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2017-18 ഴര്ശത്തില്വമ്പലഴരുഭാനക്കായന്എങ്ങലനനഴരുഭാന
നലകുതലകണക്കാക്കും?
ഒരുവമ്പലഴരുഭാനക്കായനനഷുംഫന്ധലച്ചലടത്ത്തിാലുംഒരുഩനെനലകുതലകണക്കാത്ക്കണ്ടത് അമാള്
തനെമാനണങ്കലലും പ്രാത്മാഗലകതറത്തില് അത് അടത്ക്കണ്ടത് അഴനെ „മുതറാലല‟മാനണെ്
ഩരമാും. Tax deducted at source (TDS) എെ ത്ഩയല് ഴലത്വശലപ്പലക്കെ വമ്പല ഩലടുങ്ങറലലൂനട
ത്ഷഴനദാദാഴ് ഈ പുണയകര്മും നലയം ചയും നുകൊണ്നകാണ്ടലയലക്കും. ക്ഴനക്കായന് ഗണലനച്ചടുത്തു
ന്കുെനലകുതലതുകവയലമാനണെ് റബയഭാമനതലലവുകളുനടഅടലസ്ഥാനത്തില് ഉരപ്പുഴരുത്ത്തിണ്ട
ത്കാറലയും,അഴഴര്ശാം ചയത്തില്ഭാത്രുംഅടക്കകഎെ„ഷൃബാഴത്ദാശും‟ഉനണ്ടങ്കല്അത്തലരുത്തില
ഴകുപ്പ് നലര്ത്േവലക്കെ ഴലധത്തില് ഷഭമാഷഭമങ്ങലല് ഗഡുക്കള് ആമല അടപ്പലത്ക്കണ്ട ചുഭതറയും
നലര്ബാഗയഴവാ് „ഩാഴുംമുതറാലല‟യനടത്കാറലമാമലഭാറുന്നു.ഈഷാമ്പത്തി്കഴര്ശത്തില് (2017
April മുത് 2018 March 31ഴനയ)റബലച്ച വമ്പലഭടക്കമുള്ള  എല്ലാ ഴരുഭാനവുും ത്ുര്ത്തി്,
അനുഴദന്മഭാമ ഇലവുകള്ക്ക് ത്വശും അത് ഭാഷ ഗഡുക്കലാമല അടക്കെതലനലടമല്, അതലനെ
ഏറ്റവുും അഴഷാന ഭാഷഭാമ ഭാര്ച്ചല് അടക്കത്മ്പാള് അത് അണ-പഩ ഴയതയാഷഭലല്ലാനത
അടക്കന്നുഎെ്ഉരപ്പ്ഴരുത്ത്തിണ്ടതുുംപുണയഭാഷഭാമഭാര്ച്ചല്തനെ.
ഇതലനലനടനഩാം ചലഴയാന് ഷാധയതയള്ളത്ുാദയുംഭാര്ച്ച് 31 നുമുന്ഩ് നുത്്ണ്ടഈ„അം ചയകര്മും‟
എം ചലനു നപബ്രുഴയലമല് തനെ നടത്തുന്നു എൊമലയലക്കും. ശുബഷയ വ്ഖ്രും എെ് കാര്െഴാാര്
ഩരഞ്ഞു ത്ഩാെതലനന അെയും പ്രതല അനുഷയലക്കകമാണലഴലനട എെ് കരുത്തണ്ടതലല്ല. കായണും
ഭനറ്റാൊണ്. 2017 ഏപ്രല് ഒെ് മുത് 2018 ഭാര്ച്ച് 31 ഴനയയള്ള ഴരുഭാനും കണക്കാക്കലമാണ്
നലകുതല അടത്ക്കണ്ടനതന്നു ത്നയനത്തി ഩരഞ്ഞുഴത്ല്ലാ, എൊ് നഩാതുത്ഴ ക്ഴനക്കായന്നര 2017
എപ്രലറല്റബലക്കെത്ഴതനും2017 ഭാര്ച്ചല്നുയ്തത്കാറലയനടതാണത്ല്ലാഅതുത്ഩാനറ2018ഭാര്ച്ചല്
ഴാങ്ങുെ ത്ഴതനും 2018 നപബ്രുഴയലമല് നുയ്ത ത്കാറലയനടതുഭാമലയലക്കും അതുനകാണ്ട്തനെ
കാറഘട്ടനത്തിപുനര്ഴയാഖ്യാനുംനുയ്ത് „2017 ഭാര്മമുത് 2018 നപബ്രുഴയലഴനയയള്ളവമ്പലത്തിലനെ‟
എൊക്കലഭാറ്റലുലറര്.ഴയാഖ്യാനുംഎം ചാമാലും2017 ഏപ്രല് ഒന്നുമുത് 2018 ഭാര്ച്ച് 31ഴനയകലട്ടലമ
ഴരുഭാനതുകയും നലത്െഩ തുകയും അല്ലാനത ഒരു വലല്ലലക്കാശുത്ഩാലും കണക്കകൂട്ടലകള്ക്കലടമല്
കമരലത്പ്പാകാനതയും ഴലട്ടുത്ഩാകാനതയും ത്നാത്ക്കണ്ടതുണ്ട്. ഭനറ്റാരു കായയും ക്ഴനക്കായന് നലകുതല
ന്ത്കണ്ടത് തനെ വമ്പല ഴരുഭാനും ഭാത്രും ത്നാക്കലമല്ല ഭരലച്ച് വമ്പലഭടക്കമുള്ള എല്ലാ ഴരുഭാനവുും
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ത്ുര്ത്തി തുകമലത്ാറാണ്.അതലനാമല അമാള് തനെ ഴരുഭാനത്തിലനെ ഴലവദാുംവങ്ങള് മുഴുഴന്
ഉള്നപ്പടുത്തില അതല് നലന്നുും നലറഴലലള്ള നലമഭപ്രകായും കുരക്കാവുെ ഇലവുകളുും അത്
ത്ഫാധയനപ്പട്ടുത്തിാനുള്ള ത്യഖ്കളുും ത്ാരാക്കല ത്ഭറധലകായലക്ക ഷഭര്പ്പലക്കെ ത്യഖ്മാണ് Income tax
statement. ഇതലനു ഒരു നലര്ധലഷ്ട ഫോര ത്പാര്ഭാറ്റ് ഇല്ല എെതാണ് ത്ഖ്ദകയും. അതുനകാണ്ട് തനെ ഩറ
ദലക്കകലലലും ഩറ അഴതായങ്ങലാമല അഴന് കാനഭടുക്കും. ഴരുഭാനനത്തി 5 തറനക്കട്ടുകലലറാണ്
ഉള്നപ്പടുത്ത്തിണ്ടത്.
1.
2.
3.
4.
5.

വമ്പലഴരുഭാനും
ഴ്ട്ഴാടകക്കന്കലറബലക്കെഴരുഭാനും
കച്ചഴടത്തില്നലത്ൊനപ്രാപശന്നതാളലറല്നലത്ൊഉള്ളഴരുഭാനും
മൂറധനഴര്ധനഴരുഭാനും
ഭറ്റുഉരഴലടങ്ങലല്നലന്നുള്ളഴരുഭാനും.

