பட்ை நபருக்கு, IRN உருவாக்கப்பட்ை 24 

மணி பநரத்திற்குள், இ -இன்வாய்ஸ் வழங்குவதற்கு முன்பபா அல்லது 

இ -இன்வாய்ஸ் உருவாக்கத்திற்குப்பிறபகா, அடத ரத்து பேய்வதற்கான 

அனுமதி உள்ளது. இருப்பினும், இடணக்கப்பட்ை இ-பவ பில் பேயலில் 

இருந்தால் அல்லது பபாக்குவரத்தின் பபாது அதிகாரியால் 

ேரிபார்க்கப்பட்டிருந்தால், IRN ரத்து அனுமதிக்கப்பைாது. 

பமலும், IRN ரத்துபேய்யப்பட்ைால், அதன் விவரங்கள் GSTR-1லும் 

பதிவுபேய்யப்படும். 
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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 bill is 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. 100.  
 

ரத்து பேய்யப்பட்ை IRN பதாைர்பான இன்வாய்ஸ் எண்டண மீண்டும் 
பயன்படுத்த முடியுமா? 

பயன்படுத்த இயலாது.  ஒருமுடற IRN ரத்துபேய்யப்பட்ைால், அதன் 

இன்வாய்ஸ் எண்டன பயன்படுத்த IRP அனுமதிக்காது.  ரத்து பேய்ய 

அனுமதிக்கப்பட்ை 24 மணி பநரத்தின் உள்ளும் ரத்து பேய்யப்பட்ை 

இன்வாய்ஸ் எண் பகாண்டு மறுபடியும் IRN  உருவாக்க  ோத்தியமில்டல.  

அப்படி முயற்ேி பேய்தால், அது நிராகரிக்கப்படும். 

ஏபனனில் IRN என்பது ேப்டளயர்களின் GSTIN, ஆவண எண், ஆவண வடக 

& நிதியாண்டு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ை ஒரு 

தனித்துவமான மின்னணு குறியீடு ஆகும். 

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 
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IRP, as IRN is a unique string based on Supplier’s GSTIN, Document Number, Type of 

Document & Financial Year. 

Q.NO. 101.  
 

உருவாக்கப்பட்ை இ-இன்வாய்ஸின் ஒரு பகுதிடய ரத்து பேய்ய 
இயலுமா? 

இயலாது. இ-இன்வாய்டஸ முழுவதுமாக மட்டுபம ரத்து பேய்ய முடியும்.  

பதரியபடுத்தப்பட்ை இ-இன்வாய்டஸ பகுதியாக ரத்து பேய்ய அனுமதி 

இல்டல. மாறாக, விநிபயாகத்திற்கு புதியதாக ஒரு இ-இன்வாய்ஸ் 

உருவாக்கிக்பகாள்ளலாம். 

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. 102.  
 

நான் IRN-இட்ை இ-இன்வாய்டே உருவாக்கியுள்பளன்.  அனால் அதில் 
முரண்பாடு உள்ளது.  பமலும் பரிவர்தடன நடை பபறவில்டல.  
எனபவ, எனது கணினியில் அடத ரத்து பேய்ய பவண்டிய அவேியம் 
இருந்தது.   இருப்பினும், 24 மணிபநரம் கழிந்து விட்ைதால், IRP-ல் 
IRN-ஐ ரத்துபேய்ய முடியவில்டல.  இவ்வடகயான தருணத்தில் 
என்ன பேய்ய பவண்டும்? 

அறிவிக்கப்பட்ை பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர்களால் IRN ஐப் பபறுவது 

பபறுநர்களுக்கு குறிப்பிட்ை ஆவணங்கடள வழங்குவதற்கு முன் பேய்ய 

பவண்டிய ேட்ைப்பூர்வ பதடவயாகும்.  IRN-ஐ உருவாக்கிய பிறகு, IRP-இல் 
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திருத்தங்கள் ோத்தியமில்டல மற்றும் IRN-ஐ ரத்து பேய்வது ஒரு 

குறிப்பிட்ை பநரத்திற்கு மட்டுபம அனுமதிக்கப்படுகிறது (24 மணி பநரம்).  

எனபவ, வரி காலத்தில் வழங்கப்பட்ை இன்வாய்ஸ்களின் விவரங்கள் 

GSTR-1ல் பதரிவிக்கப்பை பவண்டும். இருப்பினும், ஏபதனும் இ-இன்வாய்ஸ் 

ரத்து பேய்யப்பட்ைால், அடத ேமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பு GSTR-1-லிருந்து 

அழிக்கும் (ரத்து) வேதியுள்ளது. 

ஏபதனும் ரத்து பேய்யப்பட்ை இ-இன்வாய்ஸுக்கு மாற்றாக வழங்கப்பட்ை 

புதிய இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்கியிருந்தால் அவ்விவரம் GSTR-1 

அட்ைவடணயில் தானாக நிரப்பப்பட்ை இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்களில் 

இைம் பபற்றிருப்படத உறுதி பேய்து பகாள்ள பவண்டும். அப்படி இைம் 

பபறாமல் இருந்தால் அவற்டற GSTR-1-ஐ ேமர்ப்பிப்பதற்கு முன்பு பேர்க்க 

பவண்டும். 

