Pay revision Arrear – നികുതി ഇലഴ് റബിക്കാന് 10-E ഫപാോം എങ്ങിനന തയ്യാരാക്കാോം

എന്താണ് 10- E ഫപാോം ?
ഒരു ജീഴനക്കായന് ഷാധായണ ഗതിമില് തനിക്കു റബിഫക്കണ്ട വമ്പല ഴരുഭാനോം കാറാ
കാറങ്ങലില് തനെ ഫനടുകയോം അതിനനുഷയണഭാമി അതതു കാറങ്ങലിനറ നിയക്കനുഷയിച്ച്
ഴരുഭാന നികുതി ഒടുക്കിഫപാകുകയോം നെയ്യോം. എൊല് ഷര്ക്ക്കാര്ക് സ്ഥാഩനങ്ങലില്
പ്രഫതേകിച്ചോം, ഷാഫേതിക കാറതാഭഷോം നകാണ്ടോം വമ്പല ഩയിഷ്കയണോം, ക്ഷാഭഫത്താ
ഴര്ക്ധനഴ് നിമഭന ഉത്തയഴ് റബിക്കാന് വഴകല് എെിങ്ങനന ഩറ കായണങ്ങലാലോം ഒരു
ഷാമ്പത്തീക ഴര്ക്ശവുമഭാമി ഫ്ധപനപ്ട  ഫഴതനഫഭാ ഭറ്റ് ആനുകൂറേങ്ങഫലാ അതതു ഷഭമത്ത്
റബിക്കാരില്ല.
ഉദാസയണങ്ങള്:
1. വമ്പല ഩയിഷ്കയണോം ഩിന്കാറ പ്രാഫറേത്തില് പ്രഖ്ോഩിക്കുന്നു, ഩിന് കാറങ്ങലില്
റബിഫക്കണ്ടിമിരുെ അധിക ഫഴതനോം നടപ് ഴര്ക്ശത്തില് ഭാത്രോം റബിക്കുന്നു
2. ക്ഷാഭഫത്താ ഴര്ക്ധനഴ് ഩിന്കാറ പ്രാഫറേത്തില് പ്രഖ്ോഩിക്കുന്നു, ഩിന് കാറങ്ങലില്
റബിഫക്കണ്ടിമിരുെ അധിക ക്ഷാഭഫത്ത നടപ് ഴര്ക്ശത്തില് ഭാത്രോം റബിക്കുന്നു
3. ഫേഡ് ഭാറ്റോം/നിമഭന ഉത്തയഴ്/ ഷരണ്ടര്ക് etc ഷഭമഫ്ധപിതഭാമി പൂര്ക്ത്തീകയിക്കാന്
ഩറ്റാനത ഫഩാകുന്നു, ഩിെീടു ഭാത്രോം അധികഫഴതനോം ഫനടുന്നു
ഫഭല്പരവ അഴ അടക്കോം ഩറ ഴേതേത ക കായണങ്ങലാല് ഇങ്ങനന ഩിന് ഷാമ്പത്തീക
ഴര്ക്ശവുമഭാമി ഫ്ധപനപ്ട  ഴരുഭാനോം ഭനറ്റാരു ബാഴി ഴര്ക്ശത്തില് എഴുതി ഴാങ്ങുന്നു,
അനല്ലേില് വകനകാണ്ട തഫറാടാന് ഫഩാലോം അനുഴദിക്കാനത PF ല് റമിപിക്കുന്നു .
