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ശമ്പള വരുമാനക്കാരന് എങ്ങിനന നികുതി കണക്കാക്കുും ?
ഒരു ശമ്പള വരുമാനക്കാരനന സുംബന്ധിച്ചിടത്താളും ഒരു പനെ നികുതി കണക്കാത്ക്കണ്ടത് അയാള്
തനെയാനണങ്കിലുും പ്രാത്യാഗികതലതില് അത് അടത്ക്കണ്ടത് അവനെ ‘മുതലാളി’യാനണെ് പറയാും.
Tax deduct ed at sour ce (TDS) എെ ത്പരില് വിത്ശഷിപ്പിക്കുെ ശമ്പള പിടുങ്ങലിലൂനട ത്സവനദാദാവ് ഈ
പുണയകര്മ്മും നിരം ചരും നുകൊണുനകാണ്ടിരിക്കുും. ക്വനക്കാരന് ഗണിനച്ചടുതു നല്കുെ നികുതി തുക
ശരിയാനണെ് ലഭ്യമായ നതളിവുകളുനട അടിസ്ഥാനതില് ഉറപ്പു വരുത്തണ്ട ത്കാലിയുും, അവ
വര്മ്ഷാം ചയതില് മാത്രും അടക്കുക എെ ‘സവഭ്ാവത്ദാഷും’ ഉനണ്ടങ്കില് അത് തിരുതി വകുപ്പ്
നിര്മ്ത്േശിക്കുെ വിിതില് സമയാസമയങ്ങളില് ഗഡുക്കള് ആയി അടപ്പിത്ക്കണ്ട ുുമതലയുും
നിര്മ്ഭ്ാഗയവശാല് ‘പാവും മുതലാളി’ യുനട ത്കാലിയായി മാറുെു. ഈ സാമ്പത്ക വര്മ്ഷതില് (2015 April
മുതല് 2016 March 31വനര) ലഭ്ിച്ച ശമ്പളമടക്കമുള്ള എല്ലാ വരുമാനവുും ത്ുര്മ്ത്, അനുവദന്യമായ
ഇളവുകള്ക്ക് ത്ശഷും അത് മാസ ഗഡുക്കളായി അടക്കുെതിനിടയില്, അതിനെ ഏറ്റവുും അവസാന
മാസമായ മാര്മ്ച്ചില് അടക്കുത്മ്പാള് അത് അണ-പപ വയതയാസമില്ലാനത അടക്കുെു എെ് ഉറപ്പ്
വരുത്തണ്ടതുും പുണയമാസമായ മാര്മ്ച്ചില് തനെ.
ഇതിനിനട നപാം ചി വരാന് സാിയതയുള്ള ത്ുാദയും മാര്മ്ച്ച് 31 നു മുന്പ് നുത്്ണ്ട ഈ ‘അം ചയകര്മ്മും’
എം ചിനു നെബ്രുവരിയില് തനെ നടതുെു എൊയിരിക്കുും. ശുഭ്സയ ശ്ഖ്രും എെ് കാര്മ്െവാാര്മ്
പറഞ്ഞു ത്പാെതിനന അെരും പ്രതി അനുസരിക്കുകയാണിവിനട എെ് കരുത്തണ്ടതില്ല. കാരണും
മനറ്റാൊണ്. 2015 ഏപ്രില് ഒെ് മുതല് 2016 മാര്മ്ച്ച് രെ വനരയുള്ള വരുമാനും കണക്കാക്കിയാണ് നികുതി
അടത്ക്കണ്ടനതെു ത്നരനത പറഞ്ഞുവത്ല്ലാ, എൊല് നപാതുത്വ ക്വനക്കാരന്നറ 2015 എപ്രിലില്
ലഭ്ിക്കുെ ത്വതനും 2015 മാര്മ്ച്ചില് നുകൊണ ത്കാലിയുനടതാണത്ല്ലാ അതുത്പാനല 2016 മാര്മ്ച്ചില് വാങ്ങുെ
ത്വതനും 2016 നെബ്രുവരിയില് നുകൊണ ത്കാലിയുനടതുമായിരിക്കുും അതുനകാണ്ട്തനെ കാലഘട്ടനത
പുനര്മ്വയാഖ്യാനും നുകൊണ് ‘2015 മാര്മ്ു് മുതല് 2016 നെബ്രുവരി വനരയുള്ള ശമ്പളതിനെ’ എൊക്കി മാറ്റി
ുിലര്മ്. വയാഖ്യാനും എം ചായാലുും 2015 ഏപ്രില് ഒെുമുതല് 2016 മാര്മ്ച്ച് 31 വനര കിട്ടിയ വരുമാനതുകയുും
നിത്െപ തുകയുും അല്ലാനത ഒരു ശില്ലിക്കാശുത്പാലുും കണക്കുകൂട്ടലുകള്ക്കിടയില് കയറിത്പ്പാകാനതയുും
വിട്ടുത്പാകാനതയുും ത്നാത്ക്കണ്ടതുണ്ട്. മനറ്റാരു കാരയും ക്വനക്കാരന് നികുതി നല്ത്കണ്ടത് തനെ ശമ്പള
വരുമാനും മാത്രും ത്നാക്കിയല്ല മറിച്ച് ശമ്പളമടക്കമുള്ള എല്ലാ വരുമാനവുും ത്ുര്മ്ത തുകയിത്ാലാണ്.
അതിനായി അയാള് തനെ വരുമാനതിനെ വിശദാുംശങ്ങള് മുഴുവന് ഉള്നപ്പടുതി അതില് നിെുും
നിലവിലുള്ള നിയമപ്രകാരും കുറക്കാവുെ ഇളവുകളുും അത് ത്ബാിയനപ്പട്ടുതാനുള്ള ത്രഖ്കളുും ത്ാറാക്കി
ത്മലിികാരിക്കു സമര്മ്പ്പിക്കുെ ത്രഖ്യാണ് Income tax statement. ഇതിനു ഒരു നിര്മ്ധിഷ്ട ഫോര ത്ൊര്മ്മാറ്റ് ഇല്ല
എെതാണ് ത്ഖ്ദകരും. അതുനകാണ്ട് തനെ പല ദിക്കുകളിലുും പല അവതാരങ്ങളായി അവന്
കാനമടുക്കുും. വരുമാനനത 5 തലനക്കട്ടുകളിലാണ് ഉള്നപ്പടുത്തണ്ടത്.
1.
2.
3.
4.
5.