ത്ഭ്ഩരഞ്ഞഴരുഭാനങ്ങനറല്ലാുംത്ുര്ത്തി്അതല്നലന്നുുംഅനുഴദന്മഭാമഎല്ലാകലളലവുകളുുംകുരച്ചു
ഫാക്കലഴരുെഴരുഭാനനത്തിടാകഷഫലള് ഇന്കുംഎെ് ഩരമാും.ഷാത്ങ്കതലകഭാമലഅതലനുത്ടാട്ട്
ഇന്കും എന്നുും ത്ഩരുണ്ട്. ത്ടാട്ട് എൊ് ത്രാഷ് അല്ലാ എന്നുും ഭരലച്ച് കലളലവുകള്ക്ക് ത്വശമുള്ളത്
എന്നുും തലരുത്തില ുലം ചലക്കാനത നലഴര്ത്തിലമലല്ല. ഈ ത്ടാട്ട് ഴരുഭാനും 2.5 റെത്തില്
താനളമാനണങ്കല് ഇത്തിഴണനലകുതലന്ത്കണ്ടതലല്ല.എൊ് ഩയലധലകടൊ് ചുഴനടകാണുെ
യ്തലമല് നലകുതല കണക്കാക്കണും. മുന് ഴര്ശങ്ങലല് ഉണ്ടാമലരുെ 10% നലകുതല നലയക്ക് ഇത്പ്പാള്
നലറഴലറലല്ലഎെ്പ്രത്തയകുംശ്രധലക്കക

Ordinary Citizens

2017-18 നറഴരുഭാനനലകുതലനലയക്കകള്
Senior Citizens (60-79Age
Super Senior Citizens (Age 80
group)
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 - 5%

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

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%
ഒരുഴനെ ടാക്സഫലള് ഴരുഭാനും 3.5 റെും കടക്കാത്തി ഷാസുയയത്തില് നലകുതലമല്നലന്നുും ത്നയലട്ട്
ഩയഭാഴധല2500രൂഩഴനയകുരക്കാന്87-Aരലത്ഫറ്റ്പ്രകായുംകളലയും(ചുഴനടഴലവദ്കയണമുണ്ട്)
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നലകുതലസ്നരനരനഭെ്ര്നെഒരുകയടുരൂഩുംചുഴനടകാണലച്ചലയലക്കന്നു.അഴയനടഴലവദ്കയണങ്ങളുും
താനളന്കുന്നുണ്ട്.
Sl
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Particulars
SALARY INCOME
(വമ്പലരൂഩത്തില്എല്ലാഴരുഭാനവുുംഅടക്കും)
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 റെുംഴനയഇലഴ്റബലക്കെനലത്െഩങ്ങളുുംനുറവുകളുും(80C, 80CCC,
80CCD ഴകുപ്പല്ഴരുെഴ)
2. 1.5 റെുംരൂഩക്ക്ത്ഭനറഇലഴ്റബലക്കെനലത്െഩങ്ങളുുംനുറവുകളുും
TOTAL INCOME OR TAXABLE INCOME(5-6)
INCOME TAX(Rebate, Relief, Cess എെലഴയ്ക്ക്മുന്ഩ്)
LESS 87-A Rebate (3.5 റെുംഴനയടാക്സഫലള്ഴരുഭാനമുള്ളഴര്ക്ക്ഭാത്രും,
ഩയഭാഴധല2500രൂഩ)
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)

Amount
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

1.
SALARY INCOME
ഇതല് അടലസ്ഥാന വമ്പലവുും എല്ലാ DA അടക്കമുള്ള എല്ലാഴലധ അറഴന്ുകള്, റ്ഴ് ഷരണ്ടര്,
ഉത്സഴ ഫത്തി, ത്ഫാണഷ്, ഩണഭാമല റബലച്ചതുും PF ് ഉള്നപ്പടുത്തിലമതുഭാമ  ഴലധ കുടലകലകകള്
(ഩറലവ ഒളലനക), ക്ഴനക്കായനെ ത്ഩയല് നതാളല് ദാദാഴ് അടച്ച NPSഗഡുക്കള്, ഭറ്റു Perquisits
എെലഴഉള്നപ്പടുന്നു.
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Medical reimbursement: ഒരു ക്ഴനക്കായന് തന്നരത്മാ കുടുുംഫാങ്ങളുനടത്മാ ത്ഩയലലള്ള ുലകലത്സാ
ുലറഴ്ഴെതലനുനഭഡലക്ക്ര്ഇനമ്പഴ്സ്നഭെ്ര് റബലച്ചലട്ടുനണ്ടങ്കല്അത്നലകുതലഴലത്ധമഭാത്മക്കാും.
റലലതഭാമല ഩരഞ്ഞാ് ഷര്ക്കാര് ആശുഩത്രലമല് നലത്ൊ ത്റാക്ക് അത്ധാരലട്ടല നടത്തുെ
ആശുഩതലമല് നടത്തിലമ ുലകലത്സയഭാമല ഫന്ധനപ്പട്ട ര് ഇനമ്പഴ്സ്നഭെ്ര്  ആനണങ്കല് പൂര്ണഭായും
നലകുതലഴലമുക്തഭാണ്.അതുത്ഩാനറക്ഴനക്കായനെ“മുതറാലല/ഗഴര്നാെ്”നടത്തുെആശുഩത്രലമല്
നടെ ുലകലത്സയഭാമല ഫന്ധനപ്പട്ടതാനണങ്കലലും, അതുത്ഩാനറ ക്ഴനക്കാരുനട ുലകലസ്തക്കാമല
പ്രത്തയകഭാമല ഷര്ക്കാര് അുംഗ്കയലച്ച ആശുഩത്രലമലനറ ുലകലത്സക്കും പൂര്ണ ഇലവു റബലക്കും.
അല്ലാത്തിഩെുംഩയഭാഴധല15000 രൂഩമാണ്ഇലഴാമലറബലക്കക.അതലനുമുകലലലള്ളതുകPerquisits
എെത്ഩയല്ഷാറരലഴരുഭാനഭാമലഉള്നപ്പടുത്തിണും.ഉദാ:15700രൂഩമാണ്reimbursementഎങ്കല്
700രൂഩഴരുഭാനഭാമലഉള്നപ്പടുത്തിണും,12000രൂഩമാണ് reimbursementഎങ്കല് മുഴുഴന് തുകയും
ഇലഴാമലറബലക്കും.
2.
LESS ALLOWANCE EXEMPTED
വമ്പലത്തിലനെ ബാഗഭാമല റബലക്കെ ുലറ അപൂര്വും അറഴന്ുകള്ക്ക് ഴരുഭാനനലകുതല ഇലവു
ന്കുന്നുണ്ട്.അഴചുഴനട:ന
അറഴ
മ്പ
SEC
ഇലഴ്കലട്ടുെതുക
ന്ഷ്
ര്
ഴാടകഴ്ട്ടല്താഭഷലക്കെഴര്ക്ക്ഭാത്രും. താനളനകാടുത്തിലട്ടുള്ളമൂെ്
തുകകലല്ഏറ്റവുുംനുരലമതുകഏതാത്ണാ,അത്കുരഴ്നു്ാും.
o
o

1

HRA

192

o

മഥാര്ഥത്തില്ഈഴര്ശുംഴാങ്ങലമഴ്ട്ടുഴാടകഫത്തി
അടലസ്ഥാനവമ്പലവുുംൊഭഫത്തിയുംകൂടലകൂട്ടലമതുകയനട10
വതഭാനത്തിലത്നക്കാള്കൂടുതറാമലന്കലമഴാടക
അടലസ്ഥാനവമ്പലവുുംൊഭഫത്തിയുംകൂടലകൂട്ടലമതുകയനട40
വതഭാനുംഴരുെതുക.