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 tax period wil l  have 

to be 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. 
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Q.NO. 103.  
 

சில சிக்கல்களால், அறிவிக்டக/பதிவு பேய்யப்பட்ை ஒரு நபர், 
உருவாக்கிய இன்வாய்ஸுக்கான பபாருட்கடள அன்பற 

அனுப்பவில்தலயயனில் அதை மறுநாள் அபை இன்வாய்ஸ் 
யகாண்டு அனுப்ப முடியுமா? 

மபாருட்களின் தன்மை ஒபர ைாதிரியாக இருந்து, வரி விதிக்கக்கூடிய 

பபாருட்களின் ைதிப்பு ைற்றும் வரி விகிதத்தில் எந்த ைாற்றமும் இல்மல 

என்றால் தாமதம் ஏற்பட்ைாலும், அபத இன்வாய்ஸில் முடறயான இ-பவ 

பில் பகாண்டு மபாருட்கமள வழங்குவதற்கு உபபயாகிக்கலாம். ஆனால் 

ஒரு இ-இன்வாய்ஸ் ரத்து மெய்ய்ப்ப்டிருப்பின் அபத இ-இன்வாய்ஸ் 

எண்டண பயன் படுத்த இயலாது. 

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. 104.  
 

ஏற்றுமைி இன்வாய்ஸ்-க்கு இன்வாய்ஸ் விவரங்கதளப் 
பைிபவற்ை பவண்டியிருக்கும் பபாது, துடறமுக விவரங்கள் 
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மாற்ைப்பட பவண்டுமானால், எப்படி ைிருத்துவது/சரி 
யசய்வது? 

IRP-யில், IRN- உருவாக்கப்பட்ைவுைன், GST INV-01இல் உள்ள குறிப்பிட்ை 

விவரங்கடள, துடறமுக விவரங்கள் உட்பை,  எடதயும் மாற்ற/புதுப்பிக்க 

இயலாது. துடறமுக குறியீட்டை மாற்ற ஏபதனும் பதடவபட்ைால், 24 

மணி பநரத்திற்குள் IRN ரத்து பேய்து, ேரியான துடறமுக குறியீட்டுைன் 

ஒரு புதிய IRN ஐ உருவாக்க முடியும். 

காலம் தாழ்ந்து விட்ைால், GST பபார்ட்ைலில்  GSTR-1 ஐ  தாக்கல் பேய்யும் 

பபாது இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்களில் உள்ள முரண்பாட்டை ேரிபேய்ய 

முடியும்.  

பமலும், GSTR-1 ஏற்கனபவ தாக்கல் பேய்யப்படிருந்தால், GSTR-1 க்கான 

திருத்த விருப்பத்டதப் பயன்படுத்தி முரண்பாட்டை ேரிபேய்ய முடியும், 

இது GST பபார்ட்ைலில் 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. 

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.  
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இ-இன்வாய்ஸ். இ-பவ பில் / ஜிஎஸ்டி விவர 
அறிக்டக(படிவம்) இடணப்பு/ பதாைர்பு: 

e-invoice – Linkage with E-Way Bill / GST Return: 

Q.NO. 105.  
 

இ-இன்வாய்ஸிங் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ை நிடலயில், இ-பவ பில் 
கட்ைாயமா? 

ஆம். ேரக்குகடள ஏற்றிச் பேல்லும் பபாது, இ-பவ பில் CGST விதிகள், 2017 

இன் (விதி 138 முதல் 138 இ வடர) படி இ-பவ பில் பதடவப்படும் 

இைங்களில், கட்ைாயம் பதடவ. 

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

Yes. While transporting goods, wherever the e-way bill is mandatory as per the 

EWB-rules (Rule 138 to 138E of CGST Rules, 2017), the requirement continues to be 

mandatory. 

Q.NO. 106.  
 

இ-பவ பில் தானாக உருவாக்கப்படுமா? 

IRPக்கு இன்வாய்ஸ் விவரங்கடளப் பதிபவற்றும் பபாழுது, இ-பவ பில் 

பகுதி-A மற்றும் பகுதி-B விவரங்க்கடள பதிபவற்றிருந்தால், இ-பவ பில் 

தானாக உருவாக்கப்படும். 

IRPல் இ-இன்வாய்ஸ் பதிபவற்றும் பபாழுது பகுதி-B விவரங்கள் 

பதிபவற்றம் பேய்யவில்டலபயன்றால் பகுதி B விவரங்க்கடள IRPயில் 
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உள்ள  இ-பவ பில் Tab மூலமாகபவா அல்லது இ-பவபில் பபார்ட்ைல் 

மூலமாகபவா பதிபவற்றம் பேய்து இபவபில் உருவாக்கிக் பகாள்ளலாம். 

Whether the e-way bill get auto-generated? 

In case both Part-A and Part-B of e-way bill are 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 Bill Portal, so as to generate e-way bill. 

Q.NO. 107.  
 

பரிந்துதரக்கப்பட்ட நதடமுதை மூலம் இ-இன்வாய்ஸ் 
வழங்கப்படும் பபாது EWB ஏன் ைனியாக பைதவப்படுகிைது? 

