এক ঝলকক ই-ইনভকেস িং

ই-ইনভকেস িং কী
সসজিএসটি রুল 48(4) অনুযােী সিজ্ঞাসিত শ্রেনীর শ্ররজিস্টার্ড িযজিয়ের ( 2017-18 সায়লর িয়রর
শ্র ানও িূিিতী
ড
অর্িয়ষ
ড
ড যায়ের এসিয়েি িানওভার
ড
সিসিিদ্ধ সীমার শ্রর্য়

শ্রিশী) ইনভয়েস

শ্ররজিয়েশন শ্রিািড ায়ল ( IRP ) FORM GST INV-01 –এ সনসেড ষ্ট সিিরণ আিয়লার্

য়র ইনভয়েস ততরী

রা এিং ইনভয়েস শ্ররফায়রন্স নম্বর ( IRN) সংিহ
উিয়রাি ই-ইনভয়েসসং িদ্ধসত অিলম্বন

রা িািযতামূল ।

য়র িাওো এিং অনযানয সিিরণীর সয়ে QR শ্র ার্ সহ

IRN যুি ইনভয়েস যা সিজ্ঞাসিত (য়নাটিফায়ের্) সরিরাহ ারী (সাাাোর) শ্রেতায়

শ্রেে, তায় ই

জিএসটিয়ত সািারণভায়ি “ই-ইনভয়েস” িলা হে।
রুল 48(5) অনুযােী, যসে শ্র ানও সিজ্ঞাসিত িযজি রুল 48(4) এ িণীত উিাে িযসতয়রয়
উিায়ে ইনভয়েস ইসুয

অনয শ্র ানও

য়রন তাহয়ল শ্রসই নর্ী ইনভয়েস সহসায়ি িসরেসণত হয়ি না।

ই-ইনভয়েয়সর প্রমাণ সিনযাস (ফমযাি)
ড
INV-01” নায়ম সিজ্ঞাসিত হয়েয়ে। এই সিনযাস ( স্কীীমা নায়ম
িসরসিত) এ টি সংহত তিেুযসতন সিনযায়সর মািযয়ম সরিরাহ ারী ও শ্রেতার অযা াউসটং সসয়স্টয়ম
ইনভয়েয়সর অিাি েমনােময়নর সুসিিা শ্রেে।

ই-ইনভকেস িং – প্রক

ফ্লো

আিয় র সেয়ন শ্রিশীরভাে িযিসােী ইনভয়েস ততরী ও সনেন্ত্রণ
সিসলং/ ই আর সি সসয়স্টম িযিহার

রয়ত শ্র ানও এ টি অযা াউসটং/

য়রন। এই ইনভয়েসগুসল (JSON ফমযায়ি)
ড
এখন ‘Invoice

Registration Portal (IRP)’ এ সরয়িািড রয়ত হয়ি। IRP এই সর্জিিযাসল সাক্ষসরত ইনভয়েসয়
(JSON এ) এ টি ইউসন স্ক Invoice Reference Number (IRN)’ ও QR শ্র ার্ সহ শ্রফরত শ্রেে।
অর্াৎ
ড িযিসােীর অযা াউসটং/ ই আর সি সসয়স্টম এিং সর ারী ই-ইনভয়েস সসয়স্টম ইনভয়েয়সর
তর্য আোনপ্রোন
শ্রর্য়

রার িনয িরস্পয়রর সয়ে সংয়যাে রাখয়ি। API এর মািযয়ম এই সি শ্রমসশন

শ্রমসশয়ন তয়র্যর আোনপ্রোন এিং IRN উৎিােন এ

লহমাে সম্পন্ন হে।

API ইসিকেশকনর ম্ভোব্য প্রণোলীগুসল নীকে ফ্েওেো হলঃ
1. 'Companies having direct access to APIs' এর মোধ্যকম:
আি র্ায়