ഩറത്പ്പാഴുുംയണ്ടാഭത്ഩരഞ്ഞതുകപൂകയഭാമലഴരുും.ആ
ഷാസുയയത്തില്ഇലനഴാന്നുുംറബലക്കലല്ല.ചുരുക്കലപ്പരഞ്ഞാ്ഴാര്ശ്ക
വമ്പലത്തിലനെ(Pay+Da)10%നുത്ഭ്ഒയാള്ഴാടകന്കുെലനല്ലങ്കല്
ഈഇലഴ്റബലക്കലല്ല.ഇലഴ്റബലക്കാന്ഷാധായണഗതലമല്ഒരു
ഡലക്ലത്രശന്എഴുതലന്കലമാ്ഭതലനമങ്കലലുംഩറത്പ്പാഴുുംഴാടക
യഷ്ത്ആഴവയനപ്പടാറുണ്ട്.
http://babuvadukkumchery.blogspot.in/
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Travelling
2 Allowanc
e
Daily
3 Allowanc
e
Conveya
nce
4
Allowanc
e/
Academi
c
5
Allowanc
e
Uniform
6 Allowanc
e
Hill
ccompen
7
satoryAll
owance
Children
Education
8
Allowanc
e
Transport
9 Allowanc
e
Transport
Allowanc
e/
10 Conveya
nce
Allowanc
e to

10
ഴാങ്ങലമഅറഴന്ഷ്പൂര്ണഭായുംനുറഴാകുന്നുഎെഊസത്തില്(*)
(14)(
പൂര്ണഭായുംഇലഴ്റബലക്കും
i)
“

(*) പൂര്ണഭായുംഇലഴ്റബലക്കും

“

(*)ഭാഷുംത്താറുും1600 രൂഩഴച്ച്ഩയഭാഴധല19200ഴര്ശത്തില്(2015
ഏപ്രല്1മുത്ഴര്ധലപ്പലച്ചു)

“

(*) പൂര്ണഭായുംഇലഴ്റബലക്കും

“

(*) പൂര്ണഭായുംഇലഴ്റബലക്കും

10
(14)( ഭാഷും300രൂഩഴച്ച്ഇലഴ്ഉണ്ട്
ii)
“

ഭാഷുംഒരുകുട്ടലക്ക്100രൂഩഴച്ച്ഇലവ്ഩയഭാഴധല2കുട്ടലകള്ക്ക്

“

ഭാഷുംത്താറുും1600 രൂഩഴച്ച്(2015 ഏപ്രല്1മുത്ഴര്ധലപ്പലച്ചു)

“

ഭാഷുംത്താറുും1600 രൂഩഴച്ച്(2015 ഏപ്രല്1മുത്ഴര്ധലപ്പലച്ചു)
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Physically
disabled
employee
s
മുകലല്ഩരഞ്ഞലട്ടുള്ളഓത്യാഅറഴന്സുകള്ക്കള്ളഇലവുകളുുംഅത്തിയുംഅറഴന്ഷ്ഴാങ്ങുെഴര്ക്ക്
ഭാത്രും ഫാധകഭാണ്. കലട്ടലമ അറഴന്ത്ഷാ ഇലഴാമല ഩരയെ ഷുംഖ്യത്മാ ഏതാണ് കുരനഴങ്കല്
അതാണ്കുരക്കാന്ഩയലഗണലത്ക്കണ്ടത്.
3. LESS PROFESSION TAXSection 16(iii)
നതാളല്നലകുതലമലനത്തില്ന്കലമതുക പൂര്ണഭായുംഴരുഭാനത്തില്നലന്നുുംകുരക്കാവുെതാണ്.
4. ADD OTHER INCOMES :a) Income from House property (Housing loan interest) ഴ്ട് ഴാടകക്ക് ന്കലനക്കാണ്ട്ഒരു ഴയക്തല
ഴരുഭാനനഭാന്നുും ത്നടുെലനല്ലങ്കലലും നസൌഷലുംഗ് ത്റാണ് എടുത്തിഴര്ക്ക് ഈ ഇലവു പ്രത്മാകനനപ്പടുും.
ഷൃം ചുംതാഭഷത്തിലനുഩത്മാഗലക്കെഴ്ട് ഴാങ്ങലക്കെതലത്നാനലര്മലക്കെതലത്നാഅുംഗ്കൃതധനകായയ
സ്ഥാഩനങ്ങലല് നലന്നുും ത്റാണ് എടുത്തിലട്ടുനണ്ടങ്കല് ആ ത്റാണലന് ഩറലവമലനത്തില് ന്കലമലട്ടുള്ള
തുക Income from House property എെ തറനക്കട്ടല്നഷ്ട ഫോരഭാമല(minus figure) കാണലക്കണും. (1999
ഏപ്രല് 1 ന് മുമ്പ് എടുത്തി ത്റാണാനണങ്കല് ഩയഭാഴധല 30,000 രൂഩയും അതലന് ത്വശും എടുത്തി
ത്റാണാനണങ്കല്ഩയഭാഴധല2,00,000രൂഩഴനയയുംകലളലഴ്അനുഴദലക്കും.എൊ്ത്റാണ്എടുത്തി്3
ഴര്ശത്തിലനകുംനലര്മാണുംപൂര്ത്തിലമാമലയലക്കണുംഎെനലഫന്ധനയണ്ട്.)
അത്തഷഭമും ത്ഭ് കാണലച്ച ഇലഴലന് പുരത്ഭ 2016-17 ഴര്ശത്തില് Housing loan എടുത്തിഴര്ക്ക്
ഭാത്രഭാമല80.ഇഇ – 24-ഫലഴകുപ്പ് പ്രകായുംഈഴര്ശുംപുതുതാമലഒരുഇലവുകൂനടഴലാറാക്കാും.
ഷൃം ചുംതാഭഷത്തിലന് ത്ഴണ്ടലഴാങ്ങലക്കെഴ്ടലനാമലഎടുക്കെത്റാണലന്നരഩയഭാഴധല50,000രൂഩ
ഴനയയള്ള ഩറലവ(ത്ഭ് ഩരഞ്ഞ 2 റെും ഇലഴലന് പുരത്ഭ ) ഈ ഴകുപ്പല് കുരയ്ക്കാും. ത്റാണ്
അനുഴദലക്കെ തലമതല് ഷൃം ചും ത്ഩയല് ത്ഴനര ഴ്ട് ഉണ്ടാമലയലക്കാന് ഩാടലല്ല. ഴ്ടലനെ ഴലറ 50
റെത്തില്കഴലമാന്ഩാടലല്ല,ആദയഭാമലഴ്ട്ഴാങ്ങലക്കെ/ഩണലയെആള്ആത്കണ്ടതുണ്ട്.ത്റാണ്
തുക 35 റെത്തില് കൂടാന് ഩാടലല്ല.  ഇങ്ങനന  Housing loan ഩറലവമലനത്തില് ഩയഭാഴധല യണ്ടയ
റെുംഴനയഇലഴ്ഒപ്പലക്കാും.
b)

c)