ഇതുമൂറമുണ്ടാകുെ തറഫഴദന, െിറ ഴര്ക്ശങ്ങലില് കനത്ത വമ്പല ഴരുഭാനോം ഴയികയോം
അതിനാല് ആ ഴര്ക്ശത്തില് കനത്ത നികുതി നല്ഫകണ്ട ഗതിഫകടിറാകുകയോം നെയ്യന്നു
http://babuvadukkumchery.blogspot.in/

എെതാണഫല്ലാ. ഩറഫപാഴുോം സ്ഥിയഭാമി 10% ഫറാ 5% ഫറാ നികുതി അടച്ച ഫഩാെിരുെ
ഒയാള് ഇങ്ങനന കുടിശ്ശിക റബിക്കുെ ഴര്ക്ശങ്ങലില് 20% -30% നിയക്കിലള സ ലാബാഫിഫറക്ക്
“ഴാഴ്ത്തനപ്ട ് ” ഩകച്ചനില്ക്കുെ ഗതിഫകടിറാകുന്നു. ഇത് ഒരു ഭനുശോഴകാവ ഴിശമോം ഫഩാനറ
കണ്ടാല് ഭനറ്റാരു യക്തിഫഫാധോം ഉടനറടുക്കുോം. ഫഭല്പരവ അ ഩിന്കാറ ഴരുഭാനങ്ങള് തയാന്
വഴകി, നടപ് ഴര്ക്ശത്തില് റബിച്ചതിനാറാണഫല്ലാ, ഇഫപാള് നികുതിക്കൂടുതല് ഴെത്, അത്
അതതു ഴര്ക്ശങ്ങലില് റബിച്ചിരുനെേിഫറാ? എേില് ഇഫപാള് അധിക ഴരുഭാനപ്രശ്നോം
ഉണ്ടാകുെില്ല, നടപ് ഴര്ക്ശവുമഭാമി ഫ്ധപനപ്ട  നികുതി ഭാത്രഫഭ ഇഫപാള് നല്ഫകണ്ടി
ഴയികയള്ളൂ. ഩനക്ഷ ഇഴിനട ഭനറ്റാരു ക്രഭപ്രശ്നോം ഉണ്ടാകുെിഫല്ല ? ഩിന് കാറങ്ങലിഫറക്ക്
ഫ്ധപനപ്ട  ഴരുഭാനോം നടപ് ഴര്ക്ശത്തില് ഒളിഴാക്കിനക്കാണ്ടാണഫല്ലാ നമ്മള് നികുതി കണ്ടത്,
അഫപാള് ഩിന് കാറങ്ങലിഫറതുഭാമി ഫ്ധപനപ്ട  ഴരുഭാനോം അതതു ഩിന് ഴര്ക്ശങ്ങലിഫറക്ക്
ഫെര്ക്ഫക്കഫണ്ട, അങ്ങനന ഫെര്ക്ക്കുഫമ്പാള് ഩിന് ഴര്ക്ശങ്ങലിനറ ഴരുഭാനോം ഉമരുകയോം അങ്ങനന
ഉമര്ക്ത്തനപ്ട  ഴരുഭാനത്തിനനുഷയിച്ച നമ്മള് അെ് നികുതി അടച്ചി്ട ില്ലാത്തതുനകാണ്ട് ആ
നികുതി ഇെ്, അെനത്ത നിയക്കില് അടക്കാനുോം ഫാധേസ്ഥനാകുകമിഫല്ല ?
ഇങ്ങനന ഩിന് ഷാമ്പത്തീക ഴര്ക്ശവുമഭാമി
ഫ്ധപനപ്ട  ഴരുഭാനോം അഅത് തതു
ഫഩയിലള സതുഭാകന്ട )
ഭനറ്റാരു
ബാഴി
ഴര്ക്ശത്തില്
റബിക്കുെ
അPF
ഫറക്ക്
നിഫക്ഷഩിക്കുെ)ഷാസെയേത്തില്, ആ ഴരുഭാനോം അതാത് കാറങ്ങലില് റബിച്ചിരുൊല്
ഒടുഫക്കണ്ടിഴരുഭാമിരുെ നികുതിയോം, അതിനു ഩകയോം അത് വഴകി റബിച്ചതിനാല് ഇഫപാള്
ഒടുഫക്കണ്ടി ഴരുെ നികുതിയോം തായതഭേോം നെയ്തു, ജീഴനക്കായന് അനുകൂറഭാകുോം ഴിധോം ഇഫപാള്
ആഫഩക്ഷികഭാമി കൂടുതറാമി നല്ഫകണ്ടി ഴരുെ കനത്ത നികുതിമില്നിന്നുോം ഡിനണ്ണ്ട്
അനുഴദിക്കുെ നടഩടിക്രഭഭാണ് 10 E ഫപാോം. ഴകുപ് 89 അ1) പ്രകായഭാണ് ഇഴിനട ഡിനണ്ണ്ട്
അഇലഴ്) അനുഴദിക്കുെത്.
തനതാനക്ക കുടിശ്ശികകള്ക്കാണ് 10 E പ്രകായമുള സ ആനുകൂറേോം റബിക്കുക ?
