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2018-19 ഷാമ്പത്തീക ഴര്ശത്തല്വമ്പലഴരുഭാനക്കായന്എങ്ങലനനഴരുഭാനനലകുതല
കാണും
ഈ ഷാമ്പത്തീക ഴര്ശത്തല് (2018 April മുത് 2019 March 31 ഴനയ)റബലക്കാന് പഩാകുന്ന
വമ്പലഭടക്കമുള്ള  എല്ലാ ഴരുഭാനവും ഊസലനെടുത്തു, അനുഴദനീമഭാമ ഇലവകള്ക്ക്ക് പവശും അത്
ഭാഷഗഡുക്കലാമലവമ്പലഩലടുത്തഭാമലഅടക്കാന്(TDS)ഓപയാജീഴനക്കായനുുംഫാധയസ്ഥനാണ്.
2018 ഏപ്രല് ഒന്ന് മുത് 2019 ഭാര്െ് 31 ഴനയളള്ള ഴരുഭാനും കണക്കാക്കലമാണ് നലകുതല
അടപക്കണ്ടനതന്നു പനയനത്ത ഩരഞ്ഞുഴപല്ലാ, എന്നാ് നഩാതുപഴ ജീഴനക്കായന്നര 2018 എപ്രലറല്
റബലക്കുന്നപഴതനും2018 ഭാര്െല് നെയ്തപജാറലളനടതാണപല്ലാഅതുപഩാനറ2019ഭാര്െല് ഴാങ്ങുന്ന
പഴതനും 2019 നപബ്രുഴയലമല് നെയ്ത പജാറലളനടതുഭാമലയലക്കുും അതുനകാണ്ട്തനന്ന കാറഘട്ടനത്ത
പുനര്ഴയാഖ്യാനംയാനും നെയ്ത് ‘2018 ഭാര്െ് മുത് 2019 നപബ്രുഴയല ഴനയളള്ള വമ്പലത്തലനെ’ എന്നാക്കല
ഭാറ്റലെലറര്.ഴയാഖ്യാനംയാനുംഎന്താമാലും2018 ഏപ്രല്ഒന്നുമുത് 2019 ഭാര്െ്31ഴനയകലട്ടാന്പഩാകുന്ന
ഴരുഭാനതുകളും നലപേഩ തുകളും അല്ലാനത ഭനറ്റാന്നുും കണക്കുകൂട്ടലകള്ക്ക്കലടമല്
കമരലപപാകാനതളും ഴലട്ടുപഩാകാനതളും പനാപക്കണ്ടതുണ്ട്. ഭനറ്റാരു കായയും ജീഴനക്കായന് നലകുതല
ന്പകണ്ടത് തനെ വമ്പല ഴരുഭാനും ഭാരം ും പനാക്കലമല്ല ഭരലെ് വമ്പലഭടക്കമുള്ള എല്ലാ ഴരുഭാനവും
പെര്ത്തതുകമലപമേലറാണ്.അതലനാമല അമാള്ക് തനെഊസഴരുഭാനത്തലനെഴലവദാുംവങ്ങള്ക് മുഴുഴന്
ഉള്ക്നപടുത്തല അതല് നലന്നുും നലറഴലലള്ള നലമഭപ്രകായും കുരക്കാവന്ന ഇലവകളും കുരച്ചു നലകുതല
കണക്കാക്കല, തുടര് ഭാഷങ്ങലല് തന്നര വമ്പലത്തല് നലന്നുും നലശ്ചലത തുക ഴീതും TDS ആമല
ഩലടലച്ചുനകാള്ളൂ എന്ന് ഩരഞ്ഞു  പഭറധലകായലക്കു ഷഭര്പലക്കുന്ന പയഖ്യാനംമാണ് Anticipated Income tax
statement. ഇതലനു ഒരു നലര്ദ്ദലഷ്ട പപാര്ഭാറ്റ് ഇല്ല എന്നതാണ് പഖ്യാനംദകയും. അതുനകാണ്ട് തനന്ന ഩറ
ദലക്കുകലലലും ഩറ അഴതായങ്ങലാമല അഴന് ജമേലനഭടുക്കുും. ഴരുഭാനനത്ത 5 തറനക്കട്ടുകലലറാണ്
ഉള്ക്നപടുപത്തണ്ടത്.
1.
2.
3.
4.
5.

വമ്പലഴരുഭാനും
ഴീട്ഴാടകക്കുന്കലറബലക്കുന്നഴരുഭാനും
കെഴടത്തല്നലപന്നാനപ്രാപശന്നതാളലറല്നലപന്നാഉള്ളഴരുഭാനും
മൂറധനഴര്ധനഴരുഭാനും
ഭറ്റുഉരഴലടങ്ങലല്നലന്നുള്ളഴരുഭാനും.
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പഭ്ഩരഞ്ഞഴരുഭാനങ്ങനറല്ലാുംപെര്ത്ത്അതല്നലന്നുുംഅനുഴദനീമഭാമഎല്ലാകലളലവകളുംകുരച്ചു
ഫാക്കലഴരുന്നഴരുഭാനനത്തടാകഷഫലള്ക് ഇന്കുംഎന്ന് ഩരമാും.ഷാപിതലകഭാമലഅതലനുപടാട്ട്
ഇന്കും എന്നുും പഩരുണ്ട്. പടാട്ട് എന്നാ് പരാഷ് അല്ലാ എന്നുും ഭരലെ് കലളലവകള്ക്ക്ക് പവശമുള്ളത്
എന്നുും തലരുത്തല െലന്തലക്കാനത നലഴര്ത്തലമലല്ല. ഈ പടാട്ട് ഴരുഭാനും 2.5 റേത്തല്
താനളമാനണില് ഇത്തഴണനലകുതലന്പകണ്ടതലല്ല.എന്നാ് ഩയലധലകടന്നാ് ചുഴനടകാണന്ന
യീതലമല് നലകുതല കണക്കാക്കണും. നലകുതല നലയക്കുകലല് ഈ ഴര്ശവും മുന് നലയക്കുകലല് നലന്നുും
ഭാറ്റനഭാന്നുുംകാണാന്കളലമലല്ല

Ordinary Citizens

2018-19 നറഴരുഭാനനലകുതലനലയക്കുകള്ക്
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 ടാക്സഫലള്ക് ഴരുഭാനും 3.5 റേും കടക്കാത്ത ഷാസെയയത്തല് നലകുതലമല്നലന്നുും പനയലട്ട്
ഩയഭാഴധല2500രൂഩഴനയകുരക്കാന്87-Aരലപഫറ്റ്പ്രകായുംകളലളും(ചുഴനടഴലവദീകയണമുണ്ട്)

