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ല ോനപ്പന്മോഷ ടെ്പുസ്തകം്[വരുമോന്നികുതി്കണക്കോക്കോം
്
(2014-15)]
മോഷ ്അങ്ങടനയോ് കൃസ്തുമസ ്പരീലേടെ്അവധി്കഴിഞ്ഞ ് തിരിച്ചു് വന്നോപ്പിടന്ന്ആടക്ഒരു് ടവപ്രോളമോ.്
പണ്ും് ദോേോയണിെീച്ചര്്് അത ് ശ്രദ്ധിക്കോറുണ് .് പിള്ളോരുടെ് ശോക്തീകരണപ്രക്രിയയില്്് അതുവടര്
കണ്ിരുന്ന് ഉത്സോഹടമോന്നും് പിന്നീെലങ്ങോട്ട ് കോണില്ല.് ് “എന്തോ് മോലഷ,് ..് കോരയം് പറ് ..”് ഒരു് പുസ്തകത്തില്്്
മോടഷലന്തോ് കണക്കു് കൂട്ടുകയോ.് െീച്ചര്്് തിരക്കിയത ് മോഷ ് ലകടട്ടങ്കി ും് പുള്ളിക്കോരന്്് മറുപെിടയോന്നും്
പറഞ്ഞില്ല.് ് െീലച്ചര്സ ് ടിയിനിം ് കഴിഞ്ഞലപ്പോ് കിട്ടിയ് പുതിയ് വല്ല് പഠനതന്ത്രവും്
പയറ്റിലനോക്കുന്നതോലണോ് ?് ഒന്നു് ലനോക്കിക്കളയോം,് എച്ച .എം് ആകുലപോ് എല്ലോത്തി ും് ഒരു്
കണ്ണുലവണമലല്ലോ.് ദോേോയണിെീച്ചര്്് മോഷ്ടെ് പുറകില്്് ടെന്നു് നിപ്പോയി.് ടവട്ടിയും് തിരുത്തിയും് കൂട്ടിയും്
കുറച്ചും്ആടക്്അ ലങ്കോ മോയിരുന്നു്പുസ്തകം.് െീച്ചറുടെ്ഒരുടപട്ടുള്ള്ആ് നില്പ്പ ്കണ്ലപ്പോ്്് സം തി
ഇെലങ്ങറോയി് മോഷിനു് ലതോന്നി.് അങ്ക ോപ്പ ് ഒളിപ്പിക്കോന്്് ശ്രമിച്ചുടകോണ് ് മോടഷണീറ്റു.് “െീച്ചലറ,് ലനരടത്ത്
തടന്ന് കോരയങ്ങ്്് ഒന്നു് പ്ലോന്്് ടെയ്തു് വക്കുന്നത ് നല്ലതോ.് ഇത്തവണ് ഇന്കംെോസ്  ് ടക് കോരയത്തി ്
കോരയോയ് മറികള ് ഉണ്ലേ..് ഞോന്്് എന്തോയോ ും് ടെബ്രുവരീ ിക്ക ് നീട്ടി് വയ്ക്കണില്ല.”് ല ോനപ്പന്്്
നോയരങ്ങടനയോ് കോരയങ്ങള ് അങ്ങടന് നീട്ടിടക്കോലണ്ോണ് സാവോവം് പലണ്് ഇല്ല.് പിള്ളോരുടെ്
കോരയത്തി ോയോ ും്തുെക്കം്മുതല ്ശ്രദ്ധ്ലവണം്എന്നതോ്മോഷ്ടെ്പേം.്
“തുെക്കം് മോം
യം് തന്തുനോലനനോ..് ് പടന്ന് ജീവിതം് തുന്തനോലനനോ...”് ് എന്നോണലല്ലോ് മഹോകവിയും്
പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത .
മുകളില്്് വിസ്തരിച്ചത ് നെന്ന് കഥയടല്ലങ്കി ും് ഒരു് കോരയം് പറയോടത് വയ്യ.് ഡിസംബര്്് മോസം് കഴിഞ്ഞു്
പുതുവര്ഷടത്ത് വരലവല്ക്കോനുള്ള് ആലവശത്തിമിര്പ്പിനിടെ് അല്പ്പം് ആകു തലയോടെ് ഇെയ്ക്കിടെ്
തികട്ടിവന്നു് അസാസ്ഥത് സൃഷ്ടിക്കോറുള്ള് ഒന്നോണ ് വരുമോന് നികുതി് (Income Tax)കണക്കോക്കല്്.
വിദയോര്ഥിക്്് ടപോതുപരീേടയ് ലനരിെോനോയി് കച്ച് ടകട്ടിയിറങ്ങുലപോ്്് പ്രകെിപ്പിക്കുന്ന് അലത്
പിരിമുറുക്കവും് അങ്ക ോപ്പും് ഈ് ഘട്ടത്തില്്് ശപളവരുമോനക്കോരോയ് ജീവക്കോരും് അദ്ധയോപകരും്
പ്രകെിപ്പിക്കോറുടണ്ന്നത ്പരമസതയം്്!്
കഴിഞ്ഞ്രണ്ു്മൂന്നു്വര്ഷങ്ങടള്അലപേിച്ച ്നെപ്പു്സോപത്തികവര്ഷത്തില്്്(2014-15)്ആശാസിക്കോനുള്ള്
വക്നല്കുന്ന്െി ്ആനുകൂ യങ്ങളും്ഇളവുകളും്ഉള്ളതോയി്കോണോം.
(2014-15)്ട ്പ്രധോന്മോറ്റങ്ങ്്/ആകര്ഷണങ്ങ്്