ശമ്പള വരുമാനും
വ്ട് വാടകക്കു നല്കി ലഭ്ിക്കുെ വരുമാനും
കച്ചവടതില് നിത്ൊ നപ്രാെഷനല് നതാഴിലില് നിത്ൊ ഉള്ള വരുമാനും
മൂലിന വര്മ്ിന വരുമാനും
മറ്റു ഉറവിടങ്ങളില്നിെുള്ള വരുമാനും.

ത്മല് പറഞ്ഞ വരുമാനങ്ങനലല്ലാും ത്ുര്മ്ത് അതില് നിെുും അനുവദന്യമായ എല്ലാ കിഴിവുകളുും കുറച്ചു
ബാക്കി വരുെ വരുമാനനത ടാകസബിള് ഇന്കും എെ് പറയാും. സാത്ങ്കതികമായി അതിനു ത്ടാട്ടല്
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ഇന്കും എെുും ത്പരുണ്ട്. ത്ടാട്ടല് എൊല് ത്രാസ് അല്ലാ എെുും മറിച്ച് കിഴിവുകള്ക്ക് ത്ശഷമുള്ളത്
എെുും തിരുതി ുിം ചിക്കാനത നിവര്മ്തിയില്ല. ഈ ത്ടാട്ടല് വരുമാനും 2.5 ലെതില് താനഴയാനണങ്കില്
ഇതവണ നികുതി നല്ത്കണ്ടതില്ല. എൊല് പരിിി കടൊല് ുുവനട കാണുെ ര്തിയില് നികുതി
കണക്കാക്കണും.
2015-16 നല വരുമാന നികുതി നിരക്കുകള്
Ordinary Citizens

Senior Citizens (60-79 Age group)

Super Senior Citizens (Age 80 or
above)

Upto Rs. 2,50,000 - Nil

Upto Rs. 3,00,000 - Nil

Upto Rs. 5,00,000 - Nil

2,50,000 To 5,00,000 - 10%

3,00,000 To 5,00,000 - 10%

5,00,000 To 10,00,000 - 20%

5,00,000 To 10,00,000-20%

5,00,000 To 10,00,000 - 20%

Above 10,00,000 - 30%

Above 10,00,000 - 30%

Above 10,00,000 - 30%

നികുതി സ്നറനറനമെ്റ് നെ ഒരു കരടു രൂപും ുുവനട കാണിച്ചിരിക്കുെു. അവയുനട വിശദ്കരണങ്ങളുും
താനഴ നല്കുെുണ്ട്.
Sl
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

1.

Particulars
SALARY INCOME
(ശമ്പള രൂപതില് എല്ലാ വരുമാനവുും അടക്കും)
LESS ALLOWANCE EXEMPTED
LESS PROFESSION TAX
ADD OTHER INCOMES :(Income from house property, Profits from business or earnings from Profession,
Capital Gain, Other source Income.)
GROSS TOTAL INCOME (1-2-3+4)
LESS CHAPTER VI A DEDUCTIONS :1. 1.5 ലെും വനര ഇളവ് ലഭ്ിക്കുെ നിത്െപങ്ങളുും നുലവുകളുും (80C, 80CCC, 80CCD വകുപ്പില്
വരുെവ)
2. 1.5 ലെും രൂപക്ക് ത്മനല ഇളവ് ലഭ്ിക്കുെ നിത്െപങ്ങളുും നുലവുകളുും
TOTAL INCOME OR TAXABLE INCOME (5-6)
INCOME TAX (Rebat e, Rel i ef , Cess എെിവയ്ക്ക് മുന്പ്)
LESS 87-A Rebate (5 ലെും വനര ടാക്സബിള് വരുമാനമുള്ളവര്മ്ക്ക് മാത്രും)

Amount
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

Add Education Cess /Surcharge
Less 89(1) Relief for Arrears of salary
Total Tax due (8-9+10-11)
LESS TDS from salary (already deducted), Other income TDS
LESS ADVANCE TAX PAID (Tax paid directly through bank)
BALANCE OF TAX DUE (as TDS from February Salary) (12-13-14)

SALARY INCOME

XXXX
XXXX
XXXX
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ഇതില് അടിസ്ഥാന ശമ്പളവുും എല്ലാ DA അടക്കമുള്ള എല്ലാവിി അലവന്സുകള്, ല്വ് സറണ്ടര്മ്, ഉത്സവ
ബത,

ത്ബാണസ്,

പണമായി

ലഭ്ിച്ചതുും

PF

ല്

ഉള്നപ്പടുതിയതുമായ

വിി

കുടികകളികകള്,

ക്വനക്കാരനെ ത്പരില് നതാഴില് ദാദാവ് അടച്ച NPS ഗഡുക്കള്, മറ്റു Perquisits എെിവ ഉള്നപ്പടുെു.
Medical reimbursement: ഒരു ക്വനക്കാരന് തന്നറത്യാ കുടുുംബാങ്ങളുനടത്യാ ത്പരിലുള്ള ുികിത്സാ
ുിലവ് വെതിനു നമഡിക്കല് റ് ഇനമ്പഴ്സ്നെെ്റ് ലഭ്ിച്ചിട്ടുനണ്ടങ്കില് അതില് ഇളവിന് ത്ശഷമുള്ള തുക
Perquisits എെ ത്പരില് സാലറി വരുമാനമായി ഉള്നപ്പടുതണും. പരമാവിി 15000 രൂപയാണ് ഇളവായി
ലഭ്ിക്കുക. ഉദാ: 15700 രൂപയാണ് reimbursement എങ്കില് 700 രൂപ വരുമാനമായി ഉള്നപ്പടുതണും, െ 000
രൂപയാണ് reimbursement എങ്കില് മുഴുവന് തുകയുും ഇളവായി ലഭ്ിക്കുും.
2.
LESS ALLOWANCE EXEMPTED
ശമ്പളതിനെ ഭ്ാഗമായി ലഭ്ിക്കുെ ുില
നല്കുെുണ്ട്. അവ ുുവനട :ന
മ്പ
ര്