നലകുതലസ്നരനരനഭെ്ര്നെഒരുകയടുരൂഩുംചുഴനടകാണലെലയലക്കുന്നു.അഴളനടഴലവദീകയണങ്ങളും
താനളന്കുന്നുണ്ട്.
Sl
No
1
2
3
4
4

Particulars
SALARY INCOME
(വമ്പലരൂഩത്തല്എല്ലാഴരുഭാനവുംഅടക്കും)
LESS ALLOWANCE EXEMPTED
LESS PROFESSION TAX
LESS STANDARD DEDUCTION (New proposal)
ADD OTHER INCOMES :(Income from house property, Profits from business or earnings from Profession,
Capital Gain, Other source Income.)
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Amount
XXXX
XXXX
XXXX
-40000
XXXX

3

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

GROSS TOTAL INCOME(1-2-3+4)
LESS CHAPTER VI A DEDUCTIONS :1. 1.5 റേുംഴനയഇലഴ്റബലക്കുന്നനലപേഩങ്ങളുംനെറവകളും(80C, 80CCC,
80CCD ഴകുപല്ഴരുന്നഴ)
2. 1.5 റേുംരൂഩക്ക്പഭനറഇലഴ്റബലക്കുന്നനലപേഩങ്ങളുംനെറവകളും
TOTAL INCOME OR TAXABLE INCOME(5-6)
INCOME TAX(Rebate, Relief, Cess എന്നലഴയ്ക്ക്മുന്ഩ്)
LESS 87-A Rebate (3.5 റേുംഴനയടാക്സഫലള്ക്ഴരുഭാനമുള്ളഴര്ക്ക്ഭാരം ും,
ഩയഭാഴധല2500രൂഩ)
Add Education Cess (4%) /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)

XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

XXXX
XXXX
XXXX

1.
SALARY INCOME
ഇതല് അടലസ്ഥാന വമ്പലവും എല്ലാ DA അടക്കമുള്ള എല്ലാഴലധ അറഴന്ുകള്ക്, റീഴ് ഷരണ്ടര്,
ഉത്സഴ ഫത്ത, പഫാണഷ്, ഩണഭാമല റബലെതുും PF ് ഉള്ക്നപടുത്തലമതുഭാമ  ഴലധ കുടലകലകകള്ക്
(ഩറലവ ഒളലനക), ജീഴനക്കായനെ പഩയല് നതാളല് ദാദാഴ് അടെ NPSഗഡുക്കള്ക്, ഭറ്റു Perquisits
എന്നലഴഉള്ക്നപടുന്നു.
Medical reimbursement: ഒരു ജീഴനക്കായന് തന്നരപമാ കുടുുംഫാങ്ങളനടപമാ പഩയലലള്ള െലകലത്സാ
െലറഴ് ഴന്നതലനു നഭഡലക്ക് രീ ഇനമ്പഴ്സ്നഭെ്ര് റബലെലട്ടുനണ്ടില് അത് നലകുതല ഴലപധമഭാണ്. മുന്
ഴര്ശങ്ങലല് ഇതലനു 15000 രൂഩ ഴനയ ഇലഴ് അനുഴദലെലരുനന്നിലലും ഇപപാള്ക് രീ ഇനമ്പഴ്സ്നഭെ്ര്
റബലെമുഴുഴന്തുകളുംനലകുതലകാണന്നതലനാമലഩയലഗണലക്കണും
2.
LESS ALLOWANCE EXEMPTED
വമ്പലത്തലനെ ബാഗഭാമല റബലക്കുന്ന െലറ അപൂര്വും അറഴന്ുകള്ക്ക്ക് ഴരുഭാനനലകുതല ഇലവ
ന്കുന്നുണ്ട്.അഴചുഴനട:ന
അറഴ
മ്പ
SEC
ഇലഴ്കലട്ടുന്നതുക
ന്ഷ്
ര്
1
HRA
192 ഴാടകഴീട്ടല്താഭഷലക്കുന്നഴര്ക്ക്ഭാരം ും. താനളനകാടുത്തലട്ടുള്ളമൂന്ന്
http://babuvadukkumchery.blogspot.in/

4

തുകകലല്ഏറ്റവുംനെരലമതുകഏതാപണാ,അത്കുരഴ്നെയ്ാും.
o
o

o

മഥാര്ഥത്തല്ഈഴര്ശുംഴാങ്ങലമഴീട്ടുഴാടകഫത്ത
അടലസ്ഥാനവമ്പലവുംോഭഫത്തളുംകൂടലകൂട്ടലമതുകളനട10
വതഭാനത്തലപനക്കാള്ക്കൂടുതറാമലന്കലമഴാടക
അടലസ്ഥാനവമ്പലവുംോഭഫത്തളുംകൂടലകൂട്ടലമതുകളനട40
വതഭാനുംഴരുന്നതുക.

ഩറപപാഴുുംയണ്ടാഭത്ഩരഞ്ഞതുകപൂജയഭാമലഴരുും.ആ
ഷാസെയയത്തല്ഇലനഴാന്നുുംറബലക്കലല്ല.ചുരുക്കലപരഞ്ഞാ്ഴാര്ശീക
വമ്പലത്തലനെ(Pay+Da)10%നുപഭ്ഒയാള്ക്ഴാടകന്കുന്നലനല്ലില്
ഈഇലഴ്റബലക്കലല്ല.ഇലഴ്റബലക്കാന്ഷാധായണഗതലമല്ഒരു
ഡലക്ലപരശന്എഴുതലന്കലമാ്ഭതലനമിലലുംഩറപപാഴുുംഴാടക
യഷീത്ആഴവയനപടാറുണ്ട്.
2
3

4

5

6

7

Travelling
Allowanc
e
Daily
Allowanc
e
Conveya
nce
Allowanc
e/
Academi
c
Allowanc
e
Uniform
Allowanc
e
Hill
ccompen
satoryAll
owance

10
ഴാങ്ങലമഅറഴന്ഷ്പൂര്ണ്ണഭാളുംനെറഴാകുന്നുഎന്നഊസത്തല്(*)
(14)(
പൂര്ണ്ണഭാളുംഇലഴ്റബലക്കുും
i)
“

