
B.Com. 6th Semester (Hons.) Examination, 2022 (CBCS) 

Subject: Indirect Tax Law 

Paper: CC-14 (6.2 CH) 

 

Time: 3  Hours                                                                                         Full Marks: 60  

The figures in the margin indicate full marks.  

Candidates are required to give their answers in their own words  

as far as practicable.  

দক্ষিণ প্রান্তস্থ সংখ্যাগুক্ষি পূণ ণমান ক্ষনর্দণশক ।  

পরীিার্থীর্দর যর্থাসম্ভব ক্ষনর্ের ভাষায় উত্তর ক্ষদর্ে হর্ব । 

 

       

1. Answer any ten questions from the following:         2x10=20  

                                                                                                                     

a. Discuss whether GST is applicable to the whole of India excluding 

J&K or including J&K.  

GST েম্ম ুকাশ্মীর বার্দ সমগ্র ভারর্ে না েম্মু কাশ্মীর সহ সমগ্র ভারর্ে প্রর্যােয 

আর্িাচনা কর।  
 

 

b. Which GST is applicable in the case of supply of services from 

Chandigarh to Port Blair? 

চন্ডীগড় থর্থর্ক থপার্ণ থেয়ার্র থসবা সরবরার্হ থকান GST প্রর্যােয? 

 

 

c.  State the type of tax, duty & cess which are at present applicable to 

Tobacco products. 

োমাকোে দ্রর্বযর থির্ে বেণমার্ন প্রর্যােয কর, শুল্ক ও থসস ্-এর ধরণ ক্ষববেৃ কর।  
 

 

d. ‘Tax invoice should always contain HSN codes’. Mention the 

exceptions to this rule.    

‘কর চািার্ন সব ণদা HSN থকাড র্থাকা উক্ষচে’ এই ক্ষনয়র্মর বযক্ষেক্রম উর্েখ্ কর।  
 

 

e. State the logic behind imposing GST compensation cess. 

GST িক্ষেপূরণ থসস ্ ধার্য ণর যুক্তি ক্ষববেৃ কর।  
 

 

f. What do you mean by dual GST? 

দ্বৈে GST বির্ে কী থবাঝ? 

 

 



g. State the manufacturers of goods on which composition scheme is not 

available. 

যার উপর সংযুি পদ্ধক্ষে প্রর্যােয নয় থসরূপ পণয উৎপাদনকারীর উর্েখ্ কর।  

h. A Ltd, a football manufacturing co is located in Kolkata. B Ltd of Gujrat 

is one of the selling agents of A Ltd. B Ltd sells footballs in Gujrat and 

Maharashtra on behalf of A Ltd (but bills are issued to the customers by 

B Ltd in its own name). On December 26, 2020, A Ltd sends 1000 

footballs to B Ltd for sale on behalf of A Ltd. No consideration is 

charged. State whether GST is applicable.    

ইংরােী প্রশ্ন দ্রষ্টবয।  
 

 

i. What is the time of supply when services are imported from foreign 

branch? 

ক্ষবর্দশী শাখ্া থর্থর্ক থসবা আমদানী হর্ি সরবরার্হর সময়র্া কী?  
 

 

j. A of Kolkata supplies 1000 kg of rubber brushes to B of Delhi. The 

invoice value inclusive of GST is Rs 102000. The Applicable GST rate 

is 28%. Determine the amount of tax. 

ইংরােী প্রশ্ন দ্রষ্টবয।  
 

 

k. Mention two items which are not eligible for the input tax credit. 

ইনপুর্ কর েমার অনুপযুি এরূপ দুটর্ ক্তেক্ষনর্সর উর্েখ্ কর।  
 

 

l. State fresh registration in relation to the availability of tax credit in 

special circumstances. 

ক্ষবর্শষ থির্ে কর েমার প্রাপযোয় নূেন ক্ষনবন্ধন উর্েখ্ কর।  
 

 

m. What is exclusive economic Zone? 

একচ্ছে অর্থ ণননক্ষেক অঞ্চি কী? 

 

 

n. What do you mean by the value of taxable supply? 