അലവന്സ്

അപൂര്മ്വും

അലവന്സുകള്ക്ക്

വരുമാനനികുതി

ഇളവു

ഇളവ് കിട്ടുന്ന തുക

SEC

വാടക വ്ട്ടില് താമസിക്കുെവര്മ്ക്ക് മാത്രും. താനഴ നകാടുതിട്ടുള്ള മൂെ്
തുകകളില് ഏറ്റവുും നുറിയ തുക ഏതാത്ണാ, അത് കുറവ് നു്ാും.
യഥാര്മ്ഥതില് ഈ വര്മ്ഷും വാങ്ങിയ വ്ട്ടുവാടക ബത
o അടിസ്ഥാന ശമ്പളവുും ൊമബതയുും കൂടി കൂട്ടിയ തുകയുനട 10
ശതമാനതിത്നക്കാള് കൂടുതലായി നല്കിയ വാടക
o അടിസ്ഥാന ശമ്പളവുും ൊമബതയുും കൂടി കൂട്ടിയ തുകയുനട 40
o

HRA

െ

െ9

ശതമാനും വരുെ തുക.
പലത്പ്പാഴുും രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ തുക പൂകയമായി വരുും. ആ സാഹുരയതില്
ഇളനവാെുും ലഭ്ിക്കില്ല. ുുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല് വാര്മ്ഷ്ക ശമ്പളതിനെ (Pay+Da)
െ0% നുത്മല് ഒരാള് വാടക നല്കുെിനല്ലങ്കില് ഈ ഇളവ് ലഭ്ിക്കില്ല. ഇളവ്
ലഭ്ിക്കാന് സാിാരണ ഗതിയില് ഒരു ഡിക്ളത്റഷന് എഴുതി നല്കിയാല്
മതിനയങ്കിലുും പലത്പ്പാഴുും വാടക രസ്ത് ആവശയനപ്പടാറുണ്ട്.

ര
4
5
6
7
8

Travelling
Allowance

10
(14)(i)

വാങ്ങിയ അലവന്സ് പൂര്മ്ണ്ണമായുും നുലവാകുെു എെ ്ഹതില് (*)
പൂര്മ്ണ്ണമായുും ഇളവ് ലഭ്ിക്കുും

Daily
Allowance
Conveyance
Allowance
Academic
Allowance
Uniform
Allowance
Hill
ccompensato
ry Allowance
Children

“

(*) പൂര്മ്ണ്ണമായുും ഇളവ് ലഭ്ിക്കുും

“

(*) പൂര്മ്ണ്ണമായുും ഇളവ് ലഭ്ിക്കുും

“

(*) പൂര്മ്ണ്ണമായുും ഇളവ് ലഭ്ിക്കുും

“

(*) പൂര്മ്ണ്ണമായുും ഇളവ് ലഭ്ിക്കുും

10
(14)(ii
)
“

മാസും ര00 രൂപ വച്ച് ഇളവ് ഉണ്ട്
മാസും ഒരു കുട്ടിക്ക് െ00 രൂപ വച്ച് ഇളവ് പരമാവിി

കുട്ടികള്ക്ക്

4

9

െ0

Education
Allowance
Transport
Allowance
Transport
Allowance
Physically
disabled
employees

“

മാസും ത്താറുും 1600 രൂപ വച്ച് (2015 ഏപ്രില് െമുതല് വര്മ്ധിപ്പിച്ചു)

“

മാസും ത്താറുും 1600 രൂപ വച്ച് (2015 ഏപ്രില് െമുതല് വര്മ്ധിപ്പിച്ചു)

മുകളില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓത്രാ അലവന്സുകള്ക്കുള്ള ഇളവുകളുും അതരും അലവന്സ് വാങ്ങുെവര്മ്ക്ക്
മാത്രും ബാികമാണ്. കിട്ടിയ അലവന്ത്സാ ഇളവായി പറയുെ സുംഖ്യത്യാ ഏതാണ് കുറനവങ്കില്
അതാണ് കുറക്കാന് പരിഗണിത്ക്കണ്ടത്.
3. LESS PROFESSION TAX Section 16(iii)