(*) പൂര്ണ്ണഭാളുംഇലഴ്റബലക്കുും

“

ഈഴര്ശുംഇലവറബയഭല്ല

“

(*) പൂര്ണ്ണഭാളുംഇലഴ്റബലക്കുും

“

(*) പൂര്ണ്ണഭാളുംഇലഴ്റബലക്കുും

10
(14)( ഭാഷും300രൂഩഴെ്ഇലഴ്ഉണ്ട്
ii)

http://babuvadukkumchery.blogspot.in/

5

Children
Education
8
Allowanc “
e
Transport
9 Allowanc “
e
Transport
Allowanc
e/
Conveya
nce
10 Allowanc “
e to
Physically
disabled
employee
s

ഭാഷുംഒരുകുട്ടലക്ക്100രൂഩഴെ്ഇലവ്ഩയഭാഴധല2കുട്ടലകള്ക്ക്ക്

ഈഴര്ശുംഇലവറബയഭല്ല

ഭാഷുംപതാറുും1600 രൂഩഴെ്(2015 ഏപ്രല്1മുത്ഴര്ധലപലച്ചു)

മുകലല്ഩരഞ്ഞലട്ടുള്ളഓപയാഅറഴന്സുകള്ക്ക്കുള്ളഇലവകളുംഅത്തയുംഅറഴന്ഷ്ഴാങ്ങുന്നഴര്ക്ക്
ഭാരം ും ഫാധകഭാണ്. കലട്ടലമ അറഴന്പഷാ ഇലഴാമല ഩരളന്ന ഷുംഖ്യാനംയപമാ ഏതാണ് കുരനഴില്
അതാണ്കുരക്കാന്ഩയലഗണലപക്കണ്ടത്.
3. LESS PROFESSION TAXSection 16(iii)
നതാളല്നലകുതലമലനത്തല്ന്കലമതുക പൂര്ണ്ണഭാളുംഴരുഭാനത്തല്നലന്നുുംകുരക്കാവന്നതാണ്.
4. LESS STANDARD DEDUCTION
ഈഴര്ശുംപുതുതാമലപെര്ക്കനപട്ടപ്രപതയകകലളലഴാണ് ഇത്.നാ്പതലനാമലയുംരൂഩഇത് പ്രകായും
വമ്പലഴരുഭാനത്തല്നലന്നുുംപനയലട്ട്കുരയ്ക്കാും.
5. ADD OTHER INCOMES :a) Income from House property (Housing loan interest) ഴീട് ഴാടകക്ക് ന്കലനക്കാണ്ട്ഒരു ഴയക്തല
ഴരുഭാനനഭാന്നുും പനടുന്നലനല്ലിലലും നസൌഷലുംഗ് പറാണ് എടുത്തഴര്ക്ക് ഈ ഇലവ പ്രപമാജനനപടുും.
ഷൃന്തുംതാഭഷത്തലനുഩപമാഗലക്കുന്നഴീട് ഴാങ്ങലക്കുന്നതലപനാനലര്മലക്കുന്നതലപനാഅുംഗീകൃതധനകായയ
സ്ഥാഩനങ്ങലല് നലന്നുും പറാണ് എടുത്തലട്ടുനണ്ടില് ആ പറാണലന് ഩറലവമലനത്തല് ന്കലമലട്ടുള്ള
തുക Income from House property എന്ന തറനക്കട്ടല്നഷ്ടഭാമല(minus figure) കാണലക്കണും. (1999
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ഏപ്രല് 1 ന് മുമ്പ് എടുത്ത പറാണാനണില് ഩയഭാഴധല 30,000 രൂഩളും അതലന് പവശും എടുത്ത
പറാണാനണില്ഩയഭാഴധല2,00,000രൂഩഴനയളുംകലളലഴ്അനുഴദലക്കുും.എന്നാ്പറാണ്എടുത്ത്3
ഴര്ശത്തലനകുംനലര്മാണുംപൂര്ത്തലമാമലയലക്കണുംഎന്നനലഫന്ധനളണ്ട്.)
അപതഷഭമും പഭ് കാണലെ ഇലഴലന് പുരപഭ 2016-17 ഴര്ശത്തല് Housing loan എടുത്തഴര്ക്ക്
ഭാരം ഭാമല80.ഇഇ – 24-ഫലഴകുപ് പ്രകായുംഈഴര്ശുംപുതുതാമലഒരുഇലവകൂനടഴലാറാക്കാും.
ഷൃന്തുംതാഭഷത്തലന് പഴണ്ടലഴാങ്ങലക്കുന്നഴീടലനാമലഎടുക്കുന്നപറാണലന്നരഩയഭാഴധല50,000രൂഩ
ഴനയളള്ള ഩറലവ(പഭ് ഩരഞ്ഞ 2 റേും ഇലഴലന് പുരപഭ ) ഈ ഴകുപല് കുരയ്ക്കാും. പറാണ്
അനുഴദലക്കുന്ന തലമതല് ഷൃന്തും പഩയല് പഴനര ഴീട് ഉണ്ടാമലയലക്കാന് ഩാടലല്ല. ഴീടലനെ ഴലറ 50
റേത്തല്കഴലമാന്ഩാടലല്ല,ആദയഭാമലഴീട്ഴാങ്ങലക്കുന്ന/ഩണലളന്നആള്ക്ആപകണ്ടതുണ്ട്.പറാണ്
തുക 35 റേത്തല് കൂടാന് ഩാടലല്ല.  ഇങ്ങനന  Housing loan ഩറലവമലനത്തല് ഩയഭാഴധല യണ്ടയ
റേുംഴനയഇലഴ്ഒപലക്കാും.
b)

c)
d)

