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FAQs

Setorial

BFSI - Banca

1. Se os bancos são obrigados a capturar os detalhes dos caixas eletrônicos no
certificado de registro como um 'local de negócios'?
Não. Os bancos não são obrigados a fornecer os detalhes dos caixas eletrônicos ao solicitar o
registro. Para fins de registro, o ATM, por si só, não constitui um local de negócios, conforme
definido na Lei CGST de 2017.

2. É necessário que os bancos / seguradoras relatem os detalhes de suprimentos isentos
e sem GST na Tabela 8 do GSTR-1?
sim. Na falta de isenção específica para os bancos / seguradoras, a informação é obrigatória no
referido quadro.

3. Uma Bill of Supply deve ser emitida por um banco para serviços isentos como
juros sobre empréstimos e adiantamentos, venda inter-se ou compra de moeda
estrangeira entre bancos?
De acordo com a cláusula (c) da subseção (3) da seção 31 da Lei CGST de 2017, lida com a Regra 49
das Regras CGST de 2017, há uma exigência para emissão de fatura de fornecimento para
fornecimento de serviços isentos por Bancos . Note-se, no entanto, que não há necessidade de emitir
uma nota fiscal separada no caso de qualquer fatura ou documento já ter sido emitido de acordo com
as disposições de qualquer outra lei. Além disso, tendo em vista o disposto na sub-regra (5) da regra
54 do Regulamento CGST de 2017, os bancos podem emitir qualquer outro documento em
substituição à nota fiscal.

4. Os serviços prestados pelos bancos ao RBI também seriam tributáveis?
sim. Os serviços prestados pelos bancos ao RBI seriam tributáveis, uma vez que não são abrangidos
por nenhuma das isenções ou excluídos da alçada do GST ao abrigo da Lei CGST de 2017 ou da Lei
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IGST de 2017. Para mais informações, clique aqui .

5. Os juros sobre instrumentos de dívida estão isentos de GST?
sim. Como os instrumentos de dívida, como debêntures, títulos, etc., têm a natureza de empréstimos,
os juros correspondentes estarão isentos de ICMS. Para mais informações, clique aqui .
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