இ-இன்வாய்ஸ் ைற்றும் இ-பவ பில் உருவாக்கம் என்பது பல்பவறு 

மதாடர்புமடய ெட்ட விதிகளின் கீழ், கட்டாய ெட்டரீதியான பதமவகள் 

ஆகும். அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு மெய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு அவர்களது 

விற்படனஅளவு, 2017-18 ஆம் ஆண்டிலிருந்து எந்தமவாரு நிதியாண்டிலும் 

ரூ.20 பகாடிக்கு பைல் கைந்தால் இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்கம் என்பது 

கட்ைாயமாகும். இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்குவது கட்ைாயமா இல்மலயா 

என்பமதப் மபாருட்படுத்தாைல், இ -பவ பில் உருவாக்கம் என்பது 

பவறுபட்ட வரம்மப அடிப்பமடயாகக் மகாண்டது. இரண்டாவதாக இ-பவ 

பில் ெப்மளயர் (அல்லது) மபறுநரால் (அல்லது) டிரான்ஸ்பபார்ட்டரால் 

உருவாக்கப்படலாம். ஆனால் இ-இன்வாய்ஸ் பதிவு பேய்யப்பட்ை 

நபர்களால் மட்டுபம வழங்கப்படும். 

பைலும், EWB என்பது, மதாடர்புமடய CGST விதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள 

நிபந்தமனகளுக்கு உட்பட்டு, ெரக்குகளின் பபாக்குவரத்திற்கானது. இது 
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பெமவகளுக்குப் மபாருந்தாது. ஆனால் இ-இன்வாய்ஸ் (ைற்றும் / அல்லது 

CDN/DBN) உருவாக்கம் என்பது ெரக்குகள் ைற்றும்/ அல்லது பெமவகமள 

வழங்குவதற்கு அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு மெய்யப்பட்ட நபர்களுக்கு 

கட்டாயைாகும். 

எனபவ, EWB மற்றும் இ-இன்வாய்ஸ் இரண்டும் பதிவு பேய்யப்பட்ை 

நபர்களுக்கு பவவ்பவறு ேட்ைத்தின்படி கட்ைாயமானடவ. 

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.20 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 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. 108.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் வழங்கும் பபாது EWB ஐ ஒபர பநரத்ைில் 
உருவாக்குது என்பதன் பபாருள்   என்ன? இ-இன்வாய்ஸ் 
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உருவாக்கப்படும்பபாது, EWB-ஐ  ைனியாக உருவாக்க 
பவண்டிய அவேியமில்டலயா? 

இ-இன்வாய்மை உருவாக்கும் பபாது, ெப்மளயரின் GSTIN, ஆவை எண் 

பபான்ற மதாடர்புமடய விவரங்கள் EWB ஐ உருவாக்குவதற்கு வெதியாக, 

இ-பவ பில் அட்டவமை பகுதி -A ைற்றும் B இரண்டிலும் தானாக 

நிரப்பப்படும். டிரான்ஸ்பபார்ட்டர் விவரங்கள் பபான்ற EWB இன் பகுதி-B 

க்கான கட்டாயத் தகவமல உள்ளிடுவதற்கான புலங்கள் GST INV-01 இல் 

உள்ளன. எனபவ அறிவிக்கப்பட்ட பதிவு மெய்யப்பட்ட நபர்கள் , இ-

இன்வாய்ஸ் உருவாக்கும் பநரத்தில், டிரான்ஸ்பபார்ட்டர் விவரங்கள் 

பதரிந்திருந்தால், GST INV-01 இல் மதாடர்புமடய விவரங்கமள நிரப்பி  இ-

பவ பில்மல  ஒபர பநரத்தில் உருவாக்கலாம். 

EWB இன் பகுதி-Bக்கான கட்டாயத் தகவல்களான டிரான்ஸ்பபார்ட்டர் 

விவரங்கள் இ-இன்வாய்ஸ் உருவாக்கும் பபாது அவர்களிடம் இல்மல 

என்றால், இந்த விவரங்கடள, EWB இன் பகுதி -B க்கான விவரங்கடள இ-

இன்வாய்ஸ் உருவாக்கத்திற்குப் பிறகு IRN / QR- குறியீட்டைத் பதாைர்ந்து 

e-way bill  பபார்ட்டலில் பதிபவற்றலாம். 

இ-இன்வாய்ஸ் ைற்றும் இ-பவ பில் உருவாக்கம் என்பது பல்பவறு 

மதாடர்புமடய ெட்ட விதிகளின் கீழ், கட்டாய ெட்டரீதியான பதமவகள் 

என்படத கருத்தில் பகாள்க. 

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-
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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. 109.  
 

IRN உருவாக்கிய பிறகு, இ-பவ பில் உருவாக்குவதற்கு ஏபதனும் 
கால வரம்பு உள்ளதா? 

அத்தடகய கால வரம்பு எதுவும் தற்பபாது GST அடமப்பில் இல்டல. 