Profits from business or earnings from Professionഴയാഩായപ്രഴര്ത്തനങ്ങലലെ നടപനടലമറാബുംഈ
തറനക്കട്ടല് ഉള്ക്നപടുന്നു. പഡാ്മര്ഭാര് അടക്കമുള്ള നപ്രാപശന് ഴരുഭാനും പനടുന്നഴര് തങ്ങളനട
ഭാഷവമ്പലത്തലന്പുരപഭറബലക്കുന്നഷൃകായയപ്രാ്മീഷ്ഴരുഭാനവുംഉള്ക്നപടുപത്തണ്ടത്ഇഴലനടതനന്ന.
Capital Gainഷൃത്തുക്കള്ക് ഴല്പനനടത്തുപമ്പാള്ക് മൂറധനഴര്ധനഴലെ നടറബലക്കുന്നറാബഭാണ് ഇത്.
അനുഴദനീമഭാമഇലവകള്ക്ക്കുപവശമുള്ളതുകഈതറനക്കട്ടല്ഴരുഭാനഭാമലഉള്ക്നപടുത്തണും
Other source Income പഭ്പരഞ്ഞ തറനക്കട്ടുകള്ക്ക്ക് പുരത്തൃരുന്ന ഴരുഭാനും ഈ തറനക്കട്ടല്
ഴരുന്നു.നഩാതുനഴഈഴലബാഗത്തല്ഴരുന്നഴചുഴനട
നലപേഩങ്ങലല് നലന്നുള്ള ഩറലവ/Dividend :സ്ഥലയ നലപേഩങ്ങള്ക് (FD/ Time deposit ) ്നലന്നുും
പനടലമഩറലവ,അത് എരം നെറുതാനണിലലുംപൂര്ണ്ണഭാളുംഴരുഭാനത്തല് ഉള്ക്നപടുത്തണും.ഇഴലനട
ഩറപപാഴുുംഩറലവഴാങ്ങുന്നഷഭമത്ത്നമലല്നലന്നുും10%നലകുതലഩലടലൊണ്തയലകനമില് പഩാലും
നലകുതല ഩലടലെലട്ടലനല്ലില് റബലപെക്കുഭാമലരുന്ന ഩറലവ ഴരുഭാനഭാമല കാണലക്കണും. ഫാങ്കുകാര്
ഩറലവമലനത്തല് ഩലടുങ്ങലമ തുക ഩലന്നീട് TDS already made എന്ന പഩയല് നലകുതലമല് നലന്നുും
കുരക്കാവന്നതാണ്.(13-നമ്പയല്ഴലവദീകയലക്കുന്നുണ്ട്)
പഷഴലുംഗ്ഷ് ഫാി് നലപേഩനത്ത ഷുംഫധലെലടപത്താലും ഩറലവമലനത്തല് റബലക്കുന്ന തുകളനട
ഩതലനാമലയത്തലനു പഭ് ഴരുന്ന തുക ഭാരം പഭ നലകുതല ഴലപധമഭാകുന്നുള്ളൂ. എന്നാ് ഩറരുും SB
Account് MOD option (Multi Option Scheme) ഷൌകയയും ഉള്ക്നപടുത്തല ഒരു ഴലസലതും FD
നലപേഩഭാമല ഭാറ്റുന്നുണ്ടാമലയലക്കുും. അത്തയും ഷാസെയയത്തല് MOD മലപറക്ക് ഭാറ്റനപട്ട തുകളനട
ഩറലവഅത്എരം നെറുതാനണിലലുംഴരുഭാനഭാമലഉള്ക്നപടുത്തണും.
‘മുതലര്ന്ന നഩൌയമേലാനയ’ ഷുംഫന്ധലെലടപത്താലും ഇത്തഴണ ആവൃാഷത്തലന് ഴകളണ്ട്.  അഴര്ക്ക്
തങ്ങളനട എല്ലാ ഩറലവ ഴരുഭാനവും (FD, RD, SB etc) പെര്ത്തു, അതല് നലന്നുും 50000 രൂഩ
കലളലെതലനുപവശമുള്ളതുകഭാരം പഭOther source Incomeആമലഩയലഗണലപക്കണ്ടതുള്ളൂ
http://babuvadukkumchery.blogspot.in/

7

Family Pension: ഒരുജീഴനക്കായന് തനെകുടുുംഫത്തലനുറബലക്കുന്നFamily Pensionനെനലമഭഩയഭാമ
അഴകാവല (legal heir) ആനണില് അതുും അമാളനട ഴരുഭാനഭാമല കാണലപക്കണ്ടത് ഈ
തറനക്കട്ടലറാണ്. ഴകുപ് 57(iia) പ്രകായും Family Pensionനു ഇലഴ് (standard deduction)
റബലക്കുും.അതാമത് കലട്ടലമ Family Pensionന്നര 1/3 ബാഗപഭാ 15000 രൂഩപമാ ഏതാണ് കുരനഴില്
അത്ഇലഴാണ്.അതലനുമുകലലലള്ളതുകഴരുഭാനഭാമലഴരുും.
Pay revision Arrear Interest: ഇത്തഴണഷര്ക്കാര് ജീഴനക്കാര്ക്ക് റബലെpayrevision കുടലകലകമല്
ഩറലവഉള്ക്നപട്ടലട്ടുണ്ടാമലയലക്കുും.ഇതലനനവമ്പലഴരുഭാനുംഎന്നനസഡല് അല്ലഉള്ക്നപടുപത്തണ്ടത് .
അതാമത് വമ്പലദാദാഴ് ന്കുന്ന തുകമാനണിലലുംഅതലനെപഩയലനെതറനക്കട്ട്  Other source
Incomeഎന്നാമലയലക്കുും.
5GROSS TOTAL INCOME
ഇങ്ങനന പഭ് ഩരഞ്ഞക്രഭനമ്പരുകള്ക് 1-2-3+4 എന്ന യീതലമല് കണക്കു കൂട്ടലനമടുക്കുന്ന തുകമാണ്
GROSS TOTAL INCOME
6LESS CHAPTER VI A DEDUCTONS:അടുത്തത് ഴരുഭാനത്തല് നലന്നുും കായയഭാമ പതാതല് ഇലവ പനടാന് അഴഷയും ന്കുന്ന
നലപേഩങ്ങളനടളുംെലറവകളനടളുംകായയഭാണ്.ഈഴലബാഗത്തലനറഇലവകനലനഷൌകയയാര്ഥും1.5
റേുംഴനയഇലഴ്റബലക്കുന്നഴ,1.5റേത്തലനുപഭ്ഇലവറബലക്കുന്നഴഎന്ന്യണ്ടാമലതലയലക്കാും.
N
Sec
o
tion
.