Profits from business or earnings from Professionഴയാഩായപ്രഴര്ത്തിനങ്ങലലലൂനടത്നടലമറാബുംഈ
തറനക്കട്ടല് ഉള്നപ്പടുന്നു. ത്ഡാക്ടര്ഭാര് അടക്കമുള്ള നപ്രാപശന് ഴരുഭാനും ത്നടുെഴര് തങ്ങളുനട
ഭാഷവമ്പലത്തിലന്പുരത്ഭറബലക്കെഷൃകായയപ്രാക്ട്ഷ്ഴരുഭാനവുുംഉള്നപ്പടുത്ത്തിണ്ടത്ഇഴലനടതനെ.
Capital Gainഷൃത്തുക്കള് ഴല്പ്പനനടത്തുത്മ്പാള് മൂറധനഴര്ധനഴലലൂനടറബലക്കെറാബഭാണ് ഇത്.
അനുഴദന്മഭാമഇലവുകള്ക്കത്വശമുള്ളതുകഈതറനക്കട്ടല്ഴരുഭാനഭാമലഉള്നപ്പടുത്തിണും
http://babuvadukkumchery.blogspot.in/
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d)

Other source Income ത്ഭ്പ്പരഞ്ഞ തറനക്കട്ടുകള്ക്ക് പുരത്തിൃരുെ ഴരുഭാനും ഈ തറനക്കട്ടല്
ഴരുന്നു.നഩാതുനഴഈഴലബാഗത്തില്ഴരുെഴചുഴനട
നലത്െഩങ്ങലല് നലന്നുള്ള ഩറലവ/Dividend :സ്ഥലയ നലത്െഩങ്ങള് (FD/ Time deposit ) ്നലന്നുും
ത്നടലമഩറലവ,അത് എത്രനുറുതാനണങ്കലലുംപൂര്ണഭായുംഴരുഭാനത്തില് ഉള്നപ്പടുത്തിണും.ഇഴലനട
ഩറത്പ്പാഴുുംഩറലവഴാങ്ങുെഷഭമത്തി്നമലല്നലന്നുും10%നലകുതലഩലടലച്ചാണ്തയലകനമങ്കല് ത്ഩാലും
നലകുതല ഩലടലച്ചലട്ടലനല്ലങ്കല് റബലത്ുക്കഭാമലരുെ ഩറലവ ഴരുഭാനഭാമല കാണലക്കണും. ഫാങ്കുകാര്
ഩറലവമലനത്തില് ഩലടുങ്ങലമ തുക ഩലെ്ട് TDS already made എെ ത്ഩയല് നലകുതലമല് നലന്നുും
കുരക്കാവുെതാണ്.(13-നമ്പയല്ഴലവദ്കയലക്കന്നുണ്ട്)
ത്ഷഴലുംഗ്ഷ് ഫാങ്ക് നലത്െഩനത്തി ഷുംഫധലച്ചലടത്ത്തിാലും ഩറലവമലനത്തില് റബലക്കെ തുകയനട
ഩതലനാമലയത്തിലനു ത്ഭ് ഴരുെ തുക ഭാത്രത്ഭ നലകുതല ഴലത്ധമഭാകുന്നുള്ളൂ. എൊ് ഩറരുും SB
Account് MOD option (Multi Option Scheme) ഷൌകയയും ഉള്നപ്പടുത്തില ഒരു ഴലസലതും FD
നലത്െഩഭാമല ഭാറ്റുന്നുണ്ടാമലയലക്കും. അത്തിയും ഷാസുയയത്തില് MOD മലത്റക്ക് ഭാറ്റനപ്പട്ട തുകയനട
ഩറലവഅത്എത്രനുറുതാനണങ്കലലുംഴരുഭാനഭാമലഉള്നപ്പടുത്തിണും.
Family Pension: ഒരുക്ഴനക്കായന് തനെകുടുുംഫത്തിലനുറബലക്കെFamily Pensionനെനലമഭഩയഭാമ
അഴകാവല (legal heir) ആനണങ്കല് അതുും അമാളുനട ഴരുഭാനഭാമല കാണലത്ക്കണ്ടത് ഈ
തറനക്കട്ടലറാണ്. ഴകുപ്പ് 57(iia) പ്രകായും Family Pensionനു ഇലഴ് (standard deduction)
റബലക്കും.അതാമത് കലട്ടലമ Family Pensionന്നര 1/3 ബാഗത്ഭാ 15000 രൂഩത്മാ ഏതാണ് കുരനഴങ്കല്
അത്ഇലഴാണ്.അതലനുമുകലലലള്ളതുകഴരുഭാനഭാമലഴരുും.
Pay revision Arrear Interest: ഇത്തിഴണഷര്ക്കാര് ക്ഴനക്കാര്ക്ക് റബലച്ചpayrevision കുടലകലകമല്
ഩറലവഉള്നപ്പട്ടലട്ടുണ്ടാമലയലക്കും.ഇതലനനവമ്പലഴരുഭാനുംഎെനസഡല് അല്ലഉള്നപ്പടുത്ത്തിണ്ടത് .
അതാമത് വമ്പലദാദാഴ് ന്കുെ തുകമാനണങ്കലലുംഅതലനെത്ഩയലനെതറനക്കട്ട്  Other source
Incomeഎൊമലയലക്കും.
5GROSS TOTAL INCOME
ഇങ്ങനന ത്ഭ് ഩരഞ്ഞക്രഭനമ്പരുകള് 1-2-3+4 എെ യ്തലമല് കണക്ക കൂട്ടലനമടുക്കെ തുകമാണ്
GROSS TOTAL INCOME
6LESS CHAPTER VI A DEDUCTONS:അടുത്തിത് ഴരുഭാനത്തില് നലന്നുും കായയഭാമ ത്താതല് ഇലവു ത്നടാന് അഴഷയും ന്കുെ
നലത്െഩങ്ങളുനടയുംുലറവുകളുനടയുംകായയഭാണ്.ഈഴലബാഗത്തിലനറഇലവുകനലനഷൌകയയാര്ഥും1.5
റെുംഴനയഇലഴ്റബലക്കെഴ,1.5റെത്തിലനുത്ഭ്ഇലവുറബലക്കെഴഎെ്യണ്ടാമലതലയലക്കാും.
N
Sec
o
tion
.
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ഩയഭാഴധലഒെയറെുംരൂഩഴനയഇലവുറബലക്കും