എല്ലാ തയോം കുടിശ്ശികകള്ക്കുോം. ഉദാ: Pay revision, DA Arrear, SalaryArrear, surrender arrear
etc. എെിങ്ങനന എല്ലാ കുടിശ്ശികകള്ക്കുോം ആനുകൂറേോം അനുഴദിക്കുോം
Pay revision Arrear - 10 E പ്രകായമുള സ നികുതി ഇലഴ് റബിക്കാന് ECTAX-malayalam 2018
ഫഷാഫ്റ്്നഴമര്ക് എങ്ങിനന ഉഩഫമാഗനപടുത്താോം
1. ഫഷാഫ്റ്്നഴമര്ക്നെ 3 ഫഩജില്അPay, DA,HRA എഴുതുെ ഇടോം) 14 ഫരാ നു ഫനനയ PF
ഫറക്ക് ഫഩാമ എല്ലാ അയിമരുകളോം കൂടി ഩറിവ ഷോംഖ്േ ഉള്നപനടയള സ തുക എഴുതുക.
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ഇതില് Pay revision Arrear, DA Arrear, salary Arrear എെിങ്ങനന ഴിഴിധ ഫഩയിലള സ
എല്ലാ കുടിശ്ശികകളോം PF ല് റമിപിച്ചാല് ഉള്നപടുത്താോം. NPS ഫറക്ക് ഫഩാമ തുകകള്
ഇഴിനട ഉള്നപടുത്തരുത്. തുക BASIC ഫകാലത്തില് ഭാത്രോം എഴുതിമാല് ഭതി. ഈ
തുകമില്നിന്നുോം ഩിടുത്തങ്ങഫലാ ഴരുഭാനനികുതിഫമാ ഩിടിെിടുണ്നണ്ടേില് അത് അതാത്
ഫകാലങ്ങലില് ഫെര്ക്ത്താല് ഫാക്കി തുക ഭാത്രഫഭ PF ല് ഉള്നപടൂ. ഈ തുകമില് ഩറിവ
ഉള്നപടുന്നുനണ്ടേില് അത് 14 a ഫകാലത്തിനറഴുത്തണോം
2. ഫഷാഫ്റ്്നഴമര്ക്നെ 3 ഫഩജില് 15 ഫരാ നു ഫനനയ ഩണഭാമി റബിച്ച എല്ലാ കുടിശ്ശികകളോം
NPS ഫറക്ക്
ഫഩാമ കുടിശ്ശികകളോം ഉള്നപടുത്താോം. ഴിഴിധമിനത്തില്
കുടിശ്ശികയനണ്ടേില് അഴ കൂടി, തുക BASIC ഫകാലത്തില് ഭാത്രോം എഴുതിമാല് ഭതി.
കുടിശ്ശിക NPS ഫറക്ക് ഫഩാമതാനണേില് അത് NPS ഫകാലത്തിലോം ഫെര്ക്ക്കണോം. ഈ
തുകമില്നിന്നുോം ഩിടുത്തങ്ങഫലാ ഴരുഭാനനികുതിഫമാ ഩിടിെിടുണ്നണ്ടേില് അത് അതാത്
ഫകാലങ്ങലില് ഫെര്ക്ക്കണോം. നടപ് ഴര്ക്ശത്തിഫറതാല്ലാത്ത ഷരണ്ടര്ക് കുടിശ്ശികകളോം
ഇഴിനടമാണ് നല്ഫകണ്ടത്
3. ഭറ്റു ഫഩജുകലില് ഉള സ ഴിഴയങ്ങളോം ഫെര്ക്ത്തഫവശോം 6 ഫഩജില് അപ്രിന്ര് ഫ്ട കളകള്
കാകളെ ഇടോം ) 1 നഭനു അCheck for rebate for arrears of salary) ക്ലിക്ക് നെയ്യക.
4. പുതിമ ഫഭഖ്റമില് എല്ലാ ഴിധ കുടിശ്ശികകളോം ഩറിവ ഒളിഴാക്കി കാകളന്നുണ്ടാമിയിക്കുോം.