Details

Deductio
n

ഩയഭാഴധലഒന്നയറേുംരൂഩ
ഴനയഇലവറബലക്കുും

ഩയഭാഴധല1.5റേുംരൂഩഴനയഇലഴ്റബലക്കുന്നഴ.
ചുഴനട1മുത്11ഴനയളള്ളഴമലനറനലപേഩത്തലന്നരനഭാത്തുംതുകപമാഅപതാഒന്നയറേപഭാ
ഏതാണ്കുരനഴില്അതാണ്ഇലഴ്റബലക്കുക
1 80 Provident Fund പ്രാഴലഡെ് പണ്ടല് നലപേഩലെതുക(ഴായ്പമലപറക്കുള്ളതലയലെടഴ്
c ഉള്ക്നപടുത്തരുത്)
Life Insurance Premium (Life Insurance Premium ഷൃകായയ കമ്പനലകളനടളും LIC ,
Postal life insuranceഎന്നലഴളും ഉള്ക്നപടുത്താും. ഇണ, ഭക്കള്ക് എന്നീ പഩയല്
80
2
ഉള്ളഴക്കുുംഫാധകും.(പ്രീഭലമുംതുകഅതതുപഩാലലഷലളനടCapital sum assuredനെ
c
20% കഴലമരുത്. 2012 ഏപ്രല് 1 നു പവശനഭടുത്ത പഩാലലഷലകള്ക്ക്ക്  ഇത് 10%
ആക്കലഩയലഭലതനപടുത്തല)
80
2
SLI, FBS, GIS, GPAIS തുടങ്ങലമഴ
c
3 80 National Savings Certificate (NSC), നലപേഩങ്ങള്ക് പഩാസ്റ്റ് ഓപീഷല് നലന്ന്
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c