রোতার শ্র ানও িাই-

স ংিা 'Company which has direct access to APIs' –র ERP িযিহার

তাহয়ল সতসন ওই শ্র াম্পাসনর মািযয়ম API

ই - ই ন ভ য়ে স

যসে

রয়ত িায়রন।

য়রন,

রোতা (িযাপয়িোর) সনয়ির
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ইউিার নাম ও িাসওোর্ড শ্রিনায়রি
Secret িযিহার
2. ফ্ে

রয়িন এিং ওই শ্র াম্পাসনর Client ID ও Client

য়র সরাসসর API অযায়পস

রয়ত িারয়িন।

মস্ত করেোতোর ই-ওকেসব্ল API অ্যোকে

গুসলয়ত সরাসসর অযায়পস র্ায়
িাসওোর্ড িযিহার
3. GSP র মোধ্যকমঃ

রোতার ই-ওয়েসিল API

তয়ি সতসন শ্রসই Client ID, Client Secret, ইউিার নাম ও

য়র ই-ইনভয়েস সসয়স্টম অযায়পস

রয়ত িারয়িন।

রোতা সনয়ির ইউিার নাম ও িাসওোর্ড শ্রিনায়রি

শ্রের সয়ে িাই-আি

রয়িন এিং GSP

রয়িন যায়ত ওই GSP শ্রের Client ID ও Client Secret িযিহার

সরাসসর API অযায়পস
4. ERP র মোধ্যকমঃ

আক ঃ যসে

রয়ত িায়রন।

রোতা সনয়ির ইউিার নাম ও িাসওোর্ড শ্রিনায়রি

শ্রের সয়ে িাই-আি
সরাসসর API অযায়পস

রয়িন এিং ERP

রয়িন যায়ত ওই ERP শ্রের Client ID ও Client Secret িযিহার

রয়ত হয়ত িায়র। তাাঁরা ই-ইনভয়েস শ্রিািড াল শ্রর্য়

generation tool ) র্াউনয়লার্
আিয়লার্

য়র

রয়ত িায়রন । এটি িযিহার

IRN শ্রিনায়রি

ফমযায়ি
ড
সফসরয়ে শ্রেে

য়র

রয়ত িায়রন।

স েু স েু িযিসােীর সনিস্ব ERP/ অযা াউসটং সফিওেযার নাও র্া য়ত িায়র স ংিা খুি
ইনভয়েস সরয়িািড

য়র

ম সংখয

অফলাইন ইউটিসলটি ( স্কbulk

য়র সহয়িই IRP শ্রত ইনভয়েয়সর তর্য

রা যায়ি। যসেও শ্রিািড াল স্কয়মসশন-সরয়র্য়িল ইনভয়েস JSON

ইনভয়েয়সর স্কসহউমযান-সরয়র্য়িল PDF

সি শ্রিনায়রি

রার সুসিিাও আয়ে

(save/print/e-mail ইতযাসের িনয)।
IRN সংিয়হর ির QR Code সহ ইনভয়েসটি িসহতায়
শ্রযয়ত িায়র। ( সি.দ্র. সসয়স্টম শ্রর্য়

িযিস্থা শীিই উিলব্ধ

(য়রসসসিয়েট) এখন ার মতই ইসুয

সসয়স্টয়ম ই-ইনভয়েস েমনােমন

রার িনয এ টি সংহত

রা হয়ি। )

ই-ইনভনকেস িং-এর সব্শে প্রব্োহ নীকে ফ্েওেো হলঃ

ই - ই ন ভ য়ে স

রা
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ুসব্ধ্ো মূহ

অ্ন্তভভক্ত
ু নথী/ রব্রোহঃ
অ্ন্তভভক্ত
ু নথী

অ্ন্তভভক্ত
ু

রব্রোহ

শ্ররজিস্টার্ড িযজিয়

সরিরাহ (B2B)