ആ നഭാത്തോം തുകയനട 2014-15, 2015-16.......... എെീ യീതിമില് ഴര്ക്ശോം തിയിച്ച ബാഗിച്ച
ഷോംഖ്േ അരിമാനഭേില് നിശ്ചിത സ്ഥറത്ത് YES എന്നുോം അല്ലാത്തഩക്ഷോം NO എന്നുോം
നഷനറക്ട് നെയ്യണോം. NO എെ് നല്കിമാല് ഭാഷോം ഫതാറോം തയോം തിയിച്ച എഴുതാവുമെ
യീതിമില് ഫഫാക്സ് കള് നതലിഞ്ഞു ഴരുോം . തുടര്ക്െ് „CLICK BUTTON 1 TO CONTINUE‟
എഫൊ „CLICK BUTTON 2 TO CONTINUE‟ എഫൊ സൂെിപിച്ചനകാണ്ടള സ ചുഴെ
ഫഫാക്സ് ഷഫേവോം ഴരുോം. നിര്ക്ഫേവപ്രകായമുള സ ഫ്ട ന് ക്ലിക്ക് നെയ്യക
5. NO എെ് ക്ലിക്ക് നെയ്ത് BUTTON 2 ക്ലിക്ക് നെയ്യെ ഷാസെയേത്തില് ഭാഷോം ഫതാറമുള സ
Pay revision Arrear തുകയനട split up „സ്പാര്ക്ക്കില്‟ നിന്നുോം എടുത്ത് എഴുതുകഫമ
ഫഴണ്ടൂ. ഭാഷ തുകകള് റബിക്കാനാമി ചുഴനട ഩരയെ നടഩടികള് നെയ്യാോം :എ. സ്പാര്ക്ക്കില് salary matters ->Pay revision 2014-> Pay revision arrear -> Pay
revision arrear bill -> inner bill റിേില് നിന്നുോം Pay revision അയിമര്ക് ഫപ്രാഷഷ് നെയ്ത
തനതേിലോം ഒരു ഗഡുഴിനെ ഴര്ക്ശവുമോം ഭാഷവുമോം ട്പ് നെമ്താല് DUE AND DRAWN
STATEMENT EPF റബിക്കുോം അതില് എല്ലാ ജീഴനക്കാരുനടയോം Pay revision arrearനെ
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4 ഗഡുക്കള് ഫെര്ക്ത്ത തുക ഴേതേത കഭാഷങ്ങലിഫറതാമി ഴിവദീകയിച്ച റബിക്കുോം.
അഴഷാന
ഫകാലഭാമ
total
കാകളക.
ആ
total
തുകമാണ്

നമുക്ക് യണ്ട് ഴര്ക്ശങ്ങലിറാമി 4 ഗഡുക്കലാമി നഭാത്തോം റബിക്കുക. ഈ ഴര്ശോം 2
ഗഡുക്കലാണ് ഩയഭാഴധി റബിക്കുക. അത് യണ്ടോം ഫനടിമിടുണ്ള സഴര്ക് total ഫകാലത്തിനറ
ഭാഷോം ഫതാറമുള സ തുകകളനട ഩകുതി ഴീതോം എടുത്ത് ഫഷാഫ്റ്്നഴമരില് അതാത്
ഭാഷങ്ങലില് ഫെര്ക്ക്കുക. ഒരു ഗഡുഭാത്രഫഭ ഩാഷാക്കിനമടുത്തിടുണ്ള്ളൂ എേില് total
തുകകളനട നാറില് ഒെ് തുകമാണ് ഭാഷോം ഫതാറമുള സ ഫകാലങ്ങലില് ഫെര്ക്ഫക്കണ്ടത് .
[ഉദാ: total ഫകാലത്തില് 8424 എെ് കണ്ടാല്, ഒരു ഗഡു ഭാത്രോം ഴാങ്ങിമ
ജീഴനക്കായന് 8424 / 4 =2106 എന്നുോം യണ്ട ഗഡുഴാങ്ങിമഴന് 8424 / 2 =4212 എെ
ഷോംഖ്േയഭാണ് software ല് നല്ഫകണ്ടത്
തുക നര്ണ്ട് നെയ്ത് നഭാത്തോം
ഷോംഖ്േയഭാമി ഒത്തു ഫഩാകുെ യീതിമില് െില്ലരവഩഷ ഇല്ലാനത എഴുതുെതാണ്
ഉെിതോം.