4
5

6

7
8
9
10

11

1
2

റബലക്കുും.ഷൃന്തുംപഩയലറാണ്നലപേഩലപക്കണ്ടത്.
Tax saving FD ഫാങ്കുകലലലും പഩാസ്റ്റാപീുകലലലും റബലക്കുന്ന പ്രപതയക  ‘5 ഴര്ശ
80
c ടാക്സ് പഷഴലുംഗ് നലപേഩങ്ങള്ക്’ [ഷൃന്തുംപഩയലലള്ളത്]എല്ലാപലക്സഡ് നലപേഩങ്ങളും
‘ടാക്സ്പഷഴലുംഗ്നലപേഩങ്ങള്ക്’അല്ല
80 Ulip, അുംഗീകൃത ഭൂെു് പണ്ടലലും, നശമരുകലലലുംദലഫഞ്ചറുകലലലുംനലപേഩലെതുക.
c ഷൃന്തുംപഩയലറാണ്നലപേഩലപക്കണ്ടത്.
Housing Loan Principal repayment ഴീട് നലര്മാണത്തലന്/ ഴാങ്ങറലനു എടുത്ത
പറാണലനെ മുതറലപറക്കുള്ള തലയലെടഴ് (ഩറലവ അടഴ് ഇഴലനടകാണലക്കരുത്). ഈ
80 ആഴവയത്തലപറക്ക്  The stamp duty, registration fee, other expensesഎന്നലഴക്കുും
c ഇലഴ് റബലക്കുും. ഴീട് രലപമര് ആഴവയങ്ങള്ക്ക്ക് എടുത്ത പറാണലനു ഈ ആനുകൂറയും
റബലക്കലല്ല.ഇഴലനടപപ്രാപര്ട്ടലളനടഉടഭസ്ഥാഴകാവുംഉള്ളഴര്ക്ക്ഭാരം ഭാണ്ഇലഴലന്
അര്സതളള്ളത്. പറാണ് ഷൃന്തും പഩയലലും പപ്രാപര്ട്ടല ഇണളനട പഩയലലും
ആനണില്ഇലഴ്റബലക്കലല്ല.
Tuition |Fee for Children ഩയഭാഴധല യണ്ട് കുട്ടലകള്ക്ക്ക് ഴലദയാബയാഷത്തലന് പഴണ്ടല
80 അുംഗീകൃത സ്ഥാഩനത്തല് ന്കലമ മുഴുഴന് ഷഭമ പകാഴ്സലന്നര ടൂശന്
c പീഷ്. (നഡാപണശന്,ഡഴറപ്നഭെ് പീഷ്, കാഩലപറ്റശന് പീ എന്നലഴ
ഩയലഗണലക്കലല്ല)നതലലഴാമലസ്ഥാഩനത്തല്നലന്നുള്ളരഷലപ്റ്റ്ന്കുക
80 Sukanya Samridhi നലപേഩ ഩധതല. ജീഴനക്കായന്നര പഩയലപറാ നഩണ്മക്കളനട
c പഩയലപറാആകാും.ആശ്രലതയാമനഩണ്കകുട്ടലകളനടപഩയലലുംനലപേഩലക്കാും.
PPF ഩബ്ലലക്ക് പപ്രാഴലഡെ് പണ്ട് (പഩാസ്റ്റാപീുകലലലും   ഫാങ്കുകലലലും റബലക്കുന്നു )
80c
ഷൃന്തും/ഇണ/ഭക്കളനടപഩയല്നലപേഩലക്കാും.
80c Life Insurance Pension scheme റയ്പ് ഇന്ൂരന്ഷ് നഩന്ശന് സ്ീും. ഷൃന്തും
cc പഩയലലള്ളത്
ഷൃന്തും പഩയലലള്ള NPSനലപേഩങ്ങള്ക് ജീഴനക്കായന്നര ഴലസലതഭാമല അടക്കുന്ന
തുകക്ക് ഇലഴ് റബലക്കുും. (നലപേഩും ഒന്നയ റേും കഴലഞ്ഞാ് പഩാലും കൂടുതാറാമല
80c ഴരുന്നഅമ്പതലനാമലയുംരൂഩഴപയക്കുുംഉള്ളതുകക്ക് 80CCD(1B)പ്രകായുംഇലവണ്ട്.)
cd നതാളല് ദാദാഴ് അടക്കുന്ന ഴലസലതും ഇതല് ഉള്ക്നപടുത്തരുത്. അത് ആദയും
ഴരുഭാനത്തല് ഉള്ക്നപടുത്തല ഩലന്നീട് ഭനറ്റാരു ഴകുപ് 80CCD(2)പ്രകായും ഇലഴലന്
ഩയലഗണലക്കുും)
1.5റേുംരൂഩക്കുപഭ്ഇലഴ്റബലക്കുന്നഴ
ഒരുജീഴനക്കായന്നരപഭ്ഴലഴയലെ 80C, 80CCC ഴകുപ്പ്രകായമുള്ളനലപേഩങ്ങള്ക്
80CC
ഒന്നയ റേും കഴലളന്നഩേും ഭാരം പഭ ഈ ഴകുപ് പറത്തല് ഴരുന്നുള്ളൂ. ഷൃന്തും
D(1B)
പഩയലലള്ള NPS നലപേഩങ്ങലല് ജീഴനക്കായന്നര ഴലസലതഭാമല അടക്കുന്ന
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അമ്പതലനാമലയും ഴനയളള്ള  തുകക്ക് ഇലഴ് റബലക്കുും. ചുരുക്കലപരഞ്ഞാ് NPS
നലപേഩങ്ങലല് ഷൃന്തും ഴലസലത അടഴലന് ഒന്നയ റേത്തലനു പുരപഭ
അന്ഩതലനാമലയും രൂഩ കൂനട പെര്ത്ത് നഭാത്തും യ ലക് റേും രൂഩ നലകുതല ഇലവ
റബലക്കുും
ഷൃന്തും പഩയലലള്ള NPS നലപേഩങ്ങലല് നതാളല് ദാദാഴലനെ  ഴലസലതഭാമല
1
അടക്കുന്ന തുക (Employer contribution) ആദയുംഴരുഭാനത്തല് perquisites എന്ന
80CC
3
പഩയല്ഉള്ക്നപടുത്തലമതലനുപവശുംഴകുപ്80CCD(2)പ്രകായുംഩലന്നീട്കുരയ്ക്കുകമാണ്
D(2)
പഴണ്ടത്. അതാമത് ആദയും പരാഷ് വമ്പലും ഴര്ധലപലക്കുകളും ഩലന്നീട് ഇലഴാമല
കുരച്ചുകാണലക്കുകളുംനെയ്ണും.
Medical Insurance Premium (Mediclaim) ഩധതലകലല് പ്രീഭലമും അടക്കുപമ്പാള്ക്