നതാഴില് നികുതിയിനതില് നല്കിയ തുക പൂര്മ്ണ്ണമായുും വരുമാനതില്നിെുും കുറക്കാവുെതാണ്.
4. ADD OTHER INCOMES :a) Income from House property വ്ട് വാടകക്ക് നല്കിനക്കാണ്ട് ഒരു വയക്തി വരുമാനനമാെുും ത്നടുെിനല്ലങ്കിലുും
നഹൌസിുംഗ് ത്ലാണ് എടുതവര്മ്ക്ക് ഈ ഇളവു പ്രത്യാകനനപ്പടുും. സവം ചും താമസതിനുപത്യാഗിക്കുെ
വ്ട് വാങ്ങിക്കുെതിത്നാ നിര്മ്മിക്കുെതിത്നാ അുംഗ്കനത ിനകാരയ സ്ഥാപനങ്ങളില് നിെുും ത്ലാണ്
എടുതിട്ടുനണ്ടങ്കില് ആ ത്ലാണിന് പലിശയിനതില് നല്കിയിട്ടുള്ള തുക Income from House property
എെ തലനക്കട്ടില് നഷ്ട ഫോരമായി(minus figure) കാണിക്കണും. (1999 ഏപ്രില് 1 ന് മുമ്പ് എടുത
ത്ലാണാനണങ്കില് പരമാവിി 30,000 രൂപയുും അതിന് ത്ശഷും എടുത ത്ലാണാനണങ്കില് പരമാവിി
2,00,000 രൂപ വനരയുും കിഴിവ് അനുവദിക്കുും. എൊല് ത്ലാണ് എടുത് 3 വര്മ്ഷതിനകും നിര്മ്മാണും
പൂര്മ്തിയായിരിക്കണും എെ നിബന്ധനയുണ്ട്.)
b) Profits from business or earnings from Profession വയാപാര പ്രവര്മ്തനങ്ങളിലൂനട ത്നടിയ ലാഭ്ും
ഈ തലനക്കട്ടില് ഉള്നപ്പടുെു. ത്ഡാ്മര്മ്മാര്മ് അടക്കമുള്ള നപ്രാെഷന് വരുമാനും ത്നടുെവര്മ് തങ്ങളുനട
മാസ ശമ്പളതിന് പുറത്മ ലഭ്ിക്കുെ സവകാരയ പ്രാ്മ്സ് വരുമാനവുും ഉള്നപ്പടുത്തണ്ടത് ഇവിനട തനെ.
c) Capital Gain സവതുക്കള് വില്പ്പന നടതുത്മ്പാള് മൂലിന വര്മ്ധനവിലൂനട ലഭ്ിക്കുെ ലാഭ്മാണ് ഇത്.
അനുവദന്യമായ ഇളവുകള്ക്കു ത്ശഷമുള്ള തുക ഈ തലനക്കട്ടില് വരുമാനമായി ഉള്നപ്പടുതണും
d) Other source Income ത്മല്പ്പറഞ്ഞ തലനക്കട്ടുകള്ക്ക് പുറത് വരുെ വരുമാനും ഈ തലനക്കട്ടില്
വരുെു. നപാതുനവ ഈ വിഭ്ാഗതില് വരുെവ ുുവനട
നിത്െപങ്ങളില് നിെുള്ള പലിശ/Di vi dend : സ്ഥിര നിത്െപങ്ങള് (FD/ Ti me deposi t ) ല്നിെുും ത്നടിയ
പലിശ, അത് എത്ര നുറുതാനണങ്കിലുും പൂര്മ്ണ്ണമായുും വരുമാനതില് ഉള്നപ്പടുതണും.
ഇവിനട
പലത്പ്പാഴുും പലിശ വാങ്ങുെ സമയത് നമളില്നിെുും െ0% നികുതി പിടിച്ചാണ് തരികനയങ്കില് ത്പാലുും
നികുതി പിടിച്ചിട്ടിനല്ലങ്കില് ലഭ്ിത്ുക്കുമായിരുെ പലിശ വരുമാനമായി കാണിക്കണും. ബാങ്കുകാര്മ്
പലിശയിനതില് പിടുങ്ങിയ തുക പിെ്ട് TDS already made എെ ത്പരില് നികുതിയില് നിെുും
കുറക്കാവുെതാണ്. (െര - നമ്പരില് വിശദ്കരിക്കുെുണ്ട്)
ത്സവിുംഗ്സ് ബാങ്ക് നിത്െപനത സുംബിിച്ചിടത്താളും പലിശയിനതില് ലഭ്ിക്കുെ തുകയുനട
പതിനായിരതിനു ത്മല് വരുെ തുക മാത്രത്മ നികുതി വിത്ിയമാകുെുള്ളൂ. എൊല് പലരുും SB Account
ല് MOD option (Multi Option Scheme) സൌകരയും ഉള്നപ്പടുതി ഒരു വിഹിതും FD നിത്െപമായി
മാറ്റുെുണ്ടായിരിക്കുും. അതരും സാഹുരയതില് MOD യിത്ലക്ക് മാറ്റനപ്പട്ട തുകയുനട പലിശ അത് എത്ര
നുറുതാനണങ്കിലുും വരുമാനമായി ഉള്നപ്പടുതണും.
Family Pension: ഒരു ക്വനക്കാരന് തനെ കുടുുംബതിനു ലഭ്ിക്കുെ Family Pensionനെ നിയമപരമായ
അവകാശി (legal heir) ആനണങ്കില് അതുും അയാളുനട വരുമാനമായി കാണിത്ക്കണ്ടത് ഈ
തലനക്കട്ടിലാണ്. വകുപ്പ് 57(iia) പ്രകാരം Family Pensionനു ഇളവ് (standard deduction) ലഭ്ിക്കുും.

5

അതായത് കിട്ടിയ Family Pensionന്നറ 1/3 ഭ്ാഗത്മാ 15000 രൂപത്യാ ഏതാണ് കുറനവങ്കില് അത്
ഇളവാണ്. അതിനു മുകളിലുള്ള തുക വരുമാനമായി വരുും.
5 GROSS TOTAL INCOME
ഇങ്ങനന ത്മല് പറഞ്ഞ ക്രമനമ്പരുകള് 1-2-3+4 എെ ര്തിയില് കണക്കു കൂട്ടിനയടുക്കുെ തുകയാണ്
GROSS TOTAL I NCOME
6 LESS CHAPTER VI A DEDUCTONS:അടുതത് വരുമാനതില് നിെുും കാരയമായ ത്താതില് ഇളവു ത്നടാന് അവസരും നല്കുെ
നിത്െപങ്ങളുനടയുും ുിലവുകളുനടയുും കാരയമാണ്. ഈ വിഭ്ാഗതിനല ഇളവുകനള നസൌകരയാര്മ്ഥും 1.5
ലെും വനര ഇളവ് ലഭ്ിക്കുെവ, െ.5 ലെതിനു ത്മല് ഇളവു ലഭ്ിക്കുെവ എെ് രണ്ടായി തിരിക്കാും.
N Secti
o. on

Details

Deduction

പരമാവിി െ.5 ലെും രൂപ വനര ഇളവ് ലഭ്ിക്കുെവ.
ുുവനട െ മുതല് െെ വനരയുള്ളവയിനല നിത്െപതിന്നറ നമാതും തുകത്യാ അത്താ ഒെര ലെത്മാ
ഏതാണ് കുറനവങ്കില് അതാണ് ഇളവ് ലഭ്ിക്കുക
80 c

2

80 c

2

80 c

3

80 c

Provident Fund പ്രാവിഡെ് െണ്ടില് നിത്െപിച്ച തുക (വായ്പയിത്ലക്കുള്ള തിരിച്ചടവ്
ഉള്നപ്പടുതരുത് )
Life Insurance Premium (Life Insurance Premium സവകാരയ കമ്പനികളുനടയുും LIC , Postal life
insurance എെിവയുും ഉള്നപ്പടുതാും. ഇണ, മക്കള് എെ് ത്പരില് ഉള്ളവക്കുും ബാികും .
(പ്ര്മിയും തുക അതതു ത്പാളിസിയുനട Capital sum assured നെ 20% കവിയരുത്. 2012
ഏപ്രില് 1 നു ത്ശഷനമടുത ത്പാളിസികള്ക്ക് ഇത് 10% ആക്കി പരിമിതനപ്പടുതി)
SLI, FBS, GIS, GPAIS തുടങ്ങിയവ
National Savings Certificate (NSC), നിത്െപങ്ങള് ത്പാസ്റ്റ് ഓെ്സില് നിെ് ലഭ്ിക്കുും.
സവം ചും ത്പരിലാണ് നിത്െപിത്ക്കണ്ടത്.