ഩയഭാഴധല1.5റെുംരൂഩഴനയഇലഴ്റബലക്കെഴ.
ചുഴനട1മുത്11ഴനയയള്ളഴമലനറനലത്െഩത്തിലന്നരനഭാത്തിുംതുകത്മാഅത്താഒെയറെത്ഭാ
ഏതാണ്കുരനഴങ്കല്അതാണ്ഇലഴ്റബലക്കക
1 80 Provident Fund പ്രാഴലഡെ് പണ്ടല് നലത്െഩലച്ച തുക (ഴായ്പമലത്റക്കള്ള തലയലച്ചടഴ്
c ഉള്നപ്പടുത്തിരുത്)
Life Insurance Premium (Life Insurance Premium ഷൃകായയ കമ്പനലകളുനടയും LIC ,
Postal life insuranceഎെലഴയുംഉള്നപ്പടുത്തിാും.ഇണ, ഭക്കള്എെ്ത്ഩയല്ഉള്ളഴക്കും
80
2
ഫാധകും . (പ്ര്ഭലമും തുക അതതു ത്ഩാലലഷലയനട Capital sum assuredനെ 20%
c
കഴലമരുത്. 2012 ഏപ്രല് 1 നു ത്വശനഭടുത്തി ത്ഩാലലഷലകള്ക്ക്  ഇത് 10% ആക്കല
ഩയലഭലതനപ്പടുത്തില)
80
2
SLI, FBS, GIS, GPAIS തുടങ്ങലമഴ
c
80 National Savings Certificate(NSC), നലത്െഩങ്ങള് ത്ഩാസ്റ്റ് ഓപ്ഷല് നലെ് റബലക്കും.
3
c ഷൃം ചുംത്ഩയലറാണ്നലത്െഩലത്ക്കണ്ടത്.
Tax saving FD ഫാങ്കുകലലലുംത്ഩാസ്റ്റാപ്ുകലലലുംറബലക്കെപ്രത്തയക‘5ഴര്ശടാക്സ്
80
4
c ത്ഷഴലുംഗ് നലത്െഩങ്ങള്’ [ഷൃം ചും ത്ഩയലലള്ളത്] എല്ലാ പലക്സഡ് നലത്െഩങ്ങളുും ‘ടാക്സ്
ത്ഷഴലുംഗ്നലത്െഩങ്ങള്’അല്ല
80 Ulip, അുംഗ്കൃത ഭൂച്ചു് പണ്ടലലും, നശമരുകലലലും ദലഫഞ്ചറുകലലലുംനലത്െഩലച്ച തുക.
5
c ഷൃം ചുംത്ഩയലറാണ്നലത്െഩലത്ക്കണ്ടത്.
Housing Loan Principal repayment ഴ്ട് നലര്മാണത്തിലന്/ ഴാങ്ങറലനു എടുത്തി
ത്റാണലനെ മുതറലത്റക്കള്ള തലയലച്ചടഴ് (ഩറലവ അടഴ് ഇഴലനടകാണലക്കരുത്). ഈ
80 ആഴവയത്തിലത്റക്ക്  The stamp duty, registration fee, other expensesഎെലഴക്കും
6
c ഇലഴ് റബലക്കും. ഴ്ട് രലപ്പമര് ആഴവയങ്ങള്ക്ക് എടുത്തി ത്റാണലനു ഈ ആനുകൂറയും
റബലക്കലല്ല.ഇഴലനടത്പ്രാപ്പര്ട്ടലയനടഉടഭസ്ഥാഴകാവുംഉള്ളഴര്ക്ക് ഭാത്രഭാണ് ഇലഴലന്
അര്സതയള്ളത്.ത്റാണ് ഷൃം ചുംത്ഩയലലുംത്പ്രാപ്പര്ട്ടലഇണയനടത്ഩയലലുംആനണങ്കല്
ഇലഴ്റബലക്കലല്ല.
Tuition |Fee for Children ഩയഭാഴധല യണ്ട് കുട്ടലകള്ക്ക് ഴലദയാബയാഷത്തിലന് ത്ഴണ്ടല
80 അുംഗ്കൃത സ്ഥാഩനത്തില് ന്കലമ മുഴുഴന് ഷഭമ ത്കാഴ്സലന്നര ടൂശന്
7
c പ്ഷ്. (നഡാത്ണശന്,ഡഴറപ്നഭെ്പ്ഷ്, കാഩലത്റ്റശന്പ്എെലഴഩയലഗണലക്കലല്ല)
നതലലഴാമലസ്ഥാഩനത്തില്നലന്നുള്ളരഷലപ്റ്റ്ന്കുക
80 Sukanya Samridhi നലത്െഩ ഩധതല. ക്ഴനക്കായന്നര ത്ഩയലത്റാ നഩണ്മക്കളുനട
8
c ത്ഩയലത്റാആകാും.ആശ്രലതയാമനഩണ്കകുട്ടലകളുനടത്ഩയലലുംനലത്െഩലക്കാും.
9 80c PPF ഩബ്ലലക്ക് ത്പ്രാഴലഡെ് പണ്ട് (ത്ഩാസ്റ്റാപ്ുകലലലും   ഫാങ്കുകലലലും റബലക്കന്നു )
http://babuvadukkumchery.blogspot.in/