1്.്നികുതി്നല്ലകണ്തില്ലോത്ത്വരുമോന്പരിധി്2് േത്തില്്്നിന്ന ്2.5് േമോയി്ഉയര്ത്തി്(60 വയസ്സ ്
പൂര്ത്തിയോകോത്ത്വയക്തിക്ക ്)
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2.് നിലേപങ്ങ്ക്കും് മറ്റും് നല്കുന്ന് (Chapter VI- A)് കിഴിവ ് 1് ് േത്തില്്് നിന്ന ് 1 .5് േമോയി്
ഉയര്ത്തി
3.് ് ടഹൌസിം ് ല ോണിടക് പ ിശക്ക ് നല്കിയിരുന്ന് കിഴിവ ് 1 .5് ്
ഉയര്ത്തി്[്24(1)]

േത്തില്്് നിന്ന ് 2

േമോയി്

4.് 01-04-13 നും 31-03-14 നും ഇെക്ക ് 25് േം് വടരയുള്ള് ് ടഹൌസിം ് ല ോണ്്് എെുത്ത ,് 40 േത്തില്്്
ലമട ക്കയറോത്ത്വീെ ്വോങ്ങിയര്ക്ക ,്പ ിശയെക്കുലപോ്്്്നിബന്ധനക്ക്കു്വിലധയമോയി്ലമല്്്പറഞ്ഞ്ഇളവിന ്
പുറലമ്1് േം്വടര്(80EE)്്ഇളവിടക്്ആനുകൂ യം്ഈ്വര്ഷവും് വിക്കും. (വിശദോംശങ്ങ്്്െുവടെ)
5. അഞ്ചു്

േം് വടര് െോകസബി്്് വരുമോനമുള്ളവര്ക്ക ് (െോസ് ബി്്് വരുമോനത്തിടക് വിശദീകരണം് െുവടെ)്

നികുതിയില്നിന്നു് ലനരിട്ട ് കുറയ്ക്കോടമന്ന് രീതിയില്്് കഴിഞ്ഞ് വര്ഷത്തില്്് നല്കിയിരുന്ന് 2000 രൂപവടരയുള്ള്
റിലബറ്റ ്്(Section 87A) ഈ്വര്ഷവും്കനിഞ്ഞു്നല്കിയിട്ടുണ് ്
5.്2012 ല്് ആവിഷരിച്ച്രോജീവ് ോന്ധി്Equity scheme (80CCG) പ്രകോരം “പുതു്ടെറുകിെ്ഓഹരി്്നിലേപകടര”്
(New retail investors) ലപ്രോത്സോഹിപ്പിക്കുന്നത്തിനുള്ള്ഉപോധിടയന്ന്നി യില്്്50000 രൂപവടര നിലേപിച്ച 25000
രൂപ് വടര് വരുമോനത്തില്നിന്ന് കുറക്കോനുള്ള് അവസരം് ഇലപ്പോഴും് നി നില്ക്കുന്നു് (നിബന്ധനക്ക്കു്
വിലധയമോയി് ഇതിനോല്്് ഒരു് വയക്തിക്ക ് 80 c പ്രകോരമുള്ള് നിലേപങ്ങളില്്് ഒന്നര് േത്തിനു് പുറലമ് 80CCG
സ്കീമില്് 50000്രൂപ്വടര്്നിലേപിച്ച ്നിലഷപത്തിടക്പകുതി്വരുമോനത്തില്്്ഇളവു്ലനെോം്)്

നികുതി്നിരക്കുക്്്60 നു്തോടഴ്വയസ്സ ്ഉള്ളവര്്
വരുമോനതുക്
നികുതി്
i.