ইনভয়েস
এসইয়ির্য়
শ্রেসর্ি শ্রনাি
শ্রর্সিি শ্রনাি

সরিরাহ ( র প্রোন

য়র/ না

য়র)
রফতাসন ( র প্রোন

য়র/ না

য়র)

সর্মর্ রফতাসন

সব্.দ্র: িতডমায়ন B2C ইনভয়েস অন্তভুি
ড নে

ই - ই ন ভ য়ে স
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ই-ইনভনকেস িং-এর উপকেোসিতোঃ
ফ্কোথোে উপকেোিী
-

ফ্কোথোে উপকেোিী নে

শ্রিশী শ্রস

ই-ইনভকে
ফ্থকক অ্ব্যহসত প্রোপ্ত
ত্তো/সব্ভোিঃ
শ্রস্পশাল ই নসম শ্রিান ইউসনি (FTWZ

িসরয়ষিা

িাজকং

2017-18 সায়লর িয়রর শ্র ানও িূিিতী
ড

-

অর্িয়ষ
ড
ডযায়ের এসিয়েি িানওভার
ড
(PAN
সনভডর ) সিসিিদ্ধ সীমার শ্রর্য়

সহ), িীমা ারী িা িাজকং

সমস্ত শ্ররজিস্টার্ড িযজির িনয
-

GSTIN

সম্বসলত

সরিরাহ ারী/

িণয/

টিসর্এস

সহসায়ি েণয সর ারী েপ্তরয়
-

আসর্ ড

ম্পযানী িা নন-

প্রসতষ্ঠানসহ

আসর্ ড

প্রসতষ্ঠান, সড় িয়র্ িণযিাহী োড়ীয়ত

সর্র্া িার

িণয িসরিহণ িসরয়ষিা োন ারী গুর্স

সরিরাহ

ট্রান্সয়িািড

এ ই PAN সম্বসলত েুটি সভন্ন GSTIN -এর

এয়িন্সী,

যােী

িসরিহণ

সভতর িারস্পসর

িসরয়ষিা োন ারী, মাসিয়ায়প সসয়নমা

ইনভয়েস

োন ারী (সি.দ্র.:এই অিযহসত এ টি সত্তার

ইসুয রা ইনভয়েস
SEZ শ্রর্ভয়লিার
তত ড
ইসুয
রা

সিজ্ঞাসিত িযজি
স ল

তত ড

ইনভয়েস

ইসুয

রা শ্রসই

যার

শ্রক্ষয়ে

িারা 9(3 ) শ্রত সরভাস িািড
ড
প্রয়যািয

প্রেশয়নর
ড

িনয

প্রয়িয়শর

িনয প্রয়যািয, সরিরাহ/
প্র ত সতর িনয নে)

িসরয়ষিা

শ্রলনয়েয়নর

-

NIL-শ্ররয়ির্ িা সম্পূণ ড রমুি সরিরাহ

-

সফনযানসশোল/ মাসশোল
ড
শ্রনাি

-

ইনিুি সাসভডস সর্সেসিউির ( ISD)
ইসুয রা ইনভয়েস

-

হাইসসি শ্রসল এিং িয়ের্ ওেযারহাউি
শ্রসল

-

শ্রয সমস্ত সর ারী েপ্তয়রর জিএসটি
শ্ররজিয়েশন শ্রনই শ্রসই েপ্তরয় সরিরাহ
(সাাাই )

-

শ্রযখায়ন

সিজ্ঞাসিত

সরিরাহ িহণ
িযজির

শ্রেসর্ি

িযজি

তত ড

সনম্নসলসখত

য়রন- (i) আনয়রজিস্টার্ড

াে শ্রর্য়

শ্রযখায়ন িারা 9(4)