9

10

11

1
2

1
3

1
4

ഷൃം ചും/ഇണ/ഭക്കളുനടത്ഩയല്നലത്െഩലക്കാും.
80c Life Insurance Pension scheme റയ്പ് ഇന്ൂരന്ഷ് നഩന്ശന് സ്്ും. ഷൃം ചും
cc ത്ഩയലലള്ളത്
ഷൃം ചുംത്ഩയലലള്ളNPSനലത്െഩങ്ങള്ക്ഴനക്കായന്നരഴലസലതഭാമലഅടക്കെതുകക്ക്
ഇലഴ് റബലക്കും. (നലത്െഩും ഒെയ റെും കഴലഞ്ഞാ് ത്ഩാലും കൂടുതാറാമല ഴരുെ
80c
അമ്പതലനാമലയുംരൂഩഴത്യക്കുംഉള്ളതുകക്ക്80CCD(1B)പ്രകായുംഇലവുണ്ട്.)നതാളല്
cd
ദാദാഴ് അടക്കെ ഴലസലതും ഇതല് ഉള്നപ്പടുത്തിരുത്. അത് ആദയും ഴരുഭാനത്തില്
ഉള്നപ്പടുത്തിലഩലെ്ട്ഭനറ്റാരുഴകുപ്പ്80CCD(2)പ്രകായുംഇലഴലന്ഩയലഗണലക്കും)
1.5റെുംരൂഩക്കത്ഭ്ഇലഴ്റബലക്കെഴ
ഒരുക്ഴനക്കായന്നരത്ഭ്ഴലഴയലച്ച 80C, 80CCC ഴകുപ്പ്പ്രകായമുള്ളനലത്െഩങ്ങള്
ഒെയ റെും കഴലയെഩെും ഭാത്രത്ഭ ഈ ഴകുപ്പ് പറത്തില് ഴരുന്നുള്ളൂ. ഷൃം ചും
ത്ഩയലലള്ള NPS നലത്െഩങ്ങലല് ക്ഴനക്കായന്നര ഴലസലതഭാമല അടക്കെ
80CC
അമ്പതലനാമലയും ഴനയയള്ള  തുകക്ക് ഇലഴ് റബലക്കും. ചുരുക്കലപ്പരഞ്ഞാ് NPS
D(1B)
നലത്െഩങ്ങലല് ഷൃം ചും ഴലസലത അടഴലന് ഒെയ റെത്തിലനു പുരത്ഭ
അന്ഩതലനാമലയും രൂഩ കൂനട ത്ുര്ത്തി് നഭാത്തിും യ ലക് റെും രൂഩ നലകുതല ഇലവു
റബലക്കും
ഷൃം ചും ത്ഩയലലള്ള NPS നലത്െഩങ്ങലല് നതാളല് ദാദാഴലനെ  ഴലസലതഭാമല
അടക്കെ തുക (Employer contribution) ആദയുംഴരുഭാനത്തില് perquisites എെ
80CC
ത്ഩയല്ഉള്നപ്പടുത്തിലമതലനുത്വശുംഴകുപ്പ്80CCD(2)പ്രകായുംഩലെ്ട്കുരയ്ക്കുകമാണ്
D(2)
ത്ഴണ്ടത്. അതാമത് ആദയും ത്രാഷ് വമ്പലും ഴര്ധലപ്പലക്കകയും ഩലെ്ട് ഇലഴാമല
കുരച്ചുകാണലക്കകയുംനു്ണും.
Medical Insurance Premium (Mediclaim) ഩധതലകലല് പ്ര്ഭലമും അടക്കത്മ്പാള്
റബലക്കെഇലഴാണ് ഇത്.ഇണ, ആശ്രലതയാമഭക്കള് എെലഴരുനടത്ഩയലലള്നപ്പനട
എടുത്തിതലനു 25000 രൂഩ ഴനയ (ക്ഴനക്കായന് 60 ഴമസ്സലനു മുകലലറാനണങ്കല്
30000രൂഩഴനയ)ഇലഴ്റബലക്കും.ഇതലനുപുരത്ഭഭാതാഩലതാക്കളുനടത്ഩയല്പ്ര്ഭലമും
അടച്ചാ് ഭനറ്റാരു 25000 രൂഩ ഴനയയും (അഴര് 60 ഴമസ്സലനു മുകലലറാനണങ്കല്
30000 രൂഩ ഴനയ) ഇലവു റബലക്കും. ഇത് നലത്െഩ ഩധതലമല്ല, മുടക്കലമ ഩണും
തലയലനക റബലക്കലല്ല. ഈ ഷന്ദയബത്തില് ആനുകൂറയും ത്നടാന് ഩണഭടക്കെത് കാശ്
80D
രൂഩത്തിലറാഴരുത്. കാശ് രൂഩത്തില് ഩണഭടച്ചഴര് ഇത്പ്പാള് നപബ്രുഴയലഭാഷത്തില്
ഇലഴലന് അത്ഩെലക്കാനതഩലെ്ട് ജൂറാമ് ഭാഷത്തില് രലത്ട്ടണ് ഷഭര്പ്പലക്കത്മ്പാള് ര്
പണ്ട് ആമല ആനുകൂറയും ത്നടുകമാണ് ത്ഴണ്ടത്.   കൂടാനത preventive medical
checkup expഎെത്ഩയല് ഷൃം ചുംത്ഩയലത്റാഇണ, ഭക്കളുനടത്ഩയലത്റാുലറഴാക്കെ
തുകക്ക് 5000 രൂഩ ഴനയ ഇലവു റബലക്കും. നുറഴ് കാശ് ആമല ന്കുെത്
തടസ്സഭാകുെലല്ല . കൂടാനത preventive medical checkup expഎെ ത്ഩയല് ഭാതാ
ഩലതാക്കളുനടത്ഩയല് ുലറഴാക്കെതുകക്ക് 5000രൂഩഴനയഇലവുറബലക്കും.നുറഴ്
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കാശ്ആമലന്കുെത്തടസ്സഭാകുെലല്ല
Treatment of dependent with disability വായ്യലകാത്മാ, ഭാനഷലകഭാത്മാ
അുംഗപഴകറയും ഷുംബഴലച്ച(Blindness, Low vision • Leprosy-cured • Hearing
impairment • Loco motor disability • Mental retardation • Mental illness • Autism •
Cerebral palsy • Multiple disabilities)നലകുതലദാമകനന ആശ്രമലച്ച് കളലയെ
ആശ്രലതരുനട (spouse, child, parents, brother /sister)ഩയലഩാറനത്തിലനുത്ഴണ്ടലത്മാ
ുലകലത്സാ നുറഴലനാത്മാ (medical treatment, training, rehabilitation
1 80D )ഴലനലത്മാഗലക്കാന്.
5 D
പഴകറയും40വതഭാനുംമുത് 80വതഭാനുംഴനയമാനണങ്കല് ഩയഭാഴധല 75,000
രൂഩ. 80 വതഭാനത്തില് കൂടുതറാനണങ്കല് ഩയഭാഴധല 1.25 റെും രൂഩ ഇലവു
റബലക്കും.റബയഭാമഇലഴലന്തുറയഭാമതുകനുറഴാക്കണനഭന്നുനലഫന്ധനമലല്ല
സ്ഥലയഭാമപഴകറയമുനണ്ടെ്(40%ത്തില്കുരമാത്തി)
സ്ഥാഩലക്കനപ്പട്ടഴരുനട
ത്ഭ്പ്പരഞ്ഞആഴവയത്തിലത്റക്കാമലഅുംഗ്കയലക്കനപ്പട്ടLIC, UTIപ്രത്തയകഩധതലമല്
ഩണും  നലത്െഩലച്ചലട്ടുനണ്ടങ്കലലും  ത്ഭ്പ്പരഞ്ഞ ഇലഴ് റബലക്കും.central or state
government medical board
നെdisability certificate ത്കാപ്പല (10
IA)ഷഭര്പ്പലത്ക്കണ്ടതുണ്ട്
Medical Expense
for specified diseases ക്ഴനക്കായത്നാ ആശ്രലതത്നാ
ഗുരുതയത്യാഗങ്ങലാമDementia ; Dystonia Musculorum Deformans ;Motor Neuron
Disease ;Ataxia ;Chorea ;Hemiballismus ;Aphasia ;Parkinsons Disease ;Malignant
Cancers ; AIDS ;Chronic Renal failure ;Hemophilia ;Thalassaemia,.തുടങ്ങലമ
ത്യാഗങ്ങള് ഉനണ്ടങ്കല് അതലനാമല നുറഴാക്കലമ തുകക്ക് ചുഴനട കാണുും ഴലധും
ഇലഴ്റബലക്കും.മാഥാര്ഥുലറഴ്അനല്ലങ്കല്Rs.40000ഏതാണ്കുരനഴങ്കല്ഇലഴ്
റബലക്കും. Form-10-I ഷഭര്പ്പലക്കണും. senior citizenനു ഇലഴ് ഩയഭാഴധല Rs. 60000
1 80DD ഴനയയും, super senior citizen, (80 years or above)നുRs.80000 ഴനയയും ഇലവു
റബലക്കും- 10-I Certificate ഫന്ധനപ്പട്ട പലഷലശയനല്നലന്നുും/  പഷ്ശയറലസ്റ്റ്്നലെ്
6 B
ഴാങ്ങലമലയലക്കണും. Govt. ത്ഡാക്ടറുനടഷര്ട്ടലപലക്കറ്റ് ആകണനഭെ് നലര്ഫന്ധഭലല്ല.
ുലറഴാക്കലമലമ തുകത്മാ അനുഴദന്മഭാമ നുറത്ഴാ ഏതാണ് കുരനഴങ്കല്
അതാണ് ഇലഴാമലറബലക്കക.ആശ്രലതര് എൊ് (spouse, child, parents,brother/
syster)എെലഴരുള്നപ്പടുന്നു