നികുതിയില്ല

Total income 2,50,000 കവിഞ്ഞിട്ടിടല്ലങ്കില്്

Total income 2,50,000 കവിയുകയും്
ii. എന്നോല്്് 5,00,000

2,50,000 നു്ലമട യുള്ള്തുകയുടെ

കവിയോതിരിക്കുകയും്ആടണങ്കില്്
Total income 5,00,000 കവിയുകയും്
iii. എന്നോല്്് 10,00,000
കവിയോതിരിക്കുകയും്ആടണങ്കില്്

Rs. 25,000

iv. Total income 10,00,000 കവിഞ്ഞോല്്്

10%

+

5,00,000 നു

ലമട യുള്ള്തുകയുടെ 20%
Rs. 1,25,000 + 10,00,000 നു
ലമട യുള്ള്തുകയുടെ്30%

60 വയലസോ്അതിനു്മുകളില ോ,്എന്നോല്്്80 നു്തോടഴ
(born on or after 1st April 1934 but before 1st April 1954)

വരുമോനതുക

നികുതി

നികുതിയില്ല
i. Total income 3,00,000 കവിഞ്ഞിട്ടിടല്ലങ്കില്്
Total income 3,00,000 കവിയുകയും്എന്നോല്്് 3,00,000്നു്ലമട യുള്ള്
ii. 5,00,000 കവിയോതിരിക്കുകയും്ആടണങ്കില്് തുകയുടെ 10%
Total income 5,00,000 കവിയുകയും്എന്നോല്്് Rs. 20,000 + 5,00,000 നു
iii. 10,00,000 കവിയോതിരിക്കുകയും്ആടണങ്കില്് ലമട യുള്ള്തുകയുടെ
20%
iv. Total income 10,00,000 കവിഞ്ഞോല്്്

Rs. 120,000 + 10,00,000 നു
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വരുമോനതുക

നികുതി
ലമട യുള്ള്തുകയുടെ്30%

80 ഓ്അതിനു്ലമട ലയോ്വയസ്സുള്ളവര്് (born before 1st April 1934)

വരുമോനതുക

നികുതി

നികുതിയില്ല
i. Total income 5,00,000 കവിഞ്ഞിട്ടിടല്ലങ്കില്്
Total income 5,00,000 കവിയുകയും്എന്നോല്്് 5,00,000്നു്ലമട യുള്ള്
ii. 10,00,000 കവിയോതിരിക്കുകയും്ആടണങ്കില്് തുകയുടെ്20%.
Rs. 100,000 + 10,00,000 നു
ലമട യുള്ള്തുകയുടെ്30%

iii. Total income 10,00,000 കവിഞ്ഞോല്്്

[എല്ലോ്വിവോ ക്കോരും്നികുതിയുടെ്3്%്ടസസ്സ ്കൂടെ്നല്കണം]
“ഹത്ത്വോ യം്ജീവനക്കോരനോം്....”്എലന്നലതോ്്വിദാോന്്്പോെിയതുതുലപോട ്ആനന്ദിക്കോനോയി്ഇനിടയന്തു്ലവണം്

നികുതി്അെലക്കണ്ത ടെബ്രുവരി്മോസത്തി ോലണോ?
അലല്ല്അല്ല.്വോസ്തവത്തില്്്പ രും്അങ്ങടനയോണ ്ടെയ്തുലപോരുന്നടതങ്കി ും്ശരിയോയ്രീതി്അതല്ല.്ഒരു്
ഉദോഹരണം് പറയുകയോടണങ്കില്്് ഒരുജീവനക്കോരന്്് തടക് ഈ് സോപത്തീക് വര്ഷടത്ത് നികുതി് 2014
ഏപ്രില്് മോസത്തില്്്തടന്ന് ണിടച്ചെുക്കണമോയിരുന്നു.്മഷിലനോട്ടലമോ്കവെി്നിരത്തല ോ്വശത്തോക്കണം്
എന്നല്ല് ഉലേശിച്ചത ,് മറിച്ച ് ഏടതങ്കി ും് Tax estimation software ഉപലയോ ിലച്ചോ് വരും് മോസങ്ങളിട ്
വരുമോനം്ഏതോണ് ്തിട്ടടപ്പെുത്തിലയോ്ഈ്കര്മം്ടെയ്യോം.്increment തുക വരുലപോ്്്ഉണ്ോകോനിെയുള്ള്
വര്ദ്ധനവും് കിട്ടോനുള്ള് കുെിിികയുടെ് തുകയും് മറ്റും് കൃതയമോയി് ലബോധയമുള്ളതിനോല്്് ഇതില്്്
ഉ്ടപ്പെുത്തണം.് ഒപ്പം് തടന്ന് മുന്്് വര്ഷങ്ങളിട ് കണക്കുലനോക്കി് ആവശയമോയ് ലവദ തി് വരുത്തി,്
അെുത്ത് 12് മോസത്തില്്് നെത്തോനുലേശിക്കുന്ന് െോസ്  ് ലസവിം ് നിലേപങ്ങടള് പറ്റിയും്
ധോരണയുണ്ോക്കണം.് ഇതിന്ടറ് അെിസ്ഥോനത്തില്്് നെപ്പു് വര്ഷടത്ത് നികുതി് ഏതോടണ്ോരു്
കൃതയതലയോടെ് കടണ്ത്തോം.് ് ഇതു് വയക്തമോക്കുന്ന് ് കുറിപ്പിടന് Estimated Income tax statement എന്നു്
വിളിക്കോം.് ഒരു് വര്ഷടത്ത് നികുകുതിടയ് ് 12് ടകോണ് ് ഹരിച്ചോല്്് ഒരുമോസടത്ത് നികുതിയും്
കോണുകയോയി.് Estimated Income tax statement