4

80 c

Tax saving FD ബാങ്കുകളിലുും ത്പാസ്റ്റാെ്സുകളിലുും ലഭ്ിക്കുെ പ്രത്തയക ‘5 വര്മ്ഷ ടാക്സ്
ത്സവിുംഗ് നിത്െപങ്ങള്’ [സവം ചും ത്പരിലുള്ളത്] എല്ലാ െിക്സഡ് നിത്െപങ്ങളുും ‘ടാക്സ്
ത്സവിുംഗ് നിത്െപങ്ങള്’ അല്ല

5

80 c

Ulip, അുംഗ്കനത മയൂച്ചയുല് െണ്ടിലുും, നഷയരുകളിലുും ദിബഞ്ചറുകളിലുും നിത്െപിച്ച തുക.
സവം ചും ത്പരിലാണ് നിത്െപിത്ക്കണ്ടത്.

6

80 c

7

80 c

Housing Loan Principal repayment വ്ട് നിര്മ്മാണതിന്/ വാങ്ങലിനു എടുത ത്ലാണിനെ
മുതലിത്ലക്കുള്ള തിരിച്ചടവ് (പലിശ അടവ് ഇവിനട കാണിക്കരുത്). ഈ ആവശയതിത്ലക്ക്
The stamp duty, registration fee, other expenses എെിവക്കുും ഇളവ് ലഭ്ിക്കുും . വ്ട് റിപ്പയര്മ്
ആവശയങ്ങള്ക്ക് എടുത ത്ലാണിനു ഈ ആനുകൂലയും ലഭ്ിക്കില്ല . ഇവിനട ത്പ്രാപ്പര്മ്ട്ടിയുനട
ഉടമസ്ഥാവകാശും ഉള്ളവര്മ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇളവിന് അര്മ്ഹതയുള്ളത്. ത്ലാണ് സവം ചും
ത്പരിലുും ത്പ്രാപ്പര്മ്ട്ടി ഇണയുനട ത്പരിലുും ആനണങ്കില് ഇളവ് ലഭ്ിക്കില്ല.
Tuition |Fee for Children പരമാവിി രണ്ട് കുട്ടികള്ക്ക് വിദയാഭ്യാസതിന് ത്വണ്ടി അുംഗ്കനത
സ്ഥാപനതില് നല്കിയ മുഴുവന് സമയ ത്കാഴ്സ്സിന്നറ ടയൂഷന് െ്സ്. (നഡാത്ണഷന്,

പരമാവിി ഒെര ലെും രൂപ വനര ഇളവു ലഭ്ിക്കുും

1

6

ഡവലപ്നമെ് െ്സ്, കാപിത്റ്റഷന് െ് എെിവ പരിഗണിക്കില്ല) നതളിവായി സ്ഥാപനതില്
നിെുള്ള റസിപ്റ്റ് നല്കുക
Sukanya Samridhi നിത്െപ പധതി. ക്വനക്കാരന്നറ ത്പരിത്ലാ നപമക്ക്കളുനട ത്പരിത്ലാ

8
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9

80c

PPF പബ്ലിക്ക് ത്പ്രാവിഡെ് െണ്ട് (ത്പാസ്റ്റാെ്സുകളിലുും
സവം ചും/ ഇണ / മക്കളുനട ത്പരില് നിത്െപിക്കാും.

െ0

80ccc

Life Insurance Pension scheme ലയ്െ് ഇന്ഷൂറന്സ് നപന്ഷന് സ്്ും. സവം ചും ത്പരിലുള്ളത്

ആകാും. ആശ്രിതരായ നപണ്കുട്ടികളുനട ത്പരിലുും നിത്െപിക്കാും.
ബാങ്കുകളിലുും ലഭ്ിക്കുെു )

സവം ചും ത്പരിലുള്ള NPS നിത്െപങ്ങള് ക്വനക്കാരന്നറ വിഹിതമായി അടക്കുെ തുകക്ക്
ഇളവ് ലഭ്ിക്കുും. (നിത്െപും ഒെര ലെും കവിഞ്ഞാല് ത്പാലുും കൂടുതാലായി വരുെ അമ്പതിനായിരും
െെ

80ccd

രൂപ വത്രക്കുും ഉള്ള തുകക്ക് 80CCD(1B) പ്രകാരും ഇളവുണ്ട്.) നതാഴില് ദാദാവ് അടക്കുെ വിഹിതും ഇതില്
ഉള്നപ്പടുതരുത്. അത് ആദയും വരുമാനതില് ഉള്നപ്പടുതി പിെ്ട് മനറ്റാരു വകുപ്പ് 80CCD(2) പ്രകാരും

ഇളവിന് പരിഗണിക്കുും)

െ.5 ലെും രൂപക്കുത്മല് ഇളവ് ലഭ്ിക്കുെവ
12

13

80CCD(1
B)

80CCD
(2)

ഒരു ക്വനക്കാരന്നറ ത്മല് വിവരിച്ച 80C, 80CCC വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള നിത്െപങ്ങള്
ഒെര ലെും കവിയുെപെും മാത്രത്മ ഈ വകുപ്പ് െലതില് വരുെുള്ളൂ. സവം ചും
ത്പരിലുള്ള
NPS നിത്െപങ്ങളില്
ക്വനക്കാരന്നറ
അമ്പതിനായിരും വനരയുള്ള തുകക്ക് ഇളവ് ലഭ്ിക്കുും