1 80E

ഈ ഇലഴ് DDO ക്ക് ത്നയലട്ട്  അനുഴദലക്കഴാന് ഩാടലല്ലാത്തിതാമല  കാണുന്നു.
അതലനാ് ഇലഴലല്ലഎെയ്തലമല് നലകുതലമടച്ച്ഩലെ്ട്രലത്ട്ടണ് ഷഭര്പ്പലക്കത്മ്പാള്
ര്പണ്ട്ആമലഴാങ്ങാവുെതാണ്.
EDUCATION LOAN INTEREST തനെത്മാ ആശ്രലതരുനടത്മാ (ഇണ ഭക്കള്)
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7

സമര്നഷക്കന്ഡരലക്കത്വശമുള്ള ഉെത ഴലദയാബയാഷ ആഴവയത്തിലന് (ഇം ചയക്ക്
അകത്ത്തിാ പുരത്ത്തിാ ആകാും)ത്ഴണ്ടല അുംഗ്കൃത സ്ഥാഩനങ്ങലല് നലന്നുും
എടുത്തിലട്ടുള്ള എഡുത്ക്കശന് ത്റാണലനെ ഩറലവമലനത്തിലത്റക്ക് തന്നര
ഴരുഭാനത്തില് നലന്നുുംഅടച്ചതുക,എത്രഴലതാമാലുംഇലഴാമലറബലക്കും.ത്റാണ്
എടുത്തി് 8 ഴര്ശത്തിലനുള്ളല് ഉള്ള തലയലച്ചടഴ് ആമലയലക്കണും, ഩറലവക്ക് ഭാത്രത്ഭ
ഇലവുള്ളൂമുതറലനെതലയലച്ചടഴലന്ഇലഴലല്ല.
DONATIONS ക്ഴനക്കായന് തനെ ഷുംബാഴന employerലൂനട ന്കുകമാനണങ്കല്
ആതുകക്ക് (50%മുത് 100%ഴനയ)ഇലഴാമലDDO ക്ക് അനുഴദലക്കാും(ഉദാ:Prime
1
minister’s Relief fund, Earth quake fund). എൊ് ക്ഴനക്കായന് ത്നയലട്ട്
8 80G ുായലറ്റഫലള് ഷുംഘടനകള്ക്ക് ന്കുെ ഷുംബാഴനകള്ക്ക് ഇലവുണ്ടാകാനഭങ്കലലും
അത് DDO ക്ക് അനുഴദലക്കാന് നലര്വാസഭലല്ല.  ആ ഷുംബാഴന നടത്തിലമലട്ടലല്ലാത്തി
യ്തലമല് ഇത്പ്പാള് നലകുതലമടച്ച് ഩലെ്ട് രലത്ട്ടണ് ഷഭര്പ്പലക്കത്മ്പാള് ര്പണ്ട് ആമല
ഴാങ്ങാവുെതാണ്
Donation to Political Party: Representation of the People Act-നറ ഴകുപ്പ് പ്രകായും
1
അുംഗ്കയലക്കനപ്പട്ടലട്ടുള്ള യാഷ്ട്ര്മ ഩാര്ട്ടലകള്ക്ക് ന്കലമ ഷുംബാഴനക്ക് ഇലവുണ്ട്.
80GG
9
ഩത്െ ഈ ഇലഴ്  DDO ക്ക് അനുഴദലക്കാന് നലര്വാസഭലല്ല.  ആ ഷുംബാഴന
C
നടത്തിലമലട്ടലല്ലാത്തി യ്തലമല് ഇത്പ്പാള് നലകുതലമടച്ച് ഩലെ്ട് രലത്ട്ടണ്
ഷഭര്പ്പലക്കത്മ്പാള്ര്പണ്ട്ആമലഴാങ്ങാവുെതാണ്
BLIND & DIFFERENTLY ABLED ഈ ഇലവുblindness,Hearing impaired, Mental
retradation, Mental illness, low vision, Locomotors disability. എെ്
2
അുംഗഩയലഭലതലകള് ഉള്ളക്ഴനക്കാര്ക്കള്ളതാണ്. 75000 രൂഩയനടഇലഴ് (40%്
0 80 U
കുരമാത്തി ഩയലഭലതല ഉള്ളഴര്ക്കും) / 1.25രൂഩയനട ഇലഴ് 80% നു ത്ഭനറ ഩയലഭലതല
ഉള്ളഴര്ക്കഭാണ്. നഭഡലക്ക് ത്ഫാര്ഡലനെ കാറാഴധല ത്യാത്തി ഷര്ട്ടലപലക്കറ്റ്
സാകയാക്കണും
7TOTAL INCOME OR TAXABLE INCOME
ഴരുഭാന നലകുതലയനട കണക്ക കൂട്ടലകലല് ഴലനയ പ്രാധാനയത്ഭരലമ ഒരു ഩദഭാണ് ത്ടാട്ട് ഇന്കും
അഥഴാടാക്സഫലള് ഇന്കും.മുകലല് ഴയക്മാക്കലമതുത്ഩാനറത്രാഷ് ഴരുഭാനത്തില്നലന്നുുംുാപ്റ്റര്
6എെത്ഩയല് ഴലത്വശലപ്പലക്കെകലളലവുകള് എല്ലാുംകുരച്ചതലന് ത്വശമുള്ളതുകമാണ് ഇത്.ഇതലനന
അടലസ്ഥാനനപ്പടുത്തിലനലകുതലകനണ്ടത്തുന്നു.
8INCOME TAX(87-A Rebateനുമുന്ഩ്)
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മുകലല് കാണലച്ചലയലക്കെ ഩട്ടലകമലനറ നലയക്ക് പ്രകായും ഴരുഭാനനലകുതല കനണ്ടത്തിാും.  ടാകഷഫലള്
ഇന്കും2.5റെുംകഴലമാത്തിഴര്ക്ക്നലകുതലഇല്ല.
9LESS 87-A Rebate
നഩാതുത്ഴ താഴ്ന്ന ഴരുഭാനത്തില്നപ്പട്ടഴര്ക്ക് നലകുതലമല് നലന്നുും ത്നയലട്ട കുരക്കാന് കളലയെ
ആവൃാഷക്കലളലഴാണ് ഇത്. നടപ്പു ഴര്ശവുും ഈ ആനുകൂറയും റബലക്കും.  ഒരു ക്ഴനക്കായനെ