ലമ ധികോരിക്ക

സമര്പ്പിച്ച ് തുെര്്് മോസങ്ങളില്്്

ശപളത്തില്നിന്നും്TDS എന്ന്ലപരില്്്മോസ് ഡു്കുറക്കോന്്്അലപേിക്കണം.്മോസങ്ങ്്്കഴിയുലപോ്്്
വരുമോനത്തി ും് നിലേപത്തി ും് വയതിയോനം് കണ്ോല്്് സ്റ്ലറ്ററ്റ്ടമന്റ ് പരികരിരിക്കുകയും് TDS തുകയില്്്്
മോറ്റം് വരുത്തുകയും് ലവണം് എന്ന ് പ്രലതയകം് പറലയണ്തില്ലലല്ലോ.് ഇങ്ങടന് മോസം് ലതോറും്
നികുതിയെച്ചുടകോണ്ിരിക്കുന്ന് ഒരോ്്് ഈ് സോപത്തീക് വര്ഷത്തിടക് അവസോന് മോസമോയ് 2015
മോര്ച്ചിട ്ശപളം്(ടെബ്രുവരിയില്്്എഴുതുന്നത ്)്വോങ്ങുലപോ്്്കൃതയമോയി്ബോക്കി്അെലക്കണ്്നികുതി്
കടണ്ത്തി്ഒെുലക്കണ്തോയി്വരും.്െുരുക്കം്പറഞ്ഞോല്്്മോസം്ലതോറും്നെലത്തണ്്‘വ്രതോനുഷ്ഠോനങ്ങളുടെ’്
ഒെുവില്്് ഏറ്റവും് പരിപോവനമോയി് ടെലയ്യണ്് ‘പുണയകര്മം’് നെലത്തണ്ത ് ടെബ്രുവരിയിട ് ബില്്്
എഴുതുലപോ്്് ആടണന്നുമോേം.് ബില്ലിലനോടെോപ്പം് ശരിയോയ് Income tax statement

നല്കിയോല

ബന്ധടപ്പട്ട് അധികോരിക്്് ശപളം് പോസോക്കൂ.് ഈ് statement
ലപോകുന്നത
Income tax
ആപ്പീസില ക്കോടണന്നു് പ രും് ടതറ്റിദ്ധരിക്കോറുണ് .് യഥോര്ഥത്തില്്് അടതത്തുന്നത ് വകുപ്പുത ്
ഓെീസില ക്കും്

ിഷറിയില ക്കുമോണ .്

Income

tax

statement

തയ്യോറോക്കോന്്

ഏടതങ്കി ും്
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ലസോഫ്ററ്റ ടവയറിടന്
്
ആശ്രയിക്കുന്നതോണ് പരികരിൃത് ല ോകത്തില്്് പ്രോലയോ ികം.് ് ഈ് സ്റ്ലറ്ററ്റ്ടമന്റ്
സമര്പ്പണടത്ത് ‘് Return File ടെയ്യല്്’് എന്ന ് പറയോന്്് പോെില്ല.് ‘് Return File ടെയ്യല്്’് നമ്്് ജൂല ്
മോസത്തില്്് ഓണ്്- യിന്്് ആലയോ് െുവപ്പ ് നിറത്തില്്് വരുമോന് നികുതി് ഓെീസില്്് നിന്നും് വോങ്ങി്
സമര്പ്പിക്കുന്ന്ലെോമില ോ്സമര്പ്പിക്കുന്നതോണ .്ഇതിടക് േയസ്ഥോനം്ഇന്കംെോസ്  ്ആപ്പീസ ്തടന്ന.

എങ്ങിടനയോണ ്്വരുമോന്നികുതി്കണക്കോലക്കണ്ത ്?
2014 ഏപ്രില്്് 1് മുതല്്് 2015് മോര്ച്ച ് 31 വടരയുള്ള് കോ യളവില്്് വിച്ച് എല്ലോ് വരുമോനവും്
കൂട്ടിലച്ചര്ത്തുടകോണ്ോണ ് നികുതി് നല്ലകണ്ത .് ഇതില്്് ് ശപള് വരുമോനടത്തപ്പറ്റി് ആദയം് പറയോം് ശപള്
വരുമോനത്തില്്് അെിസ്ഥോന് ശപളം, േോമബത്ത, വീട്ടുവോെക് ബത്ത, സോ റി് അരിയര്്,് ഡി.എ.അരിയര്്,്
സ്റ്ടപഷയല്്് അ വന്സുക്്,് ഏണ്ഡ ് ീവ ് സറണ്ര്്,് ടെസ്റ്റിവല്്് അ വന്സ , ലബോണസ , ലപ് റിവിഷന്്്
അരിയര്്് എന്നിവടയല്ലോം് ഉ്ടപ്പെുത്തണം.് Medical reimbursement ഉടണ്ങ്കില്്് അത ് ഓെീസില്്് നിന്നുള്ള്
മറ്റു് വരുമോനമോയി് ടമോത്തം് കോണിക്കണം.് (പിന്നീെ ് ഇളവിന ് അവസരമുണ് ് ) ഈ് തുകയില്്് നിന്നും്
നമ്്് ് വോങ്ങിച്ച് െി ് അ വന്സുക്ക്കും/profession

tax

നും് ഉള്ള് Tax

exemption

തുക

കുറയ്ക്കോവുന്നതോണ (ടസേന്്്10,്S-16(iii) )്പ്രധോനടപ്പട്ടവ്െുവടെ്:
വരവുക്്/അ വന്സ്ക്/ടെ വുക്്്