অনুযােী সরভাস ড িািড প্রয়যািয িা (ii)
িসরয়ষিা আমোসনর শ্রক্ষয়ে

প্রধ্োন বব্সশষ্ট্য মূহঃ
IRP ভযাসলয়র্শন শ্রিািড ায়লর মিযসেয়ে যাওোর এ টি ির্মাে। IRP শ্রত স েু গুরুত্বিূণ ড শ্রক্ষে
ভযাসলয়র্শন

রা হয়ি। সুতরাং IRN তাৎক্ষসন ভায়ি মাে 200 সমসলয়সয় য়েরও

ই - ই ন ভ য়ে স

ম সময়ে
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শ্রিনায়রি হয়ি। এ সয়ে অয়ন

আিয়লার্

হয়েয়ে । তাোড়া ইনভয়েস শ্ররসেয়েশয়নর ভার
IRP শ্রত ই-ইনভয়েস সরয়িািড

রার সুসিিা সেয়ত সাভডারটি সিিুল ক্ষমতা সম্পন্ন
মায়ত িহু সংখয

IRP র্া য়ে ।

রার সমে সরিরাহ ারীর সসহ (সর্এসসস ) লােয়ি না ।

ই-ইনভয়েস ীীমাে শ্র িলমাে 29 টি সফল্ড আিশয ীে । িা ী সি ঐজি

।

শ্রযখায়ন ই-ইনভয়েসসং প্রয়যািয শ্রসখায়ন ইনভয়েয়সর টট্রসায় ি/ র্ুসায় ি ইসুয
[রুল 48(6)] ।

রার প্রয়োিন শ্রনই

শ্রযখায়ন ই-ইনভয়েসসং প্রয়যািয শ্রসখায়ন িণয িসরিহয়নর সমে ইনভয়েয়সর োিায়না
িািযতামূল

রা

সি িহন

রা

নে । রুল 138A(2) অনুযােী শ্রযখায়ন ই-ইনভয়েসসং প্রয়যািয “the Quick Response

(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.”

ই-ইনভকে
JSON ফাইল িা

কী ভোকব্ েোেোই করো েোকব্?

Signed QR Code (string) ই-ইনভয়েস শ্রিািড ায়ল

সনম্নসলসখত ভায়ি আিয়লার্

য়র ই-ইনভয়েয়সর সতযতা ও সটি তা

যািাই রা যায়িেঃ
einvoice1.gst.gov.in > Search > ‘Verify Signed Invoice’
সি ল্পরূয়ি “Verify QR Code” mobile app –এর মািযয়ম। অযািটি
এই ভায়ি র্াউনয়লার্ রা যায়িেঃ
Tools > Verify QR Code App

IRP সরয়িািড

রা / IRN শ্রিনায়রি

einvoice1.gst.gov.in > Help >

রার িনয IRP –র শ্রি-শ্রলায়র্ ‘document date’ এ টি সনসেডষ্ট

তাসরয়খর ময়িয হয়ত হয়ি এমন শ্র ায়না ভযাসলয়র্শন শ্রনই ।
এ টি ইনভয়েয়স সিাসি
ড

1000 টি লাইন আইয়িম সরয়িািড

রা যায়ি । ভসিষযয়ত প্রয়োিন অনুযােী

এই সুসিিা আরও িাড়ায়না হয়ি ।
সসজিএসটি/এসজিএসটি

আইয়নর 122 িারা

আইন/রুল অনুযােী ইনভয়েস ইসুয না
QR Code

এিং সসজিএসটি/এসজিএসটি রুল –এ জিএসটি

রার িনয িসরমানার িযিস্থা আয়ে ।

ম্বসলত ইনভকেক র মুখ্য সব্ব্রণ :

a. সরিরাহ ারীর GSTIN
b. প্রািয় র GSTIN
c. সরিরাহ ারীর প্রেত্ত ইনভয়েস নম্বর

ই - ই ন ভ য়ে স
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d. ইনভয়েস শ্রিনায়রশয়নর তাসরখ
e. ইনভয়েস মূলযমান (িযায়পয়িল মূলযমান ও িুয়রা
f.

