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Indirect Taxes (BC-305)
(Semester-5)

Note: The candidates are required to attempt 10 questions from section C consisting of 12
short answer type questions carrying 3 marks each. And Two Questions each from section A
and B, carrying 10 marks each question.

Section-A
Ques.1

What do you mean by GST? Discuss in detail its benefits.

Ques.2

Write a detailed note on the Australian model of GST?

Ques.3

Is every taxable person required to be registered in GST? What is the procedure of
registration?

Ques.4

Define the term ‘Goods’. Discuss the Principles defined under GST to identify the
supply as ‘Intra-state supply of goods and services’.

Section-B

Ques.5

What do you mean by ITC? Describe the basic conditions required to be fulfilled
for getting credit of Input tax.

Ques.6

Discuss the meaning and circumstances when the ‘transaction value’ is not
acceptable. Explain the “residual method of valuation” provided under the
customs law.

Ques.7

Discuss the term ‘consideration’? Explain various types of considerations with
respect to payment of goods or services.

Ques.8

What are the main types of customs duties? Explain the basic custom duty (BCD)
and safeguard duty in detail.

Section-C
Ques.9. Short Questions (Do any ten questions):
1. Explain the term “Indirect taxes”.
2. What is the difference between CGST and SGST?
3. Discuss in short the term ‘Offence’.
4. Discuss the basic objective of GST council?
5. What do you mean by tax invoice?
6. What is supply of goods and services?
7. Discuss the meaning of Import.
8. When proper officers cancel the registration of a person under GST?
9. What do you mean by payment of tax in GST.
10. What is customs act?
11. State the benefits of ITC (Input tax credit).
12. Write a note on GST.
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INDIRECT TAXES (BC-504)
ਪੰ ਜਾਬੀ ਅਨੁ ਵਾਦ
ਨਟ: ਭਾਗ ਓ ਅਤੇ ਅ ਿਵਚੋ ਦੋ-ਦੋ ਪਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 10 ਅੰ ਕ ਹਨ । ਭਾਗ ੲ
ਿਵਚਲੇ ਸਾਰੇ 12 ਪਸ਼ਨ& ਿਵਚ' ਕੋਈ 10 ਸੰ ਖੇਪ ਪਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਹਰੇਕ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 3
ਅੰ ਕ ਹਨ।
ਭਾਗ-ਓ
1.

ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕ ਰ(GST) ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਿਲਖੋ।

2.

ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (GST) ਦੇ ਅਸਟਰੇਲੀਅਨ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਿਵਸਥਾਰ ਸਿਹਤ
ਿਲਖੋ।

3.

ਕੀ ਹਰ ਕਰ ਦਾਤਾ (Taxable person) ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ
ਰਿਜਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀ ਿਵਧੀ ਹੈ?

4.

ਵਸਤੂ (Goods) ਤ' ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਰਾਜ ਅੰ ਦਰੂਨੀ (Intra state) ਵਸਤੂ
ਤੇ ਸੇਵਾਵ& ਕਰ ਅੰ ਦਰ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਪਿਹਚਾਣ ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਿਸਧ&ਤ ਿਲਖੋ।
ਭਾਗ-ਅ

5.

ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਿਡਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰੈਿਡਟ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤ&
ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਰੂਰੀ ਹਨ।

6.

‘ਟਰਾਜੈਕਸਨਲ ਕੀਮਤ’ ਕੀ ਹੈ? ਿਕਹੜੀਆ ਹਾਲਤ& ਿਵਚ ਇਹ ਕੀਮਤ ਮਨਜੂਰ
ਨਹ? ਹੁੰ ਦੀ? ਕਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅੰ ਤਰਗਤ ਕੀਮਤ ਿਨਰਧਾਰਨ ਦਾ ਰੈਜੂਡੀਅਲ
ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

7.

ਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ (Consideration) ਕੀ ਹੈ? ਵਸਤੂਆ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾੰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ
ਸੰ ਬੰ ਧੀ ਕਨਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵA ਖ-ਵA ਖ ਤਰੀਿਕਆਂ ਬਾਰੇ ਿਲਖੋ।

8.

ਕਸਟਮ ਿਡਊਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖ ਿਕਸਮਾ ਿਲਖੋ। ‘ਬੇਸਕ ਕਸਟਮ ਿਡਊਟੀ’ ਤੇ
‘ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਸਟਮ ਿਡਊਟੀ’ ਦੀ ਿਵਆਿਖਆ ਕਰੋ।
ਭਾਗ-ੲ

9.

ਿਨਮਨ ਿਵਚ ਕੋਈ ਦਸ ਪਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸੰ ਖੇਪ ਉਤਰ ਿਦਓ। ਹਕੇਰ ਪਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਅੰ ਕ
ਹਨ।

1.

ਅਪਤA ਖ ਕਰ।

2.

CGST ਤੇ SGST ਿਵਚ ਅੰ ਤਰ ਦA ਸੋ।

3.

ਅਪਰਾਧ (Offence) ਕੀ ਹੈ?

4.

ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵ& ਕਰ ਕ'ਸਲ ਦੇ ਮੁA ਖ ਉਦੇਸ਼ ਿਲਖੋ।

5.

ਟੈਕਸ ਚਲਾਨ ਕੀ ਹੈ?

6.

ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵ& ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

7.

ਆਯਾਤ ਕੀ ਹੈ?

8.

ਕਦੋ GST ਅਿਧਕਾਰੀ GST ਰਿਜਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰA ਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

9.

GST ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀ ਹੈ?

10. ਕਸਟਮ ਐਕਟ ਕੀ ਹੈ?
11.

ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕਰੈਿਡਟ ਦੇ ਲਾਭ ਿਲਖੋ।

12.

GST ਤੇ ਨਟ ਿਲਖੋ।
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