വിഹിതമായി

അടക്കുെ

സവം ചും ത്പരിലുള്ള NPS നിത്െപങ്ങളില് നതാഴില് ദാദാവിനെ വിഹിതമായി അടക്കുെ
തുക (Employer contribution) ആദയും വരുമാനതില് per qui si t es എെ ത്പരില്
ഉള്നപ്പടുതിയതിനുത്ശഷും വകുപ്പ് 80CCD(2) പ്രകാരും പിെ്ട് കുറയ്ക്കുകയാണ് ത്വണ്ടത്.
അതായത്
ആദയും
ത്രാസ്
ശമ്പളും
വര്മ്ധിപ്പിക്കുകയുും
പിെ്ട്
ഇളവായി
കുറച്ചുകാണിക്കുകയുും നു്ണും.
Rajiv Gandhi Equity Scheme നസക്കയൂരിറ്റികളില് (RGESS) ഉള്ള നിത്െപങ്ങള്. gross
total income 12 ലെും കവിയാതവര്മ്ക്ക് മാത്രമുള്ള പധതി. ത്കര ഗവര ഗവര്മ്നമെ്
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പ്രത്തയകമായി സൂുിപ്പിച്ച നഷയറുകളിലുും മറ്റുും നിത്െപിക്കുെ പെും നിത്െപ
സുംഖ്യയുനട പകുതി വരുമാനതില് നിെുും ഇളവായി ലഭ്ിക്കുും. പരമാവിി
നിത്െപിക്കാവുെ തുക അമ്പതിനായിരും മാത്രും.
നഷയര്മ് മാര്മ്ക്കറ്റില് ആദയമായി
പ്രത്വശിക്കുെ ഒരാള്ക്ക് മാത്രത്മ ഈ ആനുകൂലയും ലഭ്ിക്കൂ.
Medical Insurance Premium (Mediclaim) പധതികളില് പ്ര്മിയും അടക്കുത്മ്പാള് ലഭ്ിക്കുെ
ഇളവാണ് ഇത്. ഇണ, ആശ്രിതരായ മക്കള് എെിവരുനട ത്പരിലുള്നപ്പനട എടുതതിനു
5000 രൂപ വനര (ക്വനക്കാരന് 60 വയസ്സിനു മുകളിലാനണങ്കില് ര0000 രൂപ വനര)
ഇളവ് ലഭ്ിക്കുും. ഇതിനു പുറത്മ മാതാപിതാക്കളുനട ത്പരില് പ്ര്മിയും അടച്ചാല് മനറ്റാരു
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5000 രൂപ വനരയുും (അവര്മ് 60 വയസ്സിനു മുകളിലാനണങ്കില് ര0000 രൂപ വനര) ഇളവു
ലഭ്ിക്കുും. ഇത് നിത്െപ പധതിയല്ല, മുടക്കിയ പണും തിരിനക ലഭ്ിക്കില്ല.
സന്ദരഭ്തില് ആനുകൂലയും ത്നടാന് പണമടക്കുെത് കാഷ് രൂപതിലാവരുത്.

ഈ

കൂടാനത preventive medical checkup exp എെ ത്പരില് സവം ചും ത്പരിത്ലാ ഇണ,
മക്കളുനട ത്പരിത്ലാ ുിലവാക്കുെ തുകക്ക് 5000 രൂപ വനര ഇളവു ലഭ്ിക്കുും. നുലവ്

7
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കാഷ് ആയി നല്കുെത് തടസ്സമാകുെില്ല . കൂടാനത preventive medical checkup exp
എെ ത്പരില് മാതാ പിതാക്കളുനട ത്പരില് ുിലവാക്കുെ തുകക്ക് 5000 രൂപ വനര
ഇളവു ലഭ്ിക്കുും. നുലവ് കാഷ് ആയി നല്കുെത് തടസ്സമാകുെില്ല
Treatment of dependent with disability
ശാര്രികാത്യാ,
മാനസികമാത്യാ
അുംഗപവകലയും സുംഭ്വിച്ച (Blindness, Low vision • Leprosy-cured • Hearing impairment •
Loco motor disability • Mental retardation • Mental illness • Autism • Cerebral palsy •
Multiple disabilities)നികുതിദായകനന ആശ്രയിച്ച് കഴിയുെ ആശ്രിതരുനട (spouse, child,
parents, brother /sister) പരിപാലനതിനുത്വണ്ടിത്യാ
ുികിത്സാ നുലവിനാത്യാ
(medical treatment, training, rehabilitation ) വിനിത്യാഗിക്കാന്.
പവകലയും 40 ശതമാനും മുതല് 80 ശതമാനും വനരയാനണങ്കില് പരമാവിി 75,000 രൂപ.
80 ശതമാനതില് കൂടുതലാനണങ്കില് പരമാവിി 1.25 ലെും രൂപ ഇളവു ലഭ്ിക്കുും.
ലഭ്യമായ ഇളവിന് തുലയമായ തുക നുലവാക്കണനമെു നിബന്ധനയില്ല
സ്ഥിരമായ
പവകലയമുനണ്ടെ്
(40%തില്കുറയാത)
സ്ഥാപിക്കനപ്പട്ടവരുനട
ത്മല്പ്പറഞ്ഞ ആവശയതിത്ലക്കായി അുംഗ്കരിക്കനപ്പട്ട LIC, UTI പ്രത്തയക പധതിയില്
പണും
നിത്െപിച്ചിട്ടുനണ്ടങ്കിലുും
ത്മല്പ്പറഞ്ഞ ഇളവ് ലഭ്ിക്കുും. central or state
government medical board നെ disability certificate ത്കാപ്പി (10 IA) സമര്മ്പ്പിത്ക്കണ്ടതുണ്ട്
Medical