റബലക്കുന്നഇലഴാണ് ഇത്.ഇണ, ആശ്രലതയാമഭക്കള്ക് എന്നലഴരുനടപഩയലലള്ക്നപനട
എടുത്തതലനു 25000 രൂഩ ഴനയ (ജീഴനക്കായന് 60 ഴമസ്സലനു മുകലലറാനണില്
50000രൂഩഴനയ)ഇലഴ്റബലക്കുും.ഇതലനുപുരപഭഭാതാഩലതാക്കളനടപഩയല്പ്രീഭലമും
അടൊ് ഭനറ്റാരു 25000 രൂഩ ഴനയളും (അഴര് 60 ഴമസ്സലനു മുകലലറാനണില്
50000 രൂഩ ഴനയ) ഇലവ റബലക്കുും. ഇത് നലപേഩ ഩധതലമല്ല, മുടക്കലമ ഩണും
1
തലയലനക റബലക്കലല്ല. ഈ ഷന്ദയബത്തല് ആനുകൂറയും പനടാന് ഩണഭടക്കുന്നത് കാശ്
4 80D രൂഩത്തലറാഴരുത്. കാശ് രൂഩത്തല് ഩണഭടെഴര് ഇപപാള്ക് നപബ്രുഴയലഭാഷത്തല്
ഇലഴലന് അപഩേലക്കാനതഩലന്നീട് ജൂറാമ് ഭാഷത്തല് രലപട്ടണ് ഷഭര്പലക്കുപമ്പാള്ക് രീ
പണ്ട് ആമല ആനുകൂറയും പനടുകമാണ് പഴണ്ടത്.   കൂടാനത preventive medical
checkup exp എന്നപഩയല്ഷൃന്തുംപഩയലപറാഇണ, ഭക്കളനടപഩയലപറാെലറഴാക്കുന്ന
തുകക്ക് 5000 രൂഩ ഴനയ ഇലവ റബലക്കുും. നെറഴ് കാശ് ആമല ന്കുന്നത്
തടസ്സഭാകുന്നലല്ല . കൂടാനത preventive medical checkup expഎന്ന പഩയല് ഭാതാ
ഩലതാക്കളനടപഩയല് െലറഴാക്കുന്നതുകക്ക് 5000രൂഩഴനയഇലവറബലക്കുും.നെറഴ്
കാശ്ആമലന്കുന്നത്തടസ്സഭാകുന്നലല്ല
Treatment of dependent with disability വായീയലകാപമാ, ഭാനഷലകഭാപമാ
അുംഗവഴകറയും ഷുംബഴലെ(Blindness, Low vision • Leprosy-cured • Hearing
impairment • Loco motor disability • Mental retardation • Mental illness • Autism •
Cerebral palsy • Multiple disabilities)നലകുതലദാമകനന ആശ്രമലെ് കളലളന്ന
1 80D ആശ്രലതരുനട (spouse, child, parents, brother /sister)ഩയലഩാറനത്തലനുപഴണ്ടലപമാ
5 D
െലകലത്സാ നെറഴലനാപമാ (medical treatment, training, rehabilitation
)ഴലനലപമാഗലക്കാന്.
വഴകറയും40വതഭാനുംമുത് 80വതഭാനുംഴനയമാനണില് ഩയഭാഴധല 75,000
രൂഩ. 80 വതഭാനത്തല് കൂടുതറാനണില് ഩയഭാഴധല 1.25 റേും രൂഩ ഇലവ
റബലക്കുും.റബയഭാമഇലഴലന്തുറയഭാമതുകനെറഴാക്കണനഭന്നുനലഫന്ധനമലല്ല
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സ്ഥലയഭാമവഴകറയമുനണ്ടന്ന്(40%ത്തല്കുരമാത്ത)
സ്ഥാഩലക്കനപട്ടഴരുനട
പഭ്പരഞ്ഞആഴവയത്തലപറക്കാമലഅുംഗീകയലക്കനപട്ടLIC, UTIപ്രപതയകഩധതലമല്
ഩണും  നലപേഩലെലട്ടുനണ്ടിലലും  പഭ്പരഞ്ഞ ഇലഴ് റബലക്കുും.central or state
government medical board
നെdisability certificate പകാപല (10
IA)ഷഭര്പലപക്കണ്ടതുണ്ട്
Medical Expense
for specified diseases ജീഴനക്കായപനാ ആശ്രലതപനാ
ഗുരുതയപയാഗങ്ങലാമDementia ; Dystonia Musculorum Deformans ;Motor Neuron
Disease ;Ataxia ;Chorea ;Hemiballismus ;Aphasia ;Parkinsons Disease ;Malignant
Cancers ; AIDS ;Chronic Renal failure ;Hemophilia ;Thalassaemia,.തുടങ്ങലമ
പയാഗങ്ങള്ക് ഉനണ്ടില് അതലനാമല നെറഴാക്കലമ തുകക്ക് ചുഴനട കാണും ഴലധും
ഇലഴ്റബലക്കുും.മാഥാര്ഥെലറഴ്അനല്ലില്Rs.40000ഏതാണ്കുരനഴില്ഇലഴ്
റബലക്കുും. Form-10-I ഷഭര്പലക്കണും. senior citizenനു ഇലഴ് ഩയഭാഴധല Rs. 100000
1 80DD ഴനയമാമല ഴര്ധലപലെലട്ടുണ്ട്. 10-I Certificate ഫന്ധനപട്ട പലഷലശയനല്നലന്നുും/
6 B
സ്പശയറലസ്റ്റ്്നലന്ന്   ഴാങ്ങലമലയലക്കണും . Govt. പഡാ്മറുനട ഷര്ട്ടലപലക്കറ്റ്
ആകണനഭന്ന് നലര്ഫന്ധഭലല്ല.  െലറഴാക്കലമലമ തുകപമാ അനുഴദനീമഭാമ
നെറപഴാഏതാണ് കുരനഴില് അതാണ് ഇലഴാമലറബലക്കുക.ആശ്രലതര് എന്നാ്
(spouse, child, parents,brother/ syster)എന്നലഴരുള്ക്നപടുന്നു