Tax exemption/deduction (കിഴിവുകള് കിട്ടിയ അലവന്സിനനക്കാള്
കൂടരുത് )

ടപ്രോടെഷണല്്്െോസ്  ്(Tax on employment)

മുഴുവനും്കിഴിക്കോം്

Hill compensatory allowance

കിട്ടിയ്തുകലയോ്്പരമോവധി 7000 രൂപ്വടരലയോ്്
ഏതോണ ്കുറടവങ്കില്്്

Transport allowance

800 രൂപ്വടര്്മോസം്(1600 for blind and handicapped)

Uniform allowance

ഔലദയോ ിക്ആവശയങ്ങ്ക്ക ്ടെ വോയോല്്്കിഴിവ ്
വയമോണ ്്

Travelling allowance

ഔലദയോ ിക്ആവശയങ്ങ്ക്ക ്ടെ വോയോല്്്കിഴിവ ്
വയമോണ

HRA

(െി ര്ക്ക ് വയമോണ ്)െുവടെ്വിശദമോക്കുന്നുണ് ്

City compensatory allowance

ഇളവില്ല്

Medical reimbursement [S 17(2)]

15000 രൂപ്വടര്(അേയും്തുക്ടെ

[S-16(iii)]

വോക്കിയ്ലരഖ്ആവശയടപ്പടട്ടക്കോം)്

ടമോത്തം് ശപളവരുമോനത്തില്്് നിന്നും് മുകളില്്് ടകോെുത്ത് കിഴിവുക്്് കുറച്ചതിനുലശഷം് കിട്ടുന്ന്
തുകടയ്Net Salary Income എന്നറിയടപ്പെുന്നു.്ഈ്തുകലയോടെോപ്പം്ഒരുവന ്്മറ്റു്വരുമോനങ്ങ്്്ഉടണ്ങ്കില്്്
അതും്ഉ്ടപ്പെുത്തണം.്അവ്ബിസിനസ /ടപ്രോടെഷന്്്വരുമോനം,്പ ിശയില്നിന്നുള്ള്വരുമോനം,്്കോപ്പിറ്റല്്്
ട യിന്്്വരുമോനം,്വീെ ്വോെകയ്ക്ക ്ടകോെുത്ത ്ലനെുന്ന്വരുമോനം്മുത ോയവ് ആണ .്്ടഹൌസിം ്ല ോണ്്്എെുത്ത ്്
പ ിശയെച്ചിട്ടുള്ളവര്്് ആ് തുകടയ് ടന റ്റീവ ് വരുമോനമോക്കി് കണക്കോക്കി് ‘ Income from house property’
ത ടക്കട്ടി ോണ ്പരി ണിലക്കണ്ത .് ഇങ്ങടന കൂട്ടിയ ടമോത്തം്വരുമോനത്തില്നിന്നും Chapter VI-A പ്രകോരമുള്ള്
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ഇളവുക്്് കുറച്ചോല്്് (വിശദീകരിക്കുന്നുണ് )് നികുതി് കണക്കോക്കോന്്് പരി ണിലക്കണ്് Taxable Income
(Total Income എന്നും്ലപരുണ് ) ത്തില്്്എത്തുകയോയി.
ശപള്വരുമോനം്പരി ണിക്കുലപോ്്്പ ര്ക്കും്െി ്അബദ്ധങ്ങ്്്പറ്റോറുണ് ്അവ്സൂെിപ്പിക്കടട്ട്
1്.് ് 2014 ഏപ്രില്്്1്നും് 2015്മോര്ച്ച ് 31്നും് ഇെയില്്്