Expense

for

specified

diseases

ക്വനക്കാരത്നാ

ആശ്രിതത്നാ

ഗുരുതരത്രാഗങ്ങളായ Dementia ; Dystonia Musculorum Deformans ;Motor Neuron
Disease ;Ataxia ;Chorea ;Hemiballismus ;Aphasia ;Parkinsons Disease ;Malignant Cancers ;
AIDS ;Chronic Renal failure ;Hemophilia ;Thalassaemia. തുടങ്ങിയ ത്രാഗങ്ങള് ഉനണ്ടങ്കില്
അതിനായി നുലവാക്കിയ തുകക്ക് ുുവനട കാണുും വിിും ഇളവ് ലഭ്ിക്കുും. യാഥാര്മ്ഥ
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ുിലവ് അനല്ലങ്കില്
Rs.40000 ഏതാണ് കുറനവങ്കില് ഇളവ് ലഭ്ിക്കുും. Form-10-I
സമര്മ്പ്പിക്കണും. senior citizen നു ഇളവ് പരമാവിി Rs. 60000 വനരയുും, super senior
citizen, (80 years or above) നു Rs.80000 വനരയുും ഇളവു ലഭ്ിക്കുും- 10-I Certificate
ബന്ധനപ്പട്ട െിസിഷയനില്നിെുും/
സ്പഷയലിസ്റ്റ്ല്നിെ്
വാങ്ങിയിരിക്കണും .
ുിലവാക്കിയിയ തുകത്യാ അനുവദന്യമായ നുലത്വാ ഏതാണ് കുറനവങ്കില് അതാണ്
ഇളവായി ലഭ്ിക്കുക. ആശ്രിതര്മ് എൊല് (spouse, child, parents,brother/ syster)
എെിവരുള്നപ്പടുെു
ഈ ഇളവ് DDO ക്ക് ത്നരിട്ട് അനുവദിക്കുവാന് പാടില്ലാതതായി കാണുെു. അതിനാല്

1
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ഇളവില്ല എെ ര്തിയില് നികുതിയടച്ച് പിെ്ട് റിത്ട്ടണ് സമര്മ്പ്പിക്കുത്മ്പാള് റ്െണ്ട്
ആയി വാങ്ങാവുെതാണ്.
EDUCATION LOAN INTEREST
തനെത്യാ
ആശ്രിതരുനടത്യാ
(ഇണ
മക്കള്)
ഹയര്മ്നസക്കന്ഡറിക്കുത്ശഷമുള്ള ഉെത വിദയാഭ്യാസ ആവശയതിന് (ഇം ചയക്ക്
അകത്താ പുറത്താ ആകാും)ത്വണ്ടി അുംഗ്കനത സ്ഥാപനങ്ങളില് നിെുും എടുതിട്ടുള്ള
എഡയുത്ക്കഷന് ത്ലാണിനെ പലിശയിനതിത്ലക്ക് തന്നറ വരുമാനതില് നിെുും അടച്ച
തുക, എത്ര വലുതായാലുും ഇളവായി ലഭ്ിക്കുും. ത്ലാണ് എടുത് 8 വര്മ്ഷതിനുള്ളില്
ഉള്ള തിരിച്ചടവ് ആയിരിക്കണും, പലിശക്ക് മാത്രത്മ ഇളവുള്ളൂ മുതലിനെ തിരിച്ചടവിന്
ഇളവില്ല.
DONATIONS ക്വനക്കാരന് തനെ സുംഭ്ാവന employer ലൂനട നല്കുകയാനണങ്കില് ആ
തുകക്ക് (50% മുതല് െ00% വനര) ഇളവായി DDO ക്ക് അനുവദിക്കാും (ഉദാ: Prime

8

minister’s Relief fund, Earth quake fund). എൊല് ക്വനക്കാരന് ത്നരിട്ട് ുാരിറ്റബിള്
സുംഘടനകള്ക്ക് നല്കുെ സുംഭ്ാവനകള്ക്ക് ഇളവുണ്ടാകാനമങ്കിലുും അത് DDO ക്ക്
അനുവദിക്കാന് നിര്മ്വാഹമില്ല. ആ സുംഭ്ാവന നടതിയിട്ടില്ലാത ര്തിയില് ഇത്പ്പാള്
നികുതിയടച്ച് പിെ്ട് റിത്ട്ടണ് സമര്മ്പ്പിക്കുത്മ്പാള് റ്െണ്ട് ആയി വാങ്ങാവുെതാണ്
2
0
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Donation to Political Party: Representation of the People Act- നല വകുപ്പ് പ്രകാരും
അുംഗ്കരിക്കനപ്പട്ടിട്ടുള്ള രാഷ്ട ഫോരര്യ പാര്മ്ട്ടികള്ക്ക് നല്കിയ സുംഭ്ാവനക്ക് ഇളവുണ്ട്. പത്െ
ഈ ഇളവ് DDO ക്ക് അനുവദിക്കാന് നിര്മ്വാഹമില്ല. ആ സുംഭ്ാവന നടതിയിട്ടില്ലാത
ര്തിയില് ഇത്പ്പാള് നികുതിയടച്ച് പിെ്ട് റിത്ട്ടണ് സമര്മ്പ്പിക്കുത്മ്പാള് റ്െണ്ട് ആയി
വാങ്ങാവുെതാണ്
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BLIND & DIFFERENTLY ABLED ഈ ഇളവു blindness, Hearing impaired, Mental
retradation, Mental illness, low vision, Locomotors disability. എെ് അുംഗപരിമിതികള്
80 U

ഉള്ള ക്വനക്കാര്മ്ക്കുള്ള താണ്. 75000 രൂപയുനട ഇളവ് (40% ല് കുറയാത പരിമിതി
ഉള്ളവര്മ്ക്കുും) / 1.25 രൂപയുനട ഇളവ് 80% നു ത്മനല പരിമിതി ഉള്ളവര്മ്ക്കുമാണ്.
നമഡിക്കല് ത്ബാര്മ്ഡിനെ കാലാവിി ത്രാത സര്മ്ട്ടിെിക്കറ്റ് ഹാകരാക്കണും

7 TOTAL INCOME OR TAXABLE INCOME
വരുമാന നികുതിയുനട കണക്കു കൂട്ടലുകളില് വളനര പ്രാിാനയത്മറിയ ഒരു പദമാണ് ത്ടാട്ടല് ഇന്കും
അഥവാ ടാക്സബിള് ഇന്കും. മുകളില് വയക്മാക്കിയതുത്പാനല ത്രാസ് വരുമാനതില്നിെുും ുാപ്റ്റര്മ് 6
എെ ത്പരില് വിത്ശഷിപ്പിക്കുെ കിഴിവുകള് എല്ലാും കുറച്ചതിന് ത്ശഷമുള്ള തുകയാണ് ഇത്. ഇതിനന
അടിസ്ഥാനനപ്പടുതി നികുതി കനണ്ടതുെു.
8 INCOME TAX (87-A Rebateനു മുന്പ്)
മുകളില് കാണിച്ചിരിക്കുെ പട്ടികയിനല നിരക്ക് പ്രകാരും വരുമാനനികുതി കനണ്ടതാും.
ഇന്കും .5 ലെും കവിയാതവര്മ്ക്ക് നികുതി ഇല്ല.