ஆனால், IRN 30 நாட்களுக்கு மட்டுபம பேல்லுபடியாகும் என்பதால், 

அதன்பிறகு அதற்கான் இ-பவ பில் தயாரிக்க 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 in the 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. 110.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்கள் ஜிஎஸ்டி கணினி அடமப்புக்கு 
பரிமாறப்படுமா?  இந்த தகவல் GSTR படிவத்தில் தானாக வருமா? 

ஆம். IRPல் பதிபவற்றப்பட்ைபின், IRN இன்வாய்ஸ் விவரம். (பபபலாட்) GST 

கணினி அடமப்பில் பேமிக்கப்படும். 

GST கணினி அடமப்பு அந்த விவரங்கடள வழங்குநரின் GSTR-1 மற்றும் 

அந்தந்த பபறுநர்களின் GSTR-2A ஆகியவற்றில் தானாக நிரப்பும். IRN 

மற்றும் IRN பததியும் ‘இ-இன்வாய்ஸ்’ உருவாக்கப்பட்ை மூலத்துைன் 

காட்ைப்படும். 

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 marked 

as ‘e-invoice’ (except where such details were modified/re-uploaded by taxpayer). 

Q.NO. 111.  
 

இ-இன்வாய்ஸ் விவரங்கள் GSTR-1 ல் தானாக நிரப்பப்படுகின்றன. 
GSTR-1 ஐ தாக்கல் பேய்வதற்கு முன் நான் ேரிபார்க்க பவண்டுமா? 

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

பேலுத்துபவாருக்கு நீட்டிக்கப்பட்ை ஒரு வேதி மட்டுபம என்படதக் 

கவனத்தில் பகாள்ள பவண்டும்.  சுய மதிப்படீ்டில், பதாைர்புடைய வரி 

காலத்தில் எழுப்பப்பட்ை ஆவணங்களின்படி துல்லியமான 
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விவரங்களுைன் GSTR-1ஐ தாக்கல் பேய்வதற்கான ேட்ைப்பூர்வ கைடம வரி 

பேலுத்துபவாடரபய ோரும். 

பமலும், GSTR-1ல் ேரிபார்ப்புகளின் காரணமாக, GSTR-1ன் அட்ைவடணயில் 

ேில இ-இன்வாய்ஸ்கள் தானாக நிரப்பப்பைாமல் பபாகலாம்.  இருப்பினும், 

GSTR-1 ைாஷ்பபார்டிலிருந்து பதிவிறக்கம் பேய்யப்பட்ை 

ஒருங்கிடணக்கப்பட்ை எக்பேல் டபலாகக் கிடைக்கக்கூடும் 

(பதாைர்புடைய பிடழ விளக்கத்துைன்). GSTR-1ஐ தாக்கல் பேய்வதற்கு 

முன்பு வரி பேலுத்துபவர்களால் இடவ திருத்தப்பட்டு மீண்டும் 

பதிபவற்றம் பேய்யப்பை பவண்டும். 

எனபவ, வரி பேலுத்துபவார் அடனத்து தகவல்கள் மற்றும் புள்ளி 

விவரங்கடள ேரிபார்த்து, பதாைர்புடைய ேட்ை விதிகளின்படி அடதத் 

தாக்கல் பேய்ய பவண்டும்.  தானாக நிரப்பப்பட்ை இ-இன்வாய்ஸ்கடளத் 

தவிர, வரி பேலுத்துபவார் வரிக் காலத்தில் பேய்யப்பட்ை பிற 

விநிபயாகங்களின் விவரங்கடள GSTR-1இன் அந்தந்த அட்ைவடணயில் 

பேர்க்க பவண்டும். 

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. 

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. 
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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. 112.  
 

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

வழங்கப்பட்ை ஆவணங்களுக்கு இ-இன்வாய்ஸ்களில் இருந்து GSTR-1இல் 

தானாக நிரப்பப்பட்ை விவரங்கள், பவறு எந்த காரணங்களாலும் 

மாற்றப்பட்டுருக்கலாம் மற்றும் தாக்கல் பேய்யும் பபாது ேப்டளயரால் 

திருத்தப்பட்ை/ நீக்கப்பட்ை/  மீண்டும் பதிபவற்றப்படும் சூழ்நிடலயில் இது 

நைந்திருக்க கூடும்.  இதுபபான்ற ேந்தர்ப்பங்களில் (அதாவது ேப்டளயர் 

மூலம் விவரங்கள் மாற்றப்பட்ைால்), மீண்டும் பதிபவற்றப்பட்ை/மாற்றிய 

விவரங்கள் பதரியும்.  இருப்பினும், GSTR-1இன் அந்தந்த அட்ைவடணயில் 

'மூலம்', 'IRN' மற்றும் 'IRN பததி' ஆகியடவ காலியாக மீட்ைடமக்கப்படும், 

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

எனபவ, GSTR-1/2A இல் மட்டும் IRN விவரங்கள் பதான்றாததால், 

அத்தடகய இன்வாய்ஸ்கள் IRPக்கு பதரிவிக்கப்பைவில்டல என்று 

கருதக்கூைாது. 