র)

লাইন আইয়িয়মর সংখযা
আইয়িয়মর HSN Code (সিাসি
ড

g. প্রিান

িযায়পয়িল

মূলযমায়নর লাইন আইয়িম)
h. ইউসন
i.

ই-ইনভকেক র

IRN (ইনভয়েস শ্ররফায়রন্স নম্বর/হযাশ)

IRN শ্রিনায়রশয়নর তাসরখ

িংকশোধ্ণী/ব্োসতলকরণঃ

শ্র ান ইনভয়েস আংসশ ভায়ি িাসতল

রা যায়ি না । এটি সম্পূণরূয়ি
ড
িাসতল

অযা াউসটং স্টযাোর্ড এিং অনয প্রয়যািয সনেম অনুযােী ইনভয়েস িাসতল
IRP শ্রত সরয়িািড

রা এ টি IRN/ ইনভয়েস 24 ঘটার ময়িয িাসতল

রা শ্রযয়ত িায়র ।

রা যায়ি । IRN িাসতল

GSTR-1 ও শ্রসই িাসতল শ্রস্টিাস সহ আিয়র্য়ির্ হয়ি । যাইয়হা
র্ায়

রয়ত হয়ি ।

রা হয়ল

যসে সংযুি ই-ওয়েসিল সজেে

স ংিা যসে ট্রযাজিয়ি র্া া অিস্থাে শ্র ান অসফসার তা শ্রভসরফাই

য়রন তয়ি শ্রসই IRN িাসতল

রা যায়ি নো ।
িাসতয়লর সমে িার হয়ে যাওোর ির IRP শ্রত সরয়িািড
ফাইল

রার সময়ে ) িসরিতডন

রা শ্রযয়ত িায়র । যসে GSTR-1 ফাইল

আইন অনুযােী সংয়শািনীর িযিস্থা িযিহার
যাই শ্রহা

রা ইনভয়েস সর্য়িল GST শ্রিািড ায়ল ( GSTR-1

য়র সংয়শািন

রা হয়ে র্ায়

তয়ি GST

রা যায়ি ।

এই িসরিতডন প্রিার অসফসায়রর নিয়র আনার িনয ফ্ল্যাে

রা হয়ি ।

IRN হল সরিরাহ ারীর GSTIN, র্ ু য়মট নম্বর র্ ু য়মট িাইি ও অর্িষ
ড -এর
ড
উির সনভডরশীল
এ টি অননয সেং । সুতরাং এ িার IRN িাসতল
ই-ইনভয়েস/ IRN শ্রিনায়রি

রার িনয িযিহার

রা হয়ল সংসশষ্ট ইনভয়েস নম্বর আর শ্র ানও

রা যায়ি না (এমনস

িাসতল

রার সনসেড ষ্ট সময়ের

ময়িযও নে ।

GSTR-1/2A –এর অ্ক ো-পপুযকলশন এব্িং ই-ওকেসব্কলর অ্ক ো-ফ্েনোকরশনঃ
IRP শ্রত সফলভায়ি ইনভয়েয়সর সিিরণী সরয়িািড

রা হয়ল IRN সহ ইনভয়েস শ্রর্িা (য়িয়লার্)

জিএসটি সসয়স্টয়ম শ্রসভ হয়ি । জিএসটি সসয়স্টম সরিরাহ ারীর GSTR-1 এিং িসহতার (সরসসভার)
GSTR-2A শ্র

অনুরূিভায়ি অয়িা-িিুযয়লি

স্কই-ইনভয়েস রূয়ি মা ড

রয়ি ।

রা শ্রসায়সরড শ্রক্ষয়ে GSTR-1 এিং GSTR-2A শ্রত তাসরখ সহ IRN শ্রেখা

যায়ি।
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IRP শ্রত ইনভয়েস সরয়িািড
ই-ওয়েসিল শ্রিনায়রি