ഫി. ഇതിനു പുരഫഭ, ഫനടിമ ഩറിവ തുക കാണാന് salary matters ->Pay revision 2014> Pay revision arrear -> Pay revision arrear bill -> schedule റിേില് ഫനാക്കുക. യണ്ട
ഗഡു അയിമറോം ഩാഷാക്കി ഴാങ്ങിമിടുണ്ള സഴര്ക് യണ്ട് നശഡൂള്കളോം ഩയിഫവാധിച്ച് യണ്ട
കാറഘ്ട ങ്ങറിനറ ഩറിവയോം കൂ്ട ിമാകണോം ഫഷാഫ്റ്്നഴമര്ക്നറ മൂൊോം ഫഩജിനറ 14 a
ഫൊദേത്തിന് ഫനനയ നല്ഫകണ്ടത്. ഒരു ഗഡു ഭാത്രോം ഴാങ്ങിമഴര്ക്ക്ക് ഒരു നശഡൂള്
ഭാത്രഫഭ ഫനാഫക്കണ്ടി ഴരൂ
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6. തുടര്ക്െ് കാകളെ യണ്ടാോം ഫരാമില് െിറ മുന് ഴര്ക്ശങ്ങളനട taxable Income
ഫയഖ്നപടുഫത്തണ്ടതുണ്ട് . ഇത് ശ്രധാപൂര്ക്വോം നിര്ക്ഫ്ധപഭാമി, മുന് ഴര്ക്ശങ്ങലില് ഫപാോം
16/ income tax statement ഫനാക്കി ഭാത്രോം എഴുഫതണ്ട ഫഭഖ്റമാണ്. taxable Income
എെ് ഩരയെത് നഭാത്ത ഴരുഭാനത്തില്നിന്നുോം chapter VI A പ്രകായമുള സ കിളിവുമകള്
(GI, SLI, PF, NSC, MEDICLAIM, HOUSING LOAN INTEREST/ PRINCIPAL, etc)
കുരച്ചതിന്ഫവശമുള സ തുകമാണ്.
ഩിന് ഴര്ക്ശങ്ങലിലോം 10 E ഫപാോം തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ള സഴര്ക് ശ്രധിക്കുക
അഫതഷഭമോം 10-E ഫപാോം മുന് ഴര്ക്ശങ്ങലിലോം തയ്യാരാക്കിമിടുണ്ള സഴര്ക് taxable Income
കാണാന് ഩിന് ഴര്ക്ശങ്ങലിനറ ഫപാോം 16/ income tax statement നു ഩകയോം തറ്റവുമോം
ഒടുഴില് തയ്യാരാക്കിമ ഩിന് ഴര്ക്ശനത്ത Table A ഫപാഭിനനമാണ് ആശ്രമിഫക്കണ്ടത്.
[ഈ ഷാസെയേത്തില് ഫപാോം 16/ income tax statement ല് നിന്നുോം റബിക്കുെ taxable
Income നതറ്റാമ പറഭാണ് നല്കുക തറ്റവുമോം ഒടുഴില് തയ്യാരാക്കിമ ഩിന് ഴര്ക്ശനത്ത
Table A ഫപാഭിനറ നാറാഭനത്ത ഫകാലത്തില് കാകളെ ഴേതേത ക ഴര്ക്ശങ്ങലിനറ
തുകകലാണ് അതതു ഴര്ക്ശങ്ങലിനറ taxable Income ആമി ഩയിഗണിഫക്കണ്ടത് .
ഉദാസയണ ഷസിതോം ഴേക്തഭാക്കുകമാനണേില് നടപ് ഴര്ക്ശോം [2017-18 ല്] 10 E
തയ്യാരാക്കുെ ഒരു ഴേക്തി ഩിന് ഴര്ക്ശങ്ങലിനറ ടാക്സഫിള് ഴരുഭാനോം എഴുതാന്
ശ്രഭിക്കുഫമ്പാള്, നതാടുണ്മുന്ഩനത്ത ഴര്ക്ശഭാമ 2016-17 ലോം 10 E തയ്യാരാക്കി ആനുകൂറേോം
ഫനടിമിടുണ്നണ്ടന്നു ഴക്കുക. ഈ ഷാസെയേത്തില് ഩിന് ഴര്ക്ശനത്ത taxable income
എെ് ഇഫപാള് ആഴവേനപടുെ സ്ഥറങ്ങലില് നല്ഫകണ്ടത് 2016-17 നറ TABLE A
മില് നാറാഭനത്ത ഫകാലത്തില് കാകളെ ഴേതേത ക ഴര്ക്ശങ്ങലിനറ തുകകലാണ്.
ഩനക്ഷ ഈ TABLE A മില് 2016-17 ഴര്ക്ശനത്ത taxable income കാകളകമില്ല.