করর্যাগয সরবরাহ মূিয বির্ে কী থবাঝ?  
 

 

o. From the following particulars find out total customs duty: - (Ignore 

GST compensation cess) Imported value of goods in India Rs 423379. 

Basic customs duty 10%, IGST 18%, social welfare surcharge 10%. 

Designing charges paid to a consultancy firm in Mumbai Rs 10000.  

ইংরােী প্রশ্ন দ্রষ্টবয।  



  

2. Answer any four questions from the following:  5x4=20   

                                                                                                                      

      

a. Discuss how the input tax credit is allowed for payment of CGST, SGST, 

UTGST and IGST. 

CGST, SGST, UTGST এবং IGST প্রদার্নর থির্ে কীভার্ব ইনপুর্ কর েমা 

অনুর্মাদন করা হয় আর্িাচনা কর।  
 

 

b. Explain the concept of taxable event. Discuss the difference between 

direct tax and indirect tax. 

করর্যাগয ঘর্নার ধারণাটর্ বযাখ্যা কর। প্রেযি এবং পর্রাি কর্রর পার্থ ণকয 

আর্িাচনা কর।  
 

 

c. Write short notes on (i) GST on reimbursement of expenses              (ii) 

Background of customs duty. 

সংক্ষিপ্ত র্ীকা থিখ্ – (i) খ্রচ পক্ষরর্শার্ধর উপর GST   (ii) বক্ষহিঃশুর্ল্কর পর্ভূক্ষম।  
 

 

d. Discuss in brief the import procedure as per customs act.  

বক্ষহিঃশুল্ক আইনানুসার্র আমদানী পদ্ধক্ষে সংর্ির্প আর্িাচনা কর।  
 

 

e. Discuss tax credit in respect of capital goods.  State the inclusions in 

transaction value. 

মূিধনী দ্রর্বযর থির্ে কর েমা আর্িাচনা কর। থিনর্দন মূর্িযর মর্ধয থয সব ক্ষবষয় 

অন্তভূণি র্থার্ক থসগুক্ষির উর্েখ্ কর।  
 

 

f. Explain two advantages of taking registration in GST. Mention five 

broad sections along with its criticisms under which services have been 

classified.  

GST ক্ষনবন্ধর্নর দুটর্ সুক্ষবধা বযাখ্যা কর। থসবার্ক থয পাাঁচটর্ মূি ভার্গ ক্ষবভি করা 

হর্য়র্ে সমার্িাচনা সহ থসগুক্ষির উর্েখ্ কর।  
 

 

 

3. Answer any two questions from the following:  10x 2=20   
 

 

a. Discuss the features and GST liabilities of composite and mixed supply. 

সংযুি ও ক্ষমশ্র সরবরার্হর দ্ববক্ষশষ্টয সমূহ এবং GST করদায় আর্িাচনা কর।  



 

 

b. Discuss the various duties as provided in the Customs Act of India.  

ভারেীয় বক্ষহিঃশুল্ক আইনানুসার্র ক্ষবক্ষভন্ন ধরর্নর শুল্ক সম্পর্কণ আর্িাচনা কর।  
 

 

c. Discuss in brief the provisions of section 18 regarding availability of input 

tax credit in special circumstances.    

১৮ নং ধারা অনুসার্র ক্ষবর্শষ থির্ে ইনপুর্ কর েমার িভযো সম্পর্কণ সংর্ির্প 

আর্িাচনা কর।  

                         

d. There are 2 members from central Govt. (CG) and 31 members from State 

Govts. (SG) in the GST council. All the members have attended GST 

council meeting. Consider the following detail:   
 

Case 

no 

Members who cast votes 

in favour 

Vote 

against 

No of members 

abstained 

Total no of 

members 
 

CG SG CG SG CG SG 
 

1 2 14 0 14 0 3 33 

2 2 18 0 6 0 7 33 

3 2 15 0 4 0 12 33 

4 2 31 0 0 0 0 33 

    

Determine the weighted votes in favour of resolution in each of the 

above independent case and also comment whether the resolution can 

be said to have been passed.    

ইংরােী প্রশ্ন দ্রষ্টবয।  
 