വിച്ച് ശപളമോണ ്ഉ്ടപ്പെുലത്തണ്ത ്,് 2014

ഏപ്രില്്്1്നു്

ലശഷം് കിട്ടിയ ശപളം് തല ് മോസമോയ് മോര്ച്ചില തോയതിനോ ും, ് വരോന്്് ലപോകുന്ന് ് മോര്ച്ച ് മോസത്തില്്് കിട്ടോന്്്
ലപോകുന്ന് ശപളം് തല ് മോസമോയ് ടെബ്രുവരിയില തോയതിനോ ും് ശപളവരുമോനത്തിടക് കോ ഘട്ടടത്ത് salary
relating to the period 2014 Mach to 2015 February എന്നും പറയോറുണ്
2.്്ശപളത്തില്്്അരിയറോയി് വിച്ച ്ലപ്രോവിഡക ്െണ്ില്്് യിപ്പിച്ച്്തുകയും്ഉ്ടപ്പെുത്തണം്
3.് ് ലപ്രോവിഡക് െണ്ില്്് നിന്നും് എെുത്ത് ല ോണ്്് വരുമോനമല്ല് അതുലപോട ് ലപ്രോവിഡക് െണ്ിന്ടറ്
ല ോണിലേ ുള്ള്ള്ള്തിരിച്ചെവ ്്നിലേപവുമല്ല.്്ല ോണിടക്തിരിച്ചെവ ്ഉണ്ോകുലപോ്്്കയ്യില്്്കിട്ടുന്ന്ശപളത്തിന ്
കുറവുണ്ോകുടമങ്കി ും്നികുതി്കണക്കോക്കോന്്്ല ോണിടക്തിരിച്ചെവിന ്മുന്പുള്ള്ശപളമോണ ്പരി ണിലക്കണ്ത .്
അതുലപോട ്PF ല ക്ക ്ല ോണ്്്തിരിച്ചെവ ്നെത്തുലപോ്്്ആ്തുക്PF്നിലേപ്ലകോളത്തില്്്എഴുതരുത ്
4.്്Festival Advance ആയി്വോങ്ങുന്ന്തുക്വരുമോനമോയി്കോണിക്കരുത ,്അതുലപോട ്്Festival Advance ല ക്കുള്ള
ഡുക്കളോയുള്ള് തിരിച്ചെവ ് ് ശംപളത്തില്നിന്ന ് പിെിക്കുന്നു് എന്നതുടകോണ് ് ആ് മോസങ്ങളിട ് ശപളം് കുറച്ചു്
കോണിക്കരുത ,്പകരം്ആ്പിെുത്തമിടല്ലങ്കില്്്കിട്ടുന്ന്ശപളമോണ ്ആ്മോസടത്ത്വരുമോനമോയി്കോണിലക്കണ്ത ്.
5.് ് GPAI എന്ന് ലപരില്് ടപോതുലവ് നവംബര്്് മോസത്തില്്് പിെിക്കോറുള്ള് 300 രൂപ് LIC നിലേപം് ലപോട ്
ഇളവിനോയി്പരി ണിച്ച ്ലപോരുന്ന്സമ്പ്രദോയം്നി വി ുണ് ്,്അതും്ശരിയല്ല്ഈ്അെവിന ്ഒരു്വകുപ്പ ്പ്രകോരവും്
ഇളവുള്ളതോയി് കോണുന്നില്ല് .് ് ആ് നിലേപടത്ത് deduction ലകോളത്തില്്് ഉ്ടപ്പെുത്തോടതയോണ ് ് കണക്കു്
കൂടട്ടണ്ത ്

സ്ഥിര്നിലേപങ്ങളില്്്നിന്നും്RD നിലേപങ്ങളില്്്നിന്നും ലനെിയ്പ ിശ്വരുമോനമോയി്കോണിക്കലണോ്?
തീര്ച്ചയോയും,് ് എല്ലോ് തരം് ബോങ്കുകളില്നിന്നും് ലപോസ്റ്റോെീസുകളില്നിന്നും് ് ലസവിംസ്സ ് ബോങ്ക ് (SB Account)
അല്ലോടതയുള്ള് നിലേപങ്ങ്ക്ക ് വിച്ച് പ ിശ് അടതേ് ടെറുതോയോ ും് വരുമോനത്തില്്് ഉ്ടപ്പെുത്തണം.് ് മുന്്്
വര്ഷങ്ങളില്്് ഈ് തുക് കണക്കില്്് കോണിക്കോടത് പ രും് “മുക്കോറുടണ്ങ്കി ും”് ഇനി് അതിനു് കഴിയുടമന്ന ്

ലതോന്നുന്നില്ല് ,് കോരണം് നിലഷപസമയത്ത ് തടന്ന് നമുടെ് PAN ആവശയടപ്പെുന്നതുടകോണ് ് ബോങ്കുകോര്്് ഈ്
വരുമോനം് നമുടെ് PAN ACCOUNT ല്് online സംവിധോനത്തി ൂടെ ലരഖടപ്പെുത്തിയിട്ടുണ്ോകുടമന്ന് ് കോരയം്
മറക്കോതിരിക്കുക.് ് മടറ്റോരു് കോരയം് കൂടെ് പറയോടത് വയ്യ് പ ലപ്പോഴും് ബോങ്കുകോര്്് 10% നികുതി് കിഴിച്ചതിനു്
ലശഷമോയിരിക്കും് പ ിശ് നമുക്ക ് നല്കിയിരിക്കുക.് ് ആ് സോഹെരയത്തി ും് ് പ ിശ് വരുമോനമോയി്
കോണിക്കോതിരിക്കരുത ്,്പകരം്ബോങ്കുകോര്്്നികുതി്പിെിച്ചിട്ടില്ലോയിരുടന്നങ്കില്്്എേയോയിരുന്നുലവോ് interest ആയി്
കിട്ടുമോയിരുന്നത ്്ആ്തുക്്പ ിശ്വരുമോനത്തില്്്ഉ്ടപ്പെുത്തി,്്നികുതിയോയി്ബോങ്കുകോര്്്‘പിെുങ്ങിയ’്തുകടയ്
TDS (Tax deducted at source ) ആയി നികുതി് അെച്ചതു് കോണിക്കുന്ന് ലമഖ യില്്് കോണിക്കണം. വയതയസ്ത SB
Account കളിട ് ഈ് കോ ഘട്ടത്തിട ് ടമോത്തം് പ ിശ് 10000 രൂപ് കഴിഞ്ഞിട്ടുടണ്ങ്കില്്് 10000് നു് ലമട യുള്ള്
പ ിശയും്വരുമോനത്തില്്്ഉ്ടപ്പെുത്തണടമന്നോണ ്വകുപ്പ ...!