ടാകഷഫലള് ഇന്കും മൂെയ റെത്തിലനു മുകലല് ത്ഩാമലട്ടലനല്ലങ്കല് രലത്ഫറ്റ്നെ ആനുകൂറയും റബലക്കും
(കളലഞ്ഞ ഴര്ശും ഈ ഩയലധല 5 റെഭാമലരുന്നു. നലകുതല ഷുംഖ്യത്മാ 2500 രൂഩത്മാ ഏതാണ്
കുരനഴങ്കല് അതാണ് ഇലഴാമല റബലക്കക (കളലഞ്ഞ ഴര്ശും ഇത് 5000 രൂഩ ആമലരുന്നു). തുടര്ന്നു
ഩരമാന് ത്ഩാകുെ നഷസ്സും ഷര്ച്ച്ചാര്ജും ഴരുഭാനനലകുതലത്മാടു ത്ുര്ക്കെതലനു മുന്ഩ് 87-Aരലത്ഫറ്റ്
കുരത്ക്കണ്ടതുണ്ട്.
10Add Education Cess /Surcharge
87-Aരലത്ഫട്ടലന് ത്വശമുള്ളനലകുതലയനടകൂനടടാക്സലനെ3%ഴലദയാബാഷനഷസ്സുംകൂനടത്ുര്ത്തിാ് ഒരു
ഴയക്തല ന്ത്കണ്ട നലകുതല ഫാധയതമാമല. ഒരു ത്കാടലക്ക് താനള Taxable Income ഉള്ളഴര്ക്ക്
Surcharge ഇല്ല.
11Less 89(1) Relief for Arrears of salary
വമ്പല കുടലകലക ഴാങ്ങലമതുമൂറും നലകുതലബായും ഉണ്ടാകുെ ഷാസുയയത്തില് പ്രത്മാകനനപ്പടുത്തിാവുെ
ഴകുപ്പാണലത്. കാറാ കാറങ്ങലല് കലത്ട്ടണ്ടലമലരുെ വമ്പലും നമ്മുത്ടതല്ലാത്തി കായണത്തിാ്
പഴകലക്കലട്ടലമതലനാ് ഒയാള്ക്ക് നടപ്പു ഴര്ശും കനത്തി നലകുതല ഫാധയത ഴത്െക്കാും. അത്തഷഭമും
അത് കാറാ കാറങ്ങലല് തനെ കലട്ടലമലരുനെങ്കല് അെ് അടച്ചുത്ഩാരുഭാമലരുെെ നലകുതലയും
പഴകലക്കലട്ടലമതലനാ് ഇെ് ഒരുഭലച്ച് അടനക്കണ്ടലഴരുെ നലകുതലയും തായതഭയും നുയ്ത്, ക്ഴനക്കായന്
അനുകൂറഭാകുുംഴലധും,ഇത്പ്പാള് ന്ത്കണ്ടലഴരുെഅധലകനലകുതലക്ക് കലളലഴ് ന്കുകഎെതാണ്
ഇതലന്നര തതൃും. 10 E Form എെ നമ്പരലലള്ള ത്പാമുകള് ത്ാരാക്കല ത്ഴണും ഈ ആവൃാഷും
ഴാങ്ങാന്.ഇത്ഷുംഫന്ധഭാമകൂടുത്ഴാമനക്ക്ഇഴലനടക്ലലക്ക്നുയ്യുക
12Total Tax dueafter Rebate, cess, Relief
ത്ഭ് ഩരയും ഴലധും കൂട്ടലയും കുരച്ചുും ഒയാള് നടപ്പു ഴര്ശത്തില് ന്ത്കണ്ട നഭാത്തിും നലകുതലഫാധയത
കനണ്ടത്തുന്നു.
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13LESS TDS from salary, Other income TDS
നഭാത്തിുംനലകുതലതുകമല് നലന്നുുംവമ്പലത്തിലലൂനടയുംഩറലവഴരുഭാനുംഴാങ്ങുത്മ്പാഴുുംഭറ്റുുംഩലടച്ചTDS
തുകകുരക്കണും.
13LESS ADVANCE TAX PAID (Tax paid directly through bank)
ുലറ അപൂര്വും ഷാസുയയങ്ങലല് വമ്പലത്തില് നലന്നുും നലകുതല ഩലടലക്കാത്തി നമള് ത്നയലട്ട് ഫാങ്കല്
ുറാന് മുത്ഖ്നനലകുതലന്കലമലട്ടുണ്ടാകാും.ഇതാണ്അഡൃാന്ഷ്ടാക്സ്.TDSനനഩറരുുംനതറ്റലധയലച്ച്
അഡൃാന്ഷ് ടാക്സ് എെ ത്ഩയല് ഴലലലക്കാറുണ്ട്. എൊ് അഴ തമലലള്ള ഴയതയാഷും ഴലനയ
ഴയക്തഭാണ്. ഴരുഭാനത്തില് നലന്നുും ഩലടലച്ചു ഴച്ച നലകുതലമാണ് TDS, നമള് ത്നയലട്ടടക്കെ
നലകുതലമാണ്അഡൃാന്ഷ്ടാക്സ്.
14BALANCE OF TAX DUE (as TDS from February Salary)
നഭാത്തിും നലകുതലഫാധയതമല്നലന്നുും TDS, അഡൃാന്ഷ് ടാക്സ് എെലഴ കുരച്ചാ് നപബ്രുഴയലഭാഷും
നമള്അഴഷാനഗഡുഴാമലന്ത്കണ്ടനലകുതലതുകകനണ്ടത്തിാും.ഈതുകഭാര്ച്ച്ഭാഷുംഴാങ്ങുെ
വമ്പലത്തില്നലന്നുുംTDSആമലഩലടലച്ച്ഫാക്കലതുകമാണ്പക്ല്കലട്ടുക.
Footnote:
Date of preparation : 24-1-2018 (തുടര്ന്നുള്ള ദലഴഷങ്ങലല് ഈ കുരലപ്പ് ഴലപുറനപ്പടുത്തില
ത്ാരാക്കെതാണ്)
Visit : http://babuvadukkumchery.blogspot.in/
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