അതിനാമി ആശ്രമിഫക്കണ്ടത് അഫത ഴര്ശോം തയ്യാരാക്കിമ Annexure 1 നറ ഒൊോം
നമ്പരില് കാകളെ തുകമാമ “Total Income (excluding salary received in arrear or
advance)”എെതിന് ഫനനയ കാകളെ ആ ഴര്ക്ശനത്ത കുടിവിക ഒളിഴാക്കനപ്ട ിടുണ്ള സ
തുകമാണ് കുരിഫക്കണ്ടത്
ചുഴനട െിത്രോം കാകളക
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7. അതിനു ചുഴനടയള സ മൂൊോം ഫരാമില്, തുക എഴുതാനാമി കാണിച്ച ഴര്ശോം നതലിഞ്ഞു
ഴൊല് ഭാത്രോം [ഴലനയ അപൂര്ക്വഭാമി ഭാത്രോം കഫണ്ടക്കാോം തുക ഫയഖ്നപടുത്തുക. Not
needed/ Never show എെിങ്ങനന കണ്ടാല് ഒന്നുോം ഫയഖ്നപടുത്തരുത്
8. ഇഫതാനട, ചുഴനട ഇലഴാമി റബിക്കുെ തുക [89 അ1) relief തുക റബിക്കുോം
ഷഭര്ക്പിഫക്കണ്ട ഫയഖ്കള്
ഇലഴ് റബിക്കുെ ഷാസെയേത്തില് ഭാത്രോം കൂടുതറാമി ഷഭര്ക്പിഫക്കണ്ട ഫയഖ്കള്:1. 10 E ഫപാോം നഷറ്റ് അഇതില് ഫപാോം 10 E, Annexure 1, Table A എെിങ്ങനന 3 ഫയഖ്കള്
റബിക്കുോം)
2. തനതാനക്ക ഴര്ക്ശങ്ങലിഫറക്കാഫണാ കുടിശ്ശിക ഩകുത്തു നല്കുെത്, ആ കാറങ്ങലിനറ
form 16/ Income tax statement or Table A എെിഴ ഒപോം ഷഭര്ക്പിക്കണോം
http://babuvadukkumchery.blogspot.in/

പ്രഫതേകോം ശ്രധിഫക്കണ്ടഴ
1. ഒെില് കൂടുതല് തയത്തില്നപ്ട  കുടിശ്ശികകള് ഈ ഴര്ശോം റബിക്കുകയോം അതിനറ െിറഴ
ഭാത്രോം ഩിന് കാറങ്ങലിഫറക്ക് നകാണ്ടഫഩാകുെ യീതി ഒയിക്കലോം ഩാടില്ല. ഒന്നുകില് എല്ലാ
കുടിശ്ശികകളോം ഈ ഴര്ക്ശനത്ത ഴരുഭാനഭാമി ഷസിച്ച നികുതി അടക്കുക അഅതാമത് 10
E ഇലഴ് ഫഴനണ്ടന്നു ഴക്കുക), അനല്ലേില് എല്ലാ തയോം കുടിശ്ശികകളോം ഩിന്
ഴര്ക്ശങ്ങലിഫറക്ക് കൃതേഭാമി ഩകുത്തുനല്കി ഇലവുമ ഉനണ്ടന്നുകണ്ടാല് ആനുകൂറേോം
പ്രഫമാജനനപടുത്തുക എെിഴമില് തനതേിലോം യീതിമാണ് ഩാറിഫക്കണ്ടത്
2. കുടിശ്ശികകള് PF ല് റമിപിക്കുെത് ഈ ഴര്ക്ശഭാണ് ആ തുക ഩിന്
ഴര്ക്ശങ്ങലിഫറതുഭാമി ഫ്ധപനപ്ട  തുകമാനണേിലോം ഒയിക്കലോം അത് ഩിന്
ഴര്ക്ശങ്ങലിനറ നിഫക്ഷഩഭാമി ഩയിഗണിക്കനാകില്ല എെ ഴ്തുതത രര്ക്ഫക്കണ്ടതാണ്
3. കുടിശ്ശിക ഫഩയ് എഫന്താ ആകന്ട , അതിനു 10 E പ്രകായമുള സ ആനുകൂറേോം ഫനടാന്
അഴകാവമുണ്ട്
4. ഩിന് ഴര്ക്ശങ്ങലിനറ taxable Income കാണിക്കുെ ഫയഖ് നിര്ക്ഫ്ധപഭായോം
അധികായികള്ക്ക് ഷഭര്ക്പിക്കണോം
ഈ കുരിപ് തയ്യാരാക്കിമ തീയ്യതി 8-2-2018 , തുടര്ക്ദിഴഷങ്ങലില് ഈ ഫയഖ്
ഴിപുറനപടുത്തിഫമക്കാോം
Ectax – Malayalam 2018 tax calculator download നെയ്യാന് ചുഴനട ക്ലിക്ക്
http://bit.ly/2iwyx9d
Income tax notes 2017-18 download നെയ്യാന് ചുഴനട ക്ലിക്ക്
http://bit.ly/2n3DmeN
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