വീട്ടുവോെക്നല്കുന്ന്ഏടതോരോ്ക്കും്ഇളവിന ്അവകോശമുലണ്ോ്?

6
എല്ലോവര്ക്കും്ഉണ്ോകണടമന്നില്ല.്ടകോെുത്ത്വോെകലയോ്ലനെിയ്HRA ലയോ്ഇളവോയി്കിട്ടണടമന്ന ്വോശി്പിെിക്കോന്്്
കഴിയില്ല്കോരണം്ടസേന്്് 10(13A) പ്രകോരം്ഇളവിനോയി്പരി ണിലക്കണ്്തുക്െുവടെ്കോണുന്ന് 3് തുകകളില്്്

ഏറ്റവും്ടെറുതോണ ്
1. ആ്സോപത്തീക്വര്ഷത്തില്്്ലനെിയ്HRA (കുെിിികയോയി്കിട്ടിയതെക്കം)്്
2. വോര്ഷീക്ശപളത്തിടക്10% കണ്ു്ആ്തുകലയക്കോ്്്ലമട ്വോര്ഷീക്വോെക്അെച്ചിട്ടുടണ്ങ്കില്്് അങ്ങടന്
കൂെുത ോയി്അെച്ച്തുക്(ഇവിടെ്ശപളടമന്നത ്Pay + DA മോേമോണ )
3.

വോര്ഷീക്ശപളത്തിടക്40% (ഇവിടെ്ശപളടമന്നത ്Pay + DA മോേമോണ )

ഇതില്്് പ ലപ്പോഴും് രണ്ോം് ലപോയകില്്് പറഞ്ഞ് തുക് പൂജയമോയിരിക്കും.് അതുടകോണ് തടന്ന് മുകളിട ് മൂന്നു്
തുകകളില്്്കുറഞ്ഞ്തുക്പൂജയവും,് വിക്കുന്ന്്ഇളവു്പൂജയവുമോകോറുണ് .്ഉദോഹരണം്പറഞ്ഞോല്്്30000 രൂപ്
പ്രതിമോസ ശപളം് (Pay +DA) വോങ്ങുന്ന് ഒരു് വിദാോന്്് 3000 രൂപക്കുമുകളില്്് ് പ്രതിമോസവോെകയുള്ള് വീട്ടില്്്
അന്തിയുറങ്ങിടയങ്കില ്നികുതിയിളവിടക്സാപ്നം്കോണോടനോക്കൂ്...

ടമോത്തവരുമോനം്രണ്ര് േം്കവിഞ്ഞവടരോടക്ക്നികുതി്ടകോെുക്കലണോ്?
ലവണ്,്
ടപോതുലവ്
ഒരുപോെ
ആശയക്കുഴപ്പം്
ഉണ്ോകുന്ന്
നികുതിബോധയതയുള്ളവനോലണോ് എന്നു് തീരുമോനിലക്കണ്ത് അവടക്

ലമഖ യോണിത .്
ഒരുവന്്്
ടമോത്തവരുമോനത്തിന്ടറ്

അെിസ്ഥോനത്തി ല്ലല,്അവടക് ‘Total Income അഥവോ Taxable Income’ ത്തിന്ടറ്അെിസ്ഥോനത്തി ോണ ്. Total
Income അഥവോ Taxable Income
സമവോക്കയരൂപത്തില്്്പറഞ്ഞോല്്്

എന്നത ് ഒരു് സോലങ്കതിക് പദമോണ ് (ലരോസ ് വരുമോനമല്ല).് ഒരു്

്[Total Income അഥവോ Taxable Income = ടമോത്തവരുമോനം്–്അനുവദനീയ്ഇളവുക്്്]
അനുവദനീയ് ഇളവുക്്് എന്നതുടകോണ് ് വിവേിക്കുന്നത ് െി ് അ വന്സുക്ക്ക ്

വയമോയ് കിഴിവുക്്,്്

LIC, PF, NSC തുെങ്ങിയ് നിലഷപങ്ങ്ക്കും് Housing loan interest, Tuition fee, Mediclaim,

