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Time allowed -3hrs                                                                                        Maximum Mars-70 

Note-> Attempt any four Questions. Each questions carry equal marks. 

Q:-1 Who are required to be registered under GST Act 2017 ? Explain the procedure of 

 registration under GST. 

Q:-2 Give the detail of GST Model suggested by kelkar shah for India. 

Q:-3 Define supply, What are the essentials of supply. Explain the rules of GST for the time and 

 value of supply. 

Q:-4 What are the various authorities provided in GST Act 2017? Explain the structure and 

 functions of GST council. 

Q:-5 What do you mean by Input Tax credit? Explain the conditions and documents on the basis 

 of  which we can claim Input Tax credit. 

Q:-6 Discuss the different kind of duties leviable under the custom Act 1962 and the custom 

 duties which are subsumed under GST. 

Q:-7 What are the various appellate authorities provide under GST. What is the procedure for 

 making the first appeal. 

Q:-8 Explain the different methods of valuation of imported  goods under Valuation Rules 2007? 

Q:-9 Short answer type questions(Attempt any 10) 

a) Block credit U/S 17 

b) Tax invoice 

c) Credit and Debit note 

d) Various modes of payment of Tax under GST Act 2017 



e) Meaning of Seizure 

f) Anti profiteering rules 

g) Anti dumping duty under Custom Act 

h) Export Manifest 

i) Taxable Event under Custom Act 

j) Best judgment Assessment under GST 

k) Composition Scheme under GST  

l) Tariff value under Custom Act 1962 
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ਨ� ਟ  :  ਕਈੋ ਚਾਰ ਪਸ਼ਨ ਕਰ ੋI ਸਾਰੇ ਪਸ਼ਨ� ਦੇ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ I 

I. ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸ ਨੰੂ ਰਿਜਸਟਰਡ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹ ੈ? ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਰਿਜਸਟੇ ਨ 

ਦੀ ਪਿਕਿਰਆ ਬਾਰ ੇਦ"ਸੋ. 

II. ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੇਲਕਾਰ  ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਜੀਐਸਟੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਿਦਓ . 

III. ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਪਿਰਭਾ ਾ ਦ" ਸੋ, ਸਪਲਾਈ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼� ਕੀ ਹਨ? ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਮ- ਅਤੇ ਮੁ" ਲ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ 

ਦੇ ਿਨਯਮ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ.ੋ 

IV.  ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 2017 ਿਵਚ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਵ" ਖ-ਵ" ਖ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੀ ਹਨ? ਜੀਐਸਟੀ ਕ1ਸਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ 

ਕਾਰਜ� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰ.ੋ 

V.  ਇੰਪੁ" ਟ ਟੈਕਸ ਕੈਿਡਟ ਤ4 ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ  ਰਤ� ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ ਿਜਸ ਦੇ 

ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸ6 ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕੈਿਡਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹ�. 

VI.  ਕਸਟਮ ਐਕਟ 1962 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵ" ਖ ਵ" ਖ ਿਕਸਮ� ਦੀਆਂ ਿਡਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ 

ਅਧੀਨ ਆ9ਦੀਆਂ ਕਸਟਮ ਿਡਊਟੀਆਂ ਬਾਰ ੇਚਰਚਾ ਕਰ.ੋ 

VII. ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵ" ਖ-ਵ" ਖ ਅਪੀਲ ਅਿਧਕਾਰੀ ਕੀ ਹਨ? ਪਿਹਲੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਿਵਧੀ 

ਕੀ ਹੈ . 

VIII. ਵੈਲਯੂਏ ਨ ਰੂਲਜ਼ 2007 ਦੇ ਤਿਹਤ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼� ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵ" ਖ ਵ" ਖ ਤਰੀਿਕਆ ਂਬਾਰ ੇਦ"ਸੋ ? 

IX. ਿਕਸੇ ਦਸ 'ਤੇ ਸੰਖੇਪ =ਤਰ ਿਲਖੋ :  

i. ਬਲਾਕ ਕੈਿਡਟ ਯੂ / ਐਸ 17 

ii. ਟੈਕਸ ਇਨਵੌਇਸ 

iii. ਕੈਿਡਟ ਅਤੇ ਡੈਿਬਟ ਨ� ਟ 

iv. ਜੀਐਸਟੀ ਐਕਟ 2017 ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵ" ਖ ਵ" ਖ ਤਰੀਕੇ 



v. ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ 

vi. ਲਾਭਕਾਰੀ ਿਵਰਧੋੀ ਿਨਯਮ 

vii. ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਐਟਂੀ ਡੰਿਪੰਗ ਿਡਊਟੀ 

viii. ਿਨਰਯਾਤ ਮੈਨੀਫੈਸਟ 

ix. ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਘਟਨਾ 

x. ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਭ ਤ4 ਵਧੀਆ ਿਨਰਣਾ ਮੁਲ�ਕਣ 

xi.  ਜੀਐਸਟੀ ਅਧੀਨ ਕੰਪੋਜ਼ੀ ਨ ਸਕੀਮ 

xii. ਕਸਟਮ ਐਕਟ 1 9 62 ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਿਰਫ ਦਾ ਮੁ" ਲ 
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