রার সময়ে যসে ই-ওয়েসিয়লর Part-A ও Part-B-র তর্য শ্রেওো হে তয়ি তা

রার িনয িযিহার

IRP শ্রত ইনভয়েস সরয়িািড

রা হয়ি ।

রার সময়ে যসে ই-ওয়েসিয়লর Part-B-র তর্য শ্রেওো না র্ায়

তয়ি শ্রসই

তর্য IRP লে ইন এর স্কই-ওয়েসিল িযায়ি অর্িা ই-ওয়েসিল শ্রিািড ায়ল সেয়ে ই-ওয়েসিল শ্রিনায়রি

রা

যায়ি ।

মূখ্য ক্ল্যোসরসিককশন মূহঃ
িতডমায়ন ই-ইনভয়েসসং ঐজি

নে অর্াৎ
ড শ্রয স ল সত্ত্বার (এনটিটি) সিসিিদ্ধ এসিয়েি িানওভার
ড

আয়ে তারাই শ্র িলমাে IRP শ্রত ইনভয়েস সরয়িািড

রয়ত িারয়িন ।

ইনভয়েয়স শ্রেখায়না স েু িায়িডর শ্রক্ষয়ে জিএসটি প্রয়যািয শ্রযমন – শ্রেি ইন্সুযওয়রন্স িযাস ং ও
ফয়রাোসর্ডং িািড ইতযাসে । এগুসলয়

এয়

টি লাইন আইয়িম সহসায়ি ইনভয়েস শ্রযাে

রা শ্রযয়ত

িায়র ।
ইন াম িযাপ আইন 1961 অনুযােী সরিরাহ ারী যসে TCS (িযাপ

ায়লয়ের্ অযাি শ্রসাস ড) সংিহ

য়রন তাহয়ল তা Other Charges (Invoice Level)” –এ শ্রেখায়না যায়ি ।
INV-01 ীীমা শ্র িলমাে IRP শ্রত সনসেড ষ্ট ইনভয়েস-সিিরণ সরয়িািড
শ্রর্য়

IRN শ্রিয়ে শ্রেয়ল িযিসােী ইনভয়েসটি শ্রেতায়

এমন তর্যাসে শ্রযাে

ইসুয

রার িনয । এ িার শ্রিািড াল

রার আয়ে জিএসটি সম্পস ত
ড নে

রয়ত িারয়িন ।

জিএসটির অন্তভুি
ড নে এমন আইয়িয়মর শ্রক্ষয়ে আলাো ইনভয়েস ইসুয

রা শ্রযয়ত িায়র শ্রযমন

এ টি শ্রহায়িল B2B ইনভয়েস রয়েন শ্রযখায়ন খািার ও িানীে (জিএসটি প্রয়েে) সরিরায়হর সয়ে
মেয িাতীে িানীে (জিএসটি –র িাইয়র) সরিরাহ হয়েয়ে ।
ই-ইনভয়েস শ্রিািড াল শ্রর্য়
ইনভয়েস

রা JSON (IRN/QR Code সহ) শ্রনওোর ির এিং প্রাি য়

সি শ্রেওোর সমে সরিরাহ ারীর সসহ/সর্জিিাল সসহ লােয়ি

2017 এর 46 িারা সনণেড
এমন

সসহ

ী না তা সসজিএসটি রুল,

য়র ।

ী ই-ইনভয়েসসং এর আময়লও িণয িসরিহয়ণর সমে শ্রযখায়ন ই-ওয়েসিল প্রয়োিন শ্রসই

প্রয়োিনীেতা এ ই ভায়ি আিসশয

।

B2C Dynamic QR Code কী ?
শ্রনাটিসফয় শন েমাক 14/2020-Central Tax dated 21st March, 2020 (সংয়শাসিত)
অনুযােী 2017-18 সায়লর িয়রর শ্র ানও িূিিতী
ড
অর্িয়ষ
ড
ডশ্রস সি সত্ত্বার এসিয়েি
িানওভার
ড
500 শ্র াটি িা ার শ্রিসশ সেল তায়ের B2C ইনভয়েয়স র্াইনাসম
Response Code (QR Code) র্া া আিসশয

