EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY
No. 1921,

CUTTACK,

MONDAY, OCTOBER 31, 2016/KARTIKA 9, 1938
[No. 29082–FIN-CTI-TAX-0005/2015]
FINANCE DEPARTMENT
RESOLUTION
The 28th October, 2016

Subject:— Write off of arrears up to Rs.5000.00 relating to the repealed OST Act,
1947 and OAST Act,1975.
A large number of disputes relating to collection of Arrear Sales Tax dues, penalty
and interest under the repealed Odisha Sales Tax Act, 1947 and the repealed Odisha
Additional Sales Tax Act,1975 has been pending at different forum involving huge amount
of outstanding arrear. Various efforts are being made time and again for collection of more
revenue by settlement of arrear cases. It is found that quite a large number of old arrear
sales tax cases involving very small amount are pending since long. The cost of recovery
of such arrears through tax recovery proceedings under the statute would be more than
the amount of arrear.
There are 36957 number of outstanding irrecoverable arrear cases below Rs.5000/in each case under the OST Act, 1947 amounting to Rs.4,35,88,389/- for the years 195657 to 2010-11. Settlement of such large number of arrear tax cases involving ameagre
amount of Rs.4.36 crore through tax recovery procedure under the statute is quite futile in
comparison to man hours spent/required for the purpose. On the other hand, if such effort
is directed in high stake arrear cases, the State would collect quite a large amount of
arrear revenue. Hence a proposal to write off all such petty old arrear sales tax case was
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mooted with a view to reduce the volume of work load of the tax recovery cell and the tax
recovery cell with existing manpower resources would concentrate in high-stake arrear
cases which would help in better collection of arrear tax revenue.
After careful consideration of the matter, Government have been pleased to write
off irrecoverable arrears up to Rs. 5000/- per case relating to OST Act,1947 and OAST
Act,1975 except the arrear cases of dealers who are presently continuing their business
under the Odisha VAT Act, 2004.
ORDER
Ordered that the Resolution be published in an Extraordinary issue of the
Odisha Gazette.

By Order of the Governor
T.K. PANDEY
Principal Secretary to Government
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[ସଂଖା.29082- FIN-CT1-TAX-0005/2015]

ଅଥ ବିଭାଗ

ସଂକ
ତା. 28.10.2016 ରିଖ
ବିଷୟ-

ଓଡିଶା ବି%କ
ି ର ଆଇନ, ୧୯୪୭ ଏବଂ ଓଡିଶା ଅତିରି2 ବି%କ
ି ର ଆଇନ,୧୯୭୫

ଅଧୀନେର

୫ ହଜାର ଟ:ା ପଯ= >ବା ଅନାେଦୟ ବେକୟା ମାମଲା ଗୁଡକ
ି ୁ ହିସାବରୁ ବାଦ େଦବା ସCକେର I
ଓଡିଶା ବିିକର ଆଇନ, ୧୯୪୭ ଏବଂ ଓଡିଶା ଅ ତିରି ବିକ
ି ର ଆଇନ,୧୯୭୫ ଅ ଚଳ େଘାଷିତ
େହାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଆଇନ ଅ ନୁ ସାେର ବେକୟା କର, ଜରିମାନା ଏବଂ ସୁଧ ଅ ସୁଲ ନିମେ/ ବହୁ ସଂଖ0କ ବିବାଦ
ବିଭି3 4ରେର ବିଚାରା5ନ ରହିଛ ି I ଏ7େର ବହୁ ପରିମାଣର ବେକୟା କର ଅ ଛି I ବେକୟା କର ସ:କ;ତ
ମାମଲା ସମାଧାନ ମା<ମେର ଅ 5କ ରାଜ= ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ସବ?ଦା ବିବଧ
ି @େଚAା ଜାରି ରହିଛ ି I
ଏହାମ<େର ବହୁ ସଂଖ0କ ବିକ
ି ର ସ:କ;ତ ବେକୟା ମାମଲା ଦୀଘ?ଦନ
ି ଧରି ବିଚାରା5ନ ରହିଛ,ି େଯଉଁ7େରକି
ବେକୟା ପରିମାଣ ଖୁE = ଅ େଟ I ଏହିଭଳି =ପରିମାଣ 7ବା ବେକୟା କର କର ଅ ସୁଲ @ିୟା ମା<ମେର
ଆଦାୟ କରିବା ବାବଦେର େହଉ7ବା ବ0ୟର ପରିମାଣ ଆଦାୟ େହବାକୁ 7ବା ବେକୟା କର ପରିମାଣ ଠାରୁ
ଅ 5କ େହବ I
୧୯୫୬-୫୭ ମସିହାରୁ ୨୦୧୦-୧୧ ମସିହା ପଯ?0/ ଓଡିଶା ବିକ
ି ର ଆଇL ୧୯୪୭ ଏବଂ ଓଡିଶା
ଅ ତିରି