எவ்வாறாயினும், டகபயாப்பமிைப்பட்ை JSON டபல் (பகாப்பு) அல்லது 

டகபயாப்பமிைப்பட்ை QR குறியீட்டை (ேரம்) பதிபவற்றுவதன் மூலம் இ-

இன்வாய்ஸ் நம்பகத்தன்டமடய நீங்கள் ேரிபார்க்கலாம்: 

einvoice1.gst.gov.in > Search > ‘Verify Signed Invoice’.. மாற்றாக, நீங்கள் இ-
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இன்வாய்ஸ் நகலில் உள்ள QR குறியீடை "QR குறியீட்டைச் ேரிபார்க்கவும்" 

பமாடபல் ஆப் மூலம் ஸ்பகன் பேய்யது ேரிபார்க்கலாம்.  

einvoice1.gst.gov.in > Help > Tools > Verify QR Code App  என்பதிலிருந்து 

பதிவிறக்கம் பேய்யப்பைலாம். 

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 > 

‘Verify Signed Invoice’. Alternatively, you can scan the QR Code on invoice copy, with 

“Verify QR Code” mobile app which may be downloaded from einvoice1.gst.gov.in 

> Help > Tools > Verify QR Code App 

 

 

 

 

Q.NO. 113.  
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அறிவிக்கப்பட்ை/ பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர்கள் GSTR-1ல் தானாக 
நிரப்பப்பட்டுள்ள அட்ைவடணயில் இ-இன்வாய்ஸ் (பைட்ைா) 
தரவுகடள நீக்கிவிட்டு     போந்தமாக இ-இன்வாய்ஸ் பைட்ைாடவ 
(தரடவ) புதிதாக பதிபவற்ற இயலுமா? 

அறிவிக்கப்பட்ை/பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர்கள் தானாக நிரப்பப்பட்டுள்ள 

அட்ைவடணயில் இ-இன்வாய்ஸ் (பைட்ைா) தரவுகடள நீக்கிவிட்டு, 

பின்வரும் முடறகள் மூலம் GSTR-1ல் இ-இன்வாய்ஸ் பைட்ைாடவ 

(தரடவ)  புதிதாக பதிபவற்றலாம்: 

ஆன்லைன் யபார்ட்டைில்:  GSTR-1 ைாஷ்பபார்டின் கீபழ உள்ள ‘ரீபேட்’ 

பட்ைடனப் பயன்படுத்தி GSTR-1 அட்ைவடணயில் இருந்து முழு 

விவரங்கடள நீக்கலாம்.   இடத கிளிக் பேய்யவதன் மூலம் அடத நீக்க 

முடியும் (இ -இன்வாய்ஸில் இருந்து தானாக நிரப்பப்பட்ை பதிவுகள் 

உட்பை). 

பதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை பதிவுகடள மட்டும் நீக்க, GSTR-1 இன் பதாைர்புடைய 

அட்ைவடணயின் உள்பள பேன்று, பதிவு/கடள பதர்ந்பதடுத்து, பேயல் 

பநடுவரிடேயில் 'பைலிட்' என்படதக் கிளிக் பேய்யவும். (‘Processed 

Invoices/Documents’ table – ப்ரபஸஸ்டு இன்வாய்ஸ்/ைாகுபமண்ட்ஸ் பைபில்). 

ஆஃப்லைன் ப ன்பாட்லடப் ப ன்படுத்துதல்: பின்வரும் 

வழிமுடறகளின் மூலம் நீங்கள் பதிவுகடள நீக்கலாம்: 

 பதாைர்புடைய வரி காலத்திற்கு, GSTR-1 JSON ஐப் பதிவிறக்கவும்; 

 GSTR-1 ஆஃப்டலன் கருவியில் JSON ஐத் திறக்கவும்; 

 ‘பிரிடவத் பதர்ந்பதடு’ என்ற குறியீட்டில் இருந்து அந்தந்த 

அட்ைவடணடயத் பதர்ந்பதடுக்கவும்; 

 ‘பைலிட் பேக்ேன் பைட்ைா’ பபாத்தாடனக் கிளிக் பேய்து, ‘ஆம்’ 

என்படத அழுத்தவும்; 
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 மாற்றாக, நீங்கள் பதர்ந்பதடுத்த பதிவுகடள ேரிபார்க்கலாம் 

அல்லது அடனத்டதயும் பதர்ந்பதடு Select Checkboxஐ டிக் பேய்து 

DELETE பபாத்தாடன அழுத்தவும் (அட்ைவடணக்கு கீபழ 

கிடைக்கும்); 

 பதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை பிரிவு/அட்ைவடணயில் உள்ள பதிவுகள் 

நீக்குவதற்காகக் குறிக்கப்பட்டுள்ளன என்படத 

உறுதிப்படுத்துவரீ்கள்; 

 பைலிட் என்படதக் கிளிக் பேய்தால், பதிவு நீக்கப்பட்ைதாகக் 

குறிக்கப்படும்; 

 சுருக்கத்டதப் ேரிபார்த்து JSON டபல்டல உருவாக்கவும்; 

 உருவாக்கப்பட்ை JSON ஐ GST பபார்ட்ைலில் பதிபவற்றம் 

பேய்யவும் 

பதிபவற்றப்பட்ை JSON பேயலாக்கத்திற்குப் பிறகு, 

அடனத்து/பதர்ந்பதடுக்கப்பட்ை பதிவுகளும் அந்தந்த அட்ைவடணயில் 

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’ in action column (in ‘Processed Invoices/Documents’ 

table). 
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Using Offline Utility: The  notified registered persons can delete the records, offline,  

by the following steps: 

 For relevant tax period, download GSTR-1 JSON; 

 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 marked for deletion; 

 View Summary and Generate JSON File; 

 Upload the generated JSON on GST portal; 

After processing of uploaded JSON, all/selected records will get deleted in the  

respective tables. 