ই - ই ন ভ য়ে স
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সর্সয়ার

(য়িয়মট েশ-শ্ররফায়রন্স সহ) মািযয়ম উিলব্ধ

code শ্র ও QR code িয়ল েণয

রা Dynamic QR

রা হয়ি ।

িারা 48(4) অনুযােী ই-ইনভয়েয়সর সয়ে এর শ্র ান শ্রযাোয়যাে শ্রনই। ইইনভয়েসসং B2B সরিরাহ এিং রফতাসনর শ্রক্ষয়ে প্রয়যািয ।

মূখ্য এি এ সকউ (FAQs)
IRN

মূহঃ

িংেহ করোর েনয কী আমোকক ফ্কোন

রকোরী ওকেব্ োইক

ইনভকে

সব্ব্রণ সেকত

হকব্?
না । ই-ইনভয়েস েতশযিয়ি মূলত ”শ্রমসশন শ্রর্য়
শ্রেওো হয়েয়ে (প্রিানত

শ্রমসশন” –এ ইনভয়েস শ্রর্িা আোনপ্রোনয়

রোতার সসয়স্টম ও IRP র ময়িয) ।

যসে শ্র ানও িযিসােীর সনিস্ব ERP/ অযা াউসটং সফিওেযার না র্ায়
ইনভয়েস সরয়িািড

িায়র স ংিা খুি

ম সংখয

রয়ত হয়ত িায়র তাাঁরা শ্রর্িা শ্রেওোর িনয এিং IRP শ্রত JSON ফাইল আিয়লার্

রার িনয েী অফলাইন িুল র্াউনয়লার্ ও িযিহার

য়র িারয়িন ।

ভসিষযয়ত ওয়েি মািযম এিং শ্রমািাইল-অযাি সমসিত ইটারয়ফস উিলব্ধ
ফ্কোনও সব্কশষ

গুরুত্ব

রব্রোহকোরীকক ই-ইনভকে

রা হয়ি ।

(অ্থোৎ
ু IRN/QR Code

ম্বসলত ইনভকে

ই ুয

করকত হকব্ কী নো সকভোকব্ েোনো েোকব্?
রুল 48(4) অনুযােী যর্াসিসহত সনেম িূরয়ণর ির ই-ইনভয়েস ইসুয
ইনভয়েস সর্য়িল শ্রেওো IRN

সংিহ

রার োসেত্ব ( অর্াৎ
ড IRP শ্রত

রা এিং QR Code সহ ইনভয়েস ইসুয

রা ) সংসষ্টষ্ট

রোতার উির িতডাে ।
যাই শ্রহা

শ্রয সমস্ত

িানওভায়রর
ড
সীমা লঙ্ঘন
enabled”

রোতা 2017-18

সায়লর িয়রর শ্র ানও িূিিতী
ড
অর্িয়ষ
ড
ড সিজ্ঞাসিত

য়রয়েন তায়ের সহােতার িনয IRP শ্রত ইনভয়েস সরয়িািড

রার সুসিিা

রা আয়ে ।

ই-ইনভয়েস শ্রিািড ায়ল শ্র ানও GSTIN এয়নয়িল রা আয়ে ী না তা সনম্নসলসখত ভায়ি সািড
https://einvoice1.gst.gov.in/ > Search > e-invoice status of taxpayer
জিএসটি সসয়স্টয়ম সরয়িািড রা GSTR-3B র িানওভায়রর
ড
উির সভসত্ত