ടാകസബിള്

9 LESS 87-A Rebate
നപാതുത്വ താഴ്സ്െ വരുമാനതില്നപ്പട്ടവര്മ്ക്ക് നികുതിയില് നിെുും ത്നരിട്ട കുറക്കാന് കഴിയുെ
ആശവാസക്കിഴിവാണ് ഇത്. നടപ്പു വര്മ്ഷവുും ഈ ആനുകൂലയും ലഭ്ിക്കുും. ഒരു ക്വനക്കാരനെ ടാകസബിള്
ഇന്കും അഞ്ചു ലെതിനു മുകളില് ത്പായിട്ടിനല്ലങ്കില് റിത്ബറ്റ്ന്നെ ആനുകൂലയും ലഭ്ിക്കുും. നികുതി
സുംഖ്യത്യാ 000 രൂപത്യാ ഏതാണ് കുറനവങ്കില് അതാണ് ഇളവായി ലഭ്ിക്കുക. തുടെു പറയാന്
ത്പാകുെ നസസ്സുും സര്ച്ച്ചാര്മ്്ുും വരുമാനനികുതിത്യാടു ത്ുര്മ്ക്കുെതിനു മുന്പ് 87-A
കുറത്ക്കണ്ടതുണ്ട്.

റിത്ബറ്റ്

10 Add Education Cess /Surcharge
87-Aറിത്ബട്ടിന് ത്ശഷമുള്ള നികുതിയുനട കൂനട ടാക്സിനെ ര% വിദയാഭ്ാസ നസസ്സുും കൂനട ത്ുര്മ്താല് ഒരു
വയക്തി നല്ത്കണ്ട നികുതി ബാിയതയായി. ഒരു ത്കാടിക്ക് താനഴ Taxabl e I ncome ഉള്ളവർക്ക് Sur char ge
ഇല്ല.

9

11 Less 89(1) Relief for Arrears of salary
ശമ്പള കുടികകളിക വാങ്ങിയതുമൂലും നികുതിഭ്ാരും ഉണ്ടാകുെ സാഹുരയതില് പ്രത്യാകനനപ്പടുതാവുെ
വകുപ്പാണിത്. കാലാ കാലങ്ങളില് കിത്ട്ടണ്ടിയിരുെ ശമ്പളും നമുത്ടതല്ലാത കാരണതാല്
പവകിക്കിട്ടിയതിനാല് ഒരാള്ക്ക് നടപ്പു വര്മ്ഷും കനത നികുതി ബാിയത വത്െക്കാും. അത്തസമയും അത്
കാലാ കാലങ്ങളില് തനെ കിട്ടിയിരുനെങ്കില് അെ് അടച്ചുത്പാരുമായിരുെെ നികുതിയുും
പവകിക്കിട്ടിയതിനാല് ഇെ് ഒരുമിച്ച് അടനക്കണ്ടിവരുെ നികുതിയുും താരതമയും നുകൊണ്, ക്വനക്കാരന്
അനുകൂലമാകുും വിിും, ഇത്പ്പാള് നല്ത്കണ്ടി വരുെ അിിക നികുതിക്ക് കിഴിവ് നല്കുക എെതാണ്
ഇതിന്നറ തതവും. 10 E Form എെ നമ്പറിലുള്ള ത്ൊമുകള് ത്ാറാക്കി ത്വണും ഈ ആശവാസും വാങ്ങാന്.
12 Total Tax due after Rebate, cess, Relief
ത്മല് പറയുും വിിും കൂട്ടിയുും കുറച്ചുും ഒരാള് നടപ്പു വര്മ്ഷതില് നല്ത്കണ്ട നമാതും നികുതിബാിയത
കനണ്ടതുെു.
13 LESS TDS from salary, Other income TDS
നമാതും നികുതി തുകയില് നിെുും ശമ്പളതിലൂനടയുും പലിശ വരുമാനും വാങ്ങുത്മ്പാഴുും മറ്റുും പിടച്ച TDS
തുക കുറക്കണും.
13 LESS ADVANCE TAX PAID (Tax paid directly through bank)

ുില അപൂര്മ്വും സാഹുരയങ്ങളില് ശമ്പളതില് നിെുും നികുതി പിടിക്കാത നമള് ത്നരിട്ട് ബാങ്കില്
ുലാന് മുത്ഖ്ന നികുതി നല്കിയിട്ടുണ്ടാകാും. ഇതാണ് അഡവാന്സ് ടാക്സ്. TDSനന പലരുും നതറ്റിധരിച്ച്
അഡവാന്സ് ടാക്സ് എെ ത്പരില് വിളിക്കാറുണ്ട്. എൊല് അവ തമിലുള്ള വയതയാസും വളനര വയക്തമാണ്.
വരുമാനതില് നിെുും പിടിച്ചു
അഡവാന്സ് ടാക്സ്.

വച്ച നികുതിയാണ്

TDS,

നമള്

ത്നരിട്ടടക്കുെ

നികുതിയാണ്

14 BALANCE OF TAX DUE (as TDS from February Salary)

നമാതും നികുതിബാിയതയില്നിെുും TDS, അഡവാന്സ് ടാക്സ് എെിവ കുറച്ചാല് നെബ്രുവരിമാസും
നമള് അവസാന ഗഡുവായി നല്ത്കണ്ട നികുതി തുക കനണ്ടതാും. ഈ തുക മാര്മ്ച്ച് മാസും വാങ്ങുെ
ശമ്പളതില്നിെുും TDS ആയി പിടിച്ച് ബാക്കി തുകയാണ് പക്ില് കിട്ടുക.
Footnote:
(തുടര്മ്െുള്ള ദിവസങ്ങളില് ഈ കുറിപ്പ് വിപുലനപ്പടുതി ത്ാറാക്കുെതാണ്)
Visit : http://babuvadukkumchery.blogspot.in/