Q.NO. 114.  
 

எங்களிைம் இ-இன்வாய்ஸ் மற்றும் பபறப்பட்ை பபாருட்கள் 
இருந்தால், உள்ளடீ்டு வரி வரவு (ITC) டவத்துக் பகாள்ள 
பபாதுமானதா? 

ITC-ஐ பபறுவதற்கு இ -இன்வாய்ஸ் மட்டும் பபாதாது, ஏபனனில் ITC-ஐ 

பபறுவதற்கு CGST ேட்ைம், 2017 பிரிவு 16(2) இன் கீழ் குறிப்பிைப்பட்டுள்ள 

நிபந்தடனகடள பூர்த்தி பேய்ய பவண்டும். அதாவது, பபாருட்கள்/பேடவ 

பபறுநரால் பபறப்பட்டிருக்க பவண்டும், ேப்டளயர் வரி பேலுத்தியிருக்க 

பவண்டும். பமலும், விதி எண் 36(4)-யின் படி GSTR 2B படிவத்தில் இ -
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இன்வாய்ஸ் விவரங்கள் அளிக்கப்பைாவிட்ைால் உள்ளடீ்டு வரி வரவு 

டவக்கக் கூைாது. 

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 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. 115.  
 

ஏற்றுமதி இ-இன்வாய்ஸுைன் பதாைர்புடைய இ –இன்வாய்ஸ் ரத்து 
பேய்யப்பட்ைது, எனினும் ஷிப்பிங் பில் தாக்கல் பேய்யப்பட்ைது. 
அத்தடகய சூழலில் என்ன பேய்வது? 

ஏற்றுமதியாளர்கள், ஷிப்பிங் பில் தாக்கல் பேய்வதற்கு முன், இ-

இன்வாய்ஸ் பபார்ட்ைலில் IRPயில் GST INV-01இல் பதிபவற்றம் 

பேய்யப்பட்ை விவரங்கள் எல்லா வடகயிலும் ேரியானடவ என்படத 

உறுதி பேய்ய பவண்டும். இருப்பினும், ஷ்ப்பிங் பில் தாக்கல் பேய்யப்பட்ை 

பிறகு இ-இன்வாய்டஸ ரத்து பேய்து புதிய இ-இன்வாய்ஸ் பபற்றால், 

அந்த விவரங்கடள சுங்க ேட்ைத்தின் பிரிவு 149ன் படி வரம்பிற்குட்பட்ை 

சுங்க அதிகாரி மூலம் ஷிப்பிங் பில் திருத்தம் பேய்து பகாள்ளலாம். 

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

Q.NO. 116.  
 

ஏற்றுமைி மீைான IGST வரிப் பணத்தைத் 
ைிரும்பப்பபறுவதற்கான நடைமுடற இ-இன்வாய்ஸுடன் 
இதணக்கப்பட்டுள்ளைா? 

GSTR1, GSTR 3B ரிட்டர்ன் ைற்றும் ஷிப்பிங் பில்களில் உள்ள விவரங்கமள 

ெரிபார்ப்பதற்காக GSTN பபார்ட்டலுடன் IGST ரீஃபண்டை டகயாளும் 

ICEGATE பபார்ட்டல் இமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால, ICEGATE பபார்ட்டல 

இ-இன்வாய்ஸ் பபார்ட்டலுடன் இமைக்கப்படவில்மல. எனபவ, IGST 

ரீஃபண்டு முடறகடள ெீராகச் மெயல்படுத்துவமத உறுதிமெய்ய GSTR1 

ரிட்டனில் E-இன்வாய்ஸ் விவரங்கள் மற்றும் பதாைர்புடைய ஷிப்பிங் பில் 

ெரியாகக் காட்டப்பட பவண்டும். 

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. 
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Q.NO. 117.  
 

ஒரு அறிவிக்கப்பட்ை/பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர் IRN-ஐ ரத்து பேய்யும் 
பபாது, அைனுடன் யைாடர்புதடய E Waybill ைானாகபவ 
ரத்துயசய்யப்படுமா? 

இல்மல, E Way Bill ஐ முதலில் ரத்து மெய்துவிட்டு பின்னர் IRN-ஐ ரத்து 

மெய்ய பவண்டும். இருப்பினும் இ-பவ பில் ஏற்கனபவ ேரக்குகளின் 

நைமாட்ைத்தின் பபாது, துடற அதிகாரியால் ெரிபார்க்கப்பட்டிருந்தால், இ-

பவ பில்டல ரத்து பேய்ய முடியாது என்படத கவனத்தில் பகாள்ள 

பவண்டும். அத்தடகய நிகழ்வில் IRNஐயும் கூட ரத்து மெய்ய 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 already verified 

by departmental officers during physical movement of goods and in such event IRN 

also cannot be cancelled. 