য়র এই সলস্ট

সুতরাং এিা িুঝয়ত হয়ি শ্রয ই-ইনভয়েস শ্রিািড ায়ল এয়নয়িলয়মট শ্রস্টিাস হয়লই
ইনভয়েসসং

রয়ত হয়ি তা নাও হয়ত িায়র । শ্র ানও

রা যায়িেঃ

রা হয়েয়ে ।
রোতায়

ই-

রোতার শ্রক্ষয়ে যসে ই-ইনভয়েসসং প্রয়যািয না

হে, এয়নয়িলয়মট শ্রস্টিাস শ্রেয়খ তাাঁর উৎ ণ্ঠার শ্র ানও

ারণ শ্রনই – সতসন এিা উয়িক্ষা

রয়ত

িায়রন ।
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অসি ন্তু, জিএসটি শ্রিািড ায়লর “Search Taxpayer” / “Know Your Supplier” শ্রস শন শ্রর্য় ও শ্র ান
রোতার িানওভার
ড
স্ল্যাি সনণেড

রা শ্রযয়ত িায়র ।

যসে শ্র ান শ্ররজিস্টার্ড িযজির শ্রক্ষয়ে রুল 48(4) অনুযােী ইনভকে
স ন্তু শ্রিািড ায়ল এয়নয়িল

রা না র্ায়

বতরী করো ব্োধ্যতোমূলক হে

শ্রস শ্রক্ষয়ে সতসন শ্রিািড ায়ল এয়নয়িলয়ময়টর িনয অনুয়রাি

রয়িনেঃ ‘Registration -> e-Invoice Enablement’.

ই-ইনভকে

ই ুয করোর

মে কী

োপোকত হকব্?

োপোকত হকব্

োপোকত হকব্ নো
অযা নয়লিয়মট নম্বর

রুল 46/53 অনুযােী IRN যুি QR Code সহ
সিিরণী

অযা নয়লিয়মট তাসরখ

সব্. দ্র.: োিায়না QR code যয়র্স্ট িসরষ্কার

IRN

হয়ত হয়ি যায়ত QR code সরর্ার তা িড়য়ত
িায়র । তয়ি এিা শ্র ার্াে শ্রাস রা হয়ি তা
িযিসােীর ইিাসনভডর ।

IRP র শ্রেওো সর্জিিাল সসহ

ফ্কোন এলোকোে ইিোরকন
ফ্কোনও

কোকনসিসভট

ফ্েকডোউন হকল IRN

িংেহ করোর ফ্েকে

োড় থোককব্ কী?

এই র ম সিয়শষ িসরসস্থসতয়ত োড় সেয়ত এ টি এলা াসভসত্ত

শ্রম াসনিম র্া য়ে ।

সসজিএসটি রুল 48(4) এর শ্রপ্রাভাইয়সা অনুযােী, “…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.”

সরক ো

ু মূহঃ

API ইসটয়িশন শ্রস্পসসসফয় শন, শ্রর্য়ভলিায়রর সে

শ্রর্য়

এফ এ স উ (FAQ) এই সলয়ক িাওো

যায়িেঃ https://einv-apisandbox.nic.in/
এ টি সিশে নর্ী ‘e-invoice - Detailed Overview’ উিলব্ধ আয়ে ।
GSTN এর YouTube Channel -এর ‘e-invoice’ play list এ ই-ইনভয়েয়সর উির অয়ন
সয়িতনতামূল

সভসর্ও উিলব্ধ আয়ে ।
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ফ্হল্প অ্পশনগুসলঃ
API/Sandbox/ ই-ইনভয়েস শ্রিািড াল/Offline Utility/ GSTR-1 এর অয়িা-িিুযয়লশন ইতযাসে
শ্রি সন যাল সমসযা হয়ল GST Self-Service Portal এ টিস ি শ্ররইি
e-invoice@gstn.org.in -এ শ্রয শ্র ায়না সফর্িযা

রুন ।

িা সায়িশন সিো
ড স্বােত ।
****
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