1
7

1
8

ഈ ഇലഴ് DDO ക്ക് പനയലട്ട്  അനുഴദലക്കുഴാന് ഩാടലല്ലാത്തതാമല  കാണന്നു.
അതലനാ് ഇലഴലല്ലഎന്നയീതലമല് നലകുതലമടെ്ഩലന്നീട്രലപട്ടണ് ഷഭര്പലക്കുപമ്പാള്ക്
രീപണ്ട്ആമലഴാങ്ങാവന്നതാണ്.
EDUCATION LOAN INTEREST തനെപമാ ആശ്രലതരുനടപമാ (ഇണ ഭക്കള്ക്)
സമര്നഷക്കന്ഡരലക്കുപവശമുള്ള ഉന്നത ഴലദയാബയാഷ ആഴവയത്തലന് (ഇന്തയക്ക്
അകപത്താ പുരപത്താ ആകാും)പഴണ്ടല അുംഗീകൃത സ്ഥാഩനങ്ങലല് നലന്നുും
80E എടുത്തലട്ടുള്ള എഡുപക്കശന് പറാണലനെ ഩറലവമലനത്തലപറക്ക് തന്നര
ഴരുഭാനത്തല് നലന്നുുംഅടെതുക,എരം ഴലതാമാലുംഇലഴാമലറബലക്കുും.പറാണ്
എടുത്ത് 8 ഴര്ശത്തലനുള്ളല് ഉള്ള തലയലെടഴ് ആമലയലക്കണും, ഩറലവക്ക് ഭാരം പഭ
ഇലവള്ളൂമുതറലനെതലയലെടഴലന്ഇലഴലല്ല.
DONATIONS ജീഴനക്കായന് തനെ ഷുംബാഴന employerെ നട ന്കുകമാനണില്
ആതുകക്ക് (50%മുത് 100%ഴനയ)ഇലഴാമലDDO ക്ക് അനുഴദലക്കാും(ഉദാ:Prime
minister’s Relief fund, Earth quake fund). എന്നാ് ജീഴനക്കായന് പനയലട്ട്
80G ൊയലറ്റഫലള്ക് ഷുംഘടനകള്ക്ക്ക് ന്കുന്ന ഷുംബാഴനകള്ക്ക്ക് ഇലവണ്ടാകാനഭിലലും
അത് DDO ക്ക് അനുഴദലക്കാന് നലര്വാസഭലല്ല.  ആ ഷുംബാഴന നടത്തലമലട്ടലല്ലാത്ത
യീതലമല് ഇപപാള്ക് നലകുതലമടെ് ഩലന്നീട് രലപട്ടണ് ഷഭര്പലക്കുപമ്പാള്ക് രീപണ്ട് ആമല
ഴാങ്ങാവന്നതാണ്
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Donation to Political Party: Representation of the People Act-നറ ഴകുപ് പ്രകായും
1
അുംഗീകയലക്കനപട്ടലട്ടുള്ള യാഷ്ട്രീമ ഩാര്ട്ടലകള്ക്ക്ക് ന്കലമ ഷുംബാഴനക്ക് ഇലവണ്ട്.
80GG
9
ഩപേ ഈ ഇലഴ്  DDO ക്ക് അനുഴദലക്കാന് നലര്വാസഭലല്ല.  ആ ഷുംബാഴന
C
നടത്തലമലട്ടലല്ലാത്ത യീതലമല് ഇപപാള്ക് നലകുതലമടെ് ഩലന്നീട് രലപട്ടണ്
ഷഭര്പലക്കുപമ്പാള്ക്രീപണ്ട്ആമലഴാങ്ങാവന്നതാണ്
BLIND & DIFFERENTLY ABLED ഈ ഇലവblindness,Hearing impaired, Mental
retradation, Mental illness, low vision, Locomotors disability. എന്നീ
2
അുംഗഩയലഭലതലകള്ക് ഉള്ളജീഴനക്കാര്ക്കുള്ളതാണ്. 75000 രൂഩളനടഇലഴ് (40%്
0 80 U
കുരമാത്ത ഩയലഭലതല ഉള്ളഴര്ക്കുും) / 1.25രൂഩളനട ഇലഴ് 80% നു പഭനറ ഩയലഭലതല
ഉള്ളഴര്ക്കുഭാണ്. നഭഡലക്ക് പഫാര്ഡലനെ കാറാഴധല തീയാത്ത ഷര്ട്ടലപലക്കറ്റ്
സാജയാക്കണും
7TOTAL INCOME OR TAXABLE INCOME
ഴരുഭാന നലകുതലളനട കണക്കു കൂട്ടലകലല് ഴലനയ പ്രാധാനയപഭരലമ ഒരു ഩദഭാണ് പടാട്ട് ഇന്കും
അഥഴാടാക്സഫലള്ക് ഇന്കും.മുകലല് ഴയക്മാക്കലമതുപഩാനറപരാഷ് ഴരുഭാനത്തല്നലന്നുുംൊപ്റ്റര്
6എന്നപഩയല് ഴലപവശലപലക്കുന്നകലളലവകള്ക് എല്ലാുംകുരെതലന് പവശമുള്ളതുകമാണ് ഇത്.ഇതലനന
അടലസ്ഥാനനപടുത്തലനലകുതലകനണ്ടത്തുന്നു.
8INCOME TAX(87-A Rebateനുമുന്ഩ്)
മുകലല് കാണലെലയലക്കുന്ന ഩട്ടലകമലനറ നലയക്ക് പ്രകായും ഴരുഭാനനലകുതല കനണ്ടത്താും.  ടാകഷഫലള്ക്
ഇന്കും2.5റേുംകഴലമാത്തഴര്ക്ക്നലകുതലഇല്ല.
9LESS 87-A Rebate
നഩാതുപഴ താഴ്ന്ന ഴരുഭാനത്തല്നപട്ടഴര്ക്ക് നലകുതലമല് നലന്നുും പനയലട്ട കുരക്കാന് കളലളന്ന
ആവൃാഷക്കലളലഴാണ് ഇത്. നടപ്പു ഴര്ശവും ഈ ആനുകൂറയും റബലക്കുും.  ഒരു ജീഴനക്കായനെ
ടാകഷഫലള്ക് ഇന്കും മൂന്നയ റേത്തലനു മുകലല് പഩാമലട്ടലനല്ലില് രലപഫറ്റ്നെ ആനുകൂറയും റബലക്കുും
(കളലഞ്ഞ ഴര്ശും ഈ ഩയലധല 5 റേഭാമലരുന്നു. നലകുതല ഷുംഖ്യാനംയപമാ 2500 രൂഩപമാ ഏതാണ്
കുരനഴില് അതാണ് ഇലഴാമല റബലക്കുക (കളലഞ്ഞ ഴര്ശും ഇത് 5000 രൂഩ ആമലരുന്നു). തുടര്ന്നു
ഩരമാന് പഩാകുന്ന നഷസ്സും ഷര്ച്ൊര്ജും ഴരുഭാനനലകുതലപമാടു പെര്ക്കുന്നതലനു മുന്ഩ് 87-Aരലപഫറ്റ്
കുരപക്കണ്ടതുണ്ട്.
10Add Education Cess /Surcharge
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87-Aരലപഫട്ടലന് പവശമുള്ള നലകുതലളനട കൂനട ടാക്സലനെ 4% നഷസ്സും കൂനട പെര്ത്താ് ഒരു ഴയക്തല
ന്പകണ്ടനലകുതലഫാധയതമാമല.ഒരുപകാടലക്ക്താനളTaxable Income ഉള്ളഴര്ക്ക്Surcharge ഇല്ല.
11Less 89(1) Relief for Arrears of salary
വമ്പല കുടലകലക ഴാങ്ങലമതുമൂറും നലകുതലബായും ഉണ്ടാകുന്ന ഷാസെയയത്തല് പ്രപമാജനനപടുത്താവന്ന
ഴകുപാണലത്. കാറാ കാറങ്ങലല് കലപട്ടണ്ടലമലരുന്ന വമ്പലും നമ്മുപടതല്ലാത്ത കായണത്താ്
വഴകലക്കലട്ടലമതലനാ് ഒയാള്ക്ക്ക് നടപ്പു ഴര്ശും കനത്ത നലകുതല ഫാധയത ഴപന്നക്കാും. അപതഷഭമും
അത് കാറാ കാറങ്ങലല് തനന്ന കലട്ടലമലരുനന്നില് അന്ന് അടച്ചുപഩാരുഭാമലരുന്നന്ന നലകുതലളും
വഴകലക്കലട്ടലമതലനാ് ഇന്ന് ഒരുഭലെ് അടനക്കണ്ടലഴരുന്ന നലകുതലളും തായതഭയും നെയ്ത്, ജീഴനക്കായന്
അനുകൂറഭാകുുംഴലധും,ഇപപാള്ക് ന്പകണ്ടലഴരുന്നഅധലകനലകുതലക്ക് കലളലഴ് ന്കുകഎന്നതാണ്
ഇതലന്നര തതൃും. 10 E Form എന്ന നമ്പരലലള്ള പപാമുകള്ക് തയ്ാരാക്കല പഴണും ഈ ആവൃാഷും
ഴാങ്ങാന്.ഇത്ഷുംഫന്ധഭാമകൂടുത്ഴാമനക്ക്ഇഴലനടക്ലലക്ക്നെയ്യുക
12Total Tax dueafter Rebate, cess, Relief
പഭ് ഩരളും ഴലധും കൂട്ടലളും കുരച്ചുും ഒയാള്ക് നടപ്പു ഴര്ശത്തല് ന്പകണ്ട നഭാത്തും നലകുതലഫാധയത
കനണ്ടത്തുന്നു.
13LESS TDS from salary, Other income TDS
നഭാത്തുംനലകുതലതുകമല് നലന്നുുംവമ്പലത്തലെ നടളുംഩറലവഴരുഭാനുംഴാങ്ങുപമ്പാഴുുംഭറ്റുുംഩലടെTDS
തുകകുരക്കണും.
13LESS ADVANCE TAX PAID (Tax paid directly through bank)
െലറ അപൂര്വും ഷാസെയയങ്ങലല് വമ്പലത്തല് നലന്നുും നലകുതല ഩലടലക്കാത്ത നമള്ക് പനയലട്ട് ഫാില്
െറാന് മുപഖ്യാനംനനലകുതലന്കലമലട്ടുണ്ടാകാും.ഇതാണ്അഡൃാന്ഷ്ടാക്സ്.TDSനനഩറരുുംനതറ്റലധയലെ്
അഡൃാന്ഷ് ടാക്സ് എന്ന പഩയല് ഴലലലക്കാറുണ്ട്. എന്നാ് അഴ തമലലള്ള ഴയതയാഷും ഴലനയ
ഴയക്തഭാണ്. ഴരുഭാനത്തല് നലന്നുും ഩലടലച്ചു ഴെ നലകുതലമാണ് TDS, നമള്ക് പനയലട്ടടക്കുന്ന
നലകുതലമാണ്അഡൃാന്ഷ്ടാക്സ്.
14BALANCE OF TAX DUE (as TDS from February Salary)
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നഭാത്തും നലകുതലഫാധയതമല്നലന്നുും TDS, അഡൃാന്ഷ് ടാക്സ് എന്നലഴ കുരൊ് നപബ്രുഴയലഭാഷും
നമള്ക്അഴഷാനഗഡുഴാമലന്പകണ്ടനലകുതലതുകകനണ്ടത്താും.ഈതുകഭാര്െ്ഭാഷുംഴാങ്ങുന്ന
വമ്പലത്തല്നലന്നുുംTDSആമലഩലടലെ്ഫാക്കലതുകമാണ്വകയ്ല്കലട്ടുക.
Footnote:
Date of preparation : 11-3-2018 (തുടര്ന്നുള്ള ദലഴഷങ്ങലല് ഈ കുരലപ് ഴലപുറനപടുത്തല
തയ്ാരാക്കുന്നതാണ്)
Visit : http://babuvadukkumchery.blogspot.in/
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