Q.NO. 118.  
 

EWB உருவாக்கத்ைிற்குப் பிைகு வரி யசலுத்துபவார் IRN-ஐ 
உருவாக்க முடியுமா? 

இல்டல. இ-பவ பில் உருவாக்க CGST விதி 138ன் படி இ-பவ பில் 

படிவத்தின் பகுதி--Aயில் இன்வாய்ஸ் எண், இன்வாய்ஸ் பததி ஆகியடவ 

IRNல் இருந்து தாமாகபவ பபறப்படும்.  எனபவ, இ-பவ பில் 

உருவாக்குவதற்கு முன்பாகபவ, IRP மூலம் இ-இன்வாய்ஸ் 

உருவாக்கப்பை பவண்டும். 
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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. 119.  
 

IRP இல், IRN இன் உருவாக்கத்திற்காக GST INV-01 ஐ நிரப்பும் பநரத்தில் 
டிரான்ஸ்பபார்ட்ைர் விவரங்கள் கிடைக்காதபபாது இ-பவ பில்டல 
எவ்வாறு உருவாக்குவது? 

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

பநரத்தில், அறிவிக்கப்பட்ை பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர் பபாக்குவரத்து 

விவரங்கள் இல்லாமல் படிவம் GST EWB-01 இன் பகுதி A ஐ உருவாக்க 

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

பபாக்குவரத்து விவரங்கடள இ-பவ பில் பபார்ட்ைலில் உள்நுடழவதன் 

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

இல்டலபயனில், அறிவிக்கப்பட்ை/பதிவு பேய்யப்பட்ை நபர் IRP.யில் IRN ஐ 

மட்டுபம பபற முடியும், பின்னர் IRN-ஐ பமற்பகாளாகப் பயன்படுத்தி, ஈ-

பவ பில் அல்லது பகுதி ஏ ஸ்லிப்டப இ-பவ பில் பபார்ட்ைலில் 

உள்நுடழவதன் மூலம் உருவாக்க முடியும். 

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. 
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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. 120.  
 

ஏற்றுமைிகளுக்கு இன்வாய்ஸ் உருவாக்கும் ேமயங்களில் 

இன்வாய்ஸ் படிவத்தில் பபறுநரின் GSTIN பற்ைிய தகவல்கடள 

எவ்வாறு நிரப்ப பவண்டும்?. 

ஏற்றுைதி இன்வாய்ஸ்-களுக்கு, பபறுநரின் GSTIN 'URP' ஆகவும், ைாநிலம் 

'பிற நாடு' ஆகவும் (ைாநிலக் குறியீடு: 96 அல்லது 99) ைற்றும் PIN குறியீடு 

'999999' ஆகவும் நிரப்ப பவண்டும். 

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-இன்வாய்ஸ் - ஆதாரங்கள் உதவி கருத்து 

இ-இன்வாய்ஸ் பற்றிய 

கூடுதல் தகவல்கள் அறிய 

‘e-invoice - Detailed Overview’ 

இ-இன்வாய்ஸ் 

பதாைர்பான விழிப்புணர்வு 

வடீிபயாக்கள் பார்க்க 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLwd4X2n8j

gXyZY81lB770rzOHZn4CCCUo 

இ-இன்வாய்ஸ் பற்றிய 

உதவிகள் மற்றும் 

புகார்களுக்கு 

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

இ-இன்வாய்ஸ் பற்றிய 

பின்னூட்ைம் மற்றும் 

பரிந்துடரகள் பதரிவிக்க 

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

/ cxchn-ehelpproc@gov.in 

ேந்பதகங்கள் மற்றும் பிற தகவல்களுக்கு அருகில் உள்ள 

வரிபேலுத்துபவார் பேடவ டமய அதிகாரிகடள பதாைர்பு பகாள்ள, 

பக்கம் 130ல் உள்ள விவரங்கடள பார்க்கவும். 

 

***** 
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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=PLwd4X

2n8jgXyZY81lB770rzOHZn4CCCUo 

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 nearest place as per the details 

at Page 132 
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ஜிஎஸ்டி மற்றும் மத்திய கலால் வரி முதன்டம தடலடம ஆடணயர் அலுவலகம் 

தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்பேரி மண்ைலம்  

உதவி எண்கள் 

ஜிஎஸ்டி பேடவ டமயங்களின் உதவி எண்கள் 

 

வ. 
எ. 

ஆலை ரகம் முகவரி ததாலை 
யபசி எண் 

மின்னஞ்சல் 

1 ஜிஎஸ்டி மற்றும் 
மத்திய கலால் வரி 
முதன்டம தடலடம 
ஆடணயர் 
அலுவலகம், 
பேன்டன மண்ைலம் 

26, ஜிஎஸ்டி பவன்,  
1, உத்தமர் காந்தி 
ோடல, பமற்கு 
ஆயிரம் விளக்கு, 
நுங்கம்பாக்கம், 
பேன்டன,  
தமிழ் நாடு 600034 

044-28331010 ccu-cexchn@gov.in, 
cxchn-ehelpproc@gov.in 

2 பேன்டன வைக்கு  வரிபேலுத்துபவார் 
பேடவ டமயம் 
26/1, மகாத்மா காந்தி 
ோடல, 
நுங்கம்பாக்கம், 
பேன்டன, தமிழ் நாடு 
-600034 

044-28331009 gstsevakchn@gmail.com 

3 பேன்டன பதற்கு  வரிபேலுத்துபவார் 
பேடவ டமயம் 
எண் 692, எம்பெச்யு 
வளாகம், அண்ணா 
ோடல, நந்தனம், 
பேன்டன - 600035. 