ବିକ
ି ର ଆଇନ,୧୯୭୫ ଅ ଧୀନେର ମାମଲା ପିଛା ୫୦୦୦.୦୦ ଟMାରୁ କN ପରିମାଣର

୩୬୯୫୭ େଗାଟି ଅ ନାେଦୟ ମାମଲା ଅ ଛି I ଏହି ସମ4 ବେକୟା ମାମଲାର େମାଟ ଅ ନାେଦୟ ବେକୟା
ପରିମାଣ ୪,୩୫,୮୮,୩୮୯.୦୦ ଟMା ଅ େଟ I ଆଇନର ବ0ବRା ଅ ନୁ ଯାୟୀ କର ଅ ସୁଲ @ିୟା ମା<ମେର
ମାS ୪.୩୬ େକାଟି ଟMାର ଅ ନାେଦୟ ବେକୟା ଅ ସୁଲ ପାଇଁ ୩୬୯୫୭ ସଂଖ0କ ମାମଲା ଫଇସଲା କରିବା
ପାଇଁ େଯେତ ସଂଖ0ାର େଲାକ ଶ ି ଆବଶ0କ େସହି ଅ ନୁ ସାେର ଅ ସୁଲ େହବାକୁ 7ବା ଅ ନାେଦୟ ବେକୟା
ଯେଥA ନୁ େହଁ I ଅ ନ0ଥା ଯଦି ଏହି େଲାକଶ ିକୁ େକବଳ ବଡ ପରିମାଣର ଅ ନାେଦୟ ବେକୟା ମାମଲା ଗୁଡକ
ି
ଫଇସଲା କରିବା ପାଇଁ ବିନେି ଯାଗ କରାଯିବ, େତେବ ରାଜ0 ଅ 5କ ପରିମାଣର ଅ ନାେଦୟ ବେକୟା କର
ଆଦାୟ କରିପାରିବ I
ଏଣୁ, ଓଡିଶା ବିକ
ି ର ଆଇL ୧୯୪୭ ଏବଂ ଓଡିଶା ଅ ତିରି

ବିକ
ି ର ଆଇନ,୧୯୭୫ ଅ ଧୀନେର

୫୦୦୦.୦୦ ଟMା ପଯ?0/ 7ବା ପୁରୁଣା ଅ ନାେଦୟ ବେକୟା ମାମଲା ଗୁଡକ
ି ୁ ହିସାବରୁ ବାଦ େଦବା ପାଇଁ
ଏକ @4ାବ ଦିଆଯାଇ7ଲା, ଯାହା ଫଳେର କର ଅ ସୁଲ କରୁ7ବା କାଯ?0ାଳୟର କାଯ?0ଭାର କମିଯିବ ଏବଂ
େସମାେନ ବଡ ବଡ ଅ ନାେଦୟ ବେକୟା ମାମଲା ଗୁଡକ
ି େର ନିେୟାଜିତ େହାଇ ରାଜ0 ପାଇଁ ଅ 5କ ପରିମାଣର
ଅ ନାେଦୟ ବେକୟା କର ଆଦାୟ କରିପାରିେବ I
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ବିଷୟେର ସରକାର ଅ 5କ ବିଚାର ବିମଶ? କରି ଓଡିଶା ବିକ
ି ର ଆଇL ୧୯୪୭ ଏବଂ ଓଡିଶା

ଅ ତିରି ବିକ
ି ର ଆଇନ,୧୯୭୫ ଅ ଧୀନେର ୫୦୦୦.୦୦ ଟMା ପଯ?0/ 7ବା ପୁରୁଣା ଅ ନାେଦୟ ବେକୟା
ମାମଲା ଗୁଡକ
ି ୁ ହିସାବରୁ ବାଦ େଦବା ପାଇଁ ନିVWି େନଇଛ/ି I େଯଉଁ ବ0ବସାୟୀମାେନ ଓଡିଶା ମୂଲ0ଯୁ କର
ଆଇନ, ୨୦୦୪ ଅ 5ନେର ବ0ବସାୟ କରୁଛ/ି ଏବଂ ଯଦି େସମାନMର ଓଡିଶା ବିକ
ି ର ଆଇନ,୧୯୪୭
ଏବଂ ଓଡିଶା ଅ ତିରି ବିକ
ି ର ଆଇନ,୧୯୭୫ ଅ ଧୀନେର ୫୦୦୦.୦୦ ଟMା ପଯ?0/ ଅ ନାେଦୟ ବେକୟା
ମାମଲା 7ବ, େସମାନM େYSେର ଏହା @ଯୁଯ0 େହବ ନାହZ I
ଆେଦଶ
ଏହି ସଂକଟିକୁ

ଓଡିଶା େଗେଜଟର ଏକ ଅ ସାଧାରଣ ସଂ[ରଣେର @କାଶ କରିବାକୁ ଆେଦଶ

ଦିଆଗଲା I

ରାଜ0ପାଳM ଆେଦଶମେତ
ତୁ ହିନ କା/ ପାେ\
@ମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ
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