044-24338619 chsouth-sevakendra@gov.in 

4 பேன்டன புறநகர்  வரிபேலுத்துபவார் 
பேடவ டமயம் 
12-வது பிரதான 
ோடல, அண்ணா 
நகர் பமற்கு, 
பேன்டன, தமிழ் நாடு 
- 600040 

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

5 பகாயம்பத்தூர்  வரிபேலுத்துபவார் 
பேடவ டமயம் 
6/7, எடீடி பதரு, பரஸ் 
பகார்ஸ், 

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

ஆலை ரகம் முகவரி ததாலை 
யபசி எண் 

மின்னஞ்சல் 

பகாயம்பத்தூர் - 641 
018 

6 மதுடர  வரிபேலுத்துபவார் 
பேடவ டமயம் 
எண் 04, லால் பகதூர் 
ோஸ்திரி ோடல, 
ேிஆர் பில்டிங், பிபி 
குளம், மதுடர-625002 

0452-2532481 mducgst-
sevakendra@gov.in 

7 திருச்ேி  வரிபேலுத்துபவார் 
பேடவ டமயம் 
எண் 1, வில்லியம்ஸ் 
ோடல, 
கண்பைான்பமன்ட், 
திருச்ேி – 620001 

0431 - 
2461646 

gstsevakendratrichy@gmail.
com 

8 பேலம் வரிபேலுத்துபவார் 
பேடவ டமயம் 
எண் 1, ஃபபௌல்க்ஸ் 
காம்பபௌண்ட், 
ஆடனபமடு,  
பேலம் 636001 

0427 - 
2529140 

slmgstseva@gmail.com  

9 புதுச்பேரி வரிபேலுத்துபவார் 
பேடவ டமயம் 
எண் 104, கவுபர்ட் 
அபவன்யூ, கைற்கடர 
ோடல, புதுச்பேரி -
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 

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 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 
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Sr. 

No. 

Office / 

Commissionerat

e  

Address Phone  Email 

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 -  சுருக்கம் 

ABBREVIATION -  

சுருக்கம் 
Explanation விளக்கம் 

IRP Invoice Registration Portal 
இன்வாய்ஸ் பதிவு இடணய 

முகப்பு 

IRN Invoice Reference Number  இன்வாய்ஸ் குறிப்பு எண்  

QR Code Quick Reference Code க்யு ஆர் குறியீடு 

ERP Enterprise Resource Planning  ஈஆர்பி 

JSON Java Script Object Notation 
ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் பபாருள் 

கருத்து 

NIC National Informatics Centre பதேிய தகவல் டமயம் 

NIC-GePP 
NIC - GST e-invoice Preparing 

& Printing 

பதேிய தகவல் டமயம் GST - இ 

இன்வாய்ஸ் தயாரித்தல் 

மற்றும் அச்ேடித்தல்  

GSP GST Suvidha Provider GST வேதி வழங்குபவர்  

B2B Business to Business வணிகர்களுக்கிடைபய 

B2C Business to Customer 
வணிகர் மற்றும் 

பயனாளர்களுக்கிடைபய 

GSTN 
Goods and Service Tax 

Network 
GST வடலப்பின்னல் 

GSTIN 
Goods & Services Tax 

Identification Number 
GST பதிவு எண்  

NBFC 
Non Banking Financial 

Company 
வங்கி அல்லாத நிதி நிறுவனம் 
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ABBREVIATION -  

சுருக்கம் 
Explanation விளக்கம் 

GTA Goods Transport Agency 
ேரக்கு பபாக்குவரத்து 

நிறுவனம் 

FTWZ 
Free Trade Warehousing 

Zone 

தடையில்லா வர்த்தகக் 

கிைங்கு மண்ைலம் 

ISD Input Service Distributor 
உள்ளடீ்டு பேடவ 

விநிபயாகஸ்தர் 

TCS Tax Collected at Source மூலத்தில் வசூலிக்கப்படும் வரி 

TDS Tax Deducted at Source மூலத்தில் கழிக்கப்பட்ை வரி 

GST API 
GST Application 

Programming Interface 
GST பயன்பாட்டு இடைமுகம் 

RCM Reverse Charge Mechanism ரிவர்ஸ் ோர்ஜ் பமக்கானிேம் 

HSN 
Harmonised System of 

Nomenclature 

பபயரிைலின் ஒத்திடேவான 

முடற 

LUT Letter of Undertaking உத்தரவாத கடிதம் 

EWB Electronic Way Bill மின்னணு  வழி ேீட்டு  

DBN Debit Note பற்றுக் குறிப்பு 

CDN Credit Note வரவுக் குறிப்பு 
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