സംവോവന (etc)

എന്നിങ്ങടനയുള്ള്ടെ വുക്ക്കും്ലവണ്ിവന്ന്തുകയോണ ്(Chapter VI-A deductions).്്എന്നോല്്്‘അനുവദനീയ്
ഇളവുക്്’് എന്ന് കൂട്ടത്തില്്് ് ് നികുതി് ടകോെുലക്കണ്തില്ലോത്ത് വരുമോനമോയ് രണ്ര് േം് രൂപ്
ഉ്ടപ്പെുത്തരുത .
Total Income എന്ന് പദത്തിന ് സാന്തം് സൌകരയോര്ഥം് െി ് വിദാോേോര്്് ഒരു് ലെോര്മു ് പെച്ചുവിെോറുണ് .്
ലെോര്മു ്ഇതോണ ്
“Taxable Income = ടമോത്തവരുമോനം്–്അനുവദനീയ്ഇളവുക്്-് 2,50,000” (അതിവീകരമോയ്ഒരു്ടതറ്റോണ ്
ഇടതന്ന ്പ്രലതയകം്മനസ്സി ോക്കി്ആ്വിദാോേോര്ക്ക ്തലകോ ം്്മോപ്പ ്നല്കുക്മോേമോണ ്ഏക്ലപോംവഴി)

നികുതിയിളവിന്ന ്്അര്ഹമോയ്ലമഖ ക്്(Chapter VI A deductions)
ഒരു്സോധോരണ്ജീവനക്കോരന്്്ഉപലയോ ടപ്പെുത്തോറുള്ള്ലമഖ കടളപ്പറ്റി്മോേം്പ്രതിപോദിക്കുന്നു.
ഇളവുകളും്ടസേനും്

വരുമോനത്തി

7
ല്നിന്നും
പരമോവധി്
കിഴിവോയി്
വിക്കുന്ന്
തുക

A

80 C, 80 CCC, 80CCD പ്രകോരമുള്ളവ

1

Life Insurance Premium സാകോരയ കപനികളുടെയും് LIC , Postal life
insurance എന്നിവ്ഉ്ടപ്പെുത്തോം.്ഇണ,്മക്ക്്്എന്നീ്ലപരില്്്ഉള്ളവക്കും്
ബോധകം്.്(പ്രീമിയം്തുക്അതതു്ലപോളിസിയുടെ്Capital sum assured ടക
20% കവിയരുത .്2012 ഏപ്രില്്്1്നു്ലശഷടമെുത്ത്ലപോളിസിക്ക്ക ്്ഇത ്
10%്ആക്കി്പരിമിതടപ്പെുത്തി)

2

ലപ്രോവിഡക ് െണ് ് നിലേപങ്ങ്്് (PF),് ലപോസ്റ്റോെീസുകളി ും്്്
ബോങ്കുകളി ും് വിക്കുന്ന് PPF നിലേപങ്ങ്് എന്നിവ് ് [സാന്തം/ഇണയുടെ/്
മക്കളുടെ്്ലപരി ുള്ളവയില്്്പണമെക്കുടണ്ങ്കില്്്]

[െുവടെ്
കോണുക]

3

NSC നിലേപങ്ങ്്് ലപോസ്റ്റ ് ഓെീസില്്് നിന്ന ്
ലപരി ുള്ളത ്]

വിക്കുന്നത ് [സാന്തം്

[െുവടെ്
കോണുക]

4

കുട്ടികളുടെ് െയൂഷന്്് െീ് പരമോവധി് 2് കുട്ടിക്ക്ക ് [ഇന്തയയില്്് നെത്തുന്ന്
വ:്സ്ഥോപനങ്ങളുടെയും്Un aided സ്ഥോപനങ്ങളുടെയും്(സ്കൂ്്്,ലകോലളജ ,്
യൂണിലവഴ്സിറ്റി)് ഉ്ടപ്പെുത്തോം.് മുഴുവന്്് സമയ് ലകോഴ്സുക്ക്ക്
മോേം-് Entrance coaching fee, Donation, Capitation Fee എന്നിവ്
പരി ണിക്കില്ല്]

[െുവടെ്
കോണുക]

[െുവടെ്
കോണുക]

5

ബോങ്കുകളി ും് ലപോസ്റ്റോെീസുകളി ും് വിക്കുന്ന് പ്രലതയക് ് ‘5് വര്ഷ് െോസ്  ്
ലസവിം ് നിലേപങ്ങ്്’് [സാന്തം് ലപരി ുള്ളത ് ]് എല്ലോ് െിസ് ഡ ്
നിലേപങ്ങളും്‘െോസ്  ്ലസവിം ്നിലേപങ്ങ്്’്അല്ല്

[െുവടെ്
കോണുക]

6

UTI, LIC എന്നിവ് നല്കുന്ന Ulip plan ക്്, LIC annuity plan, െോസ്  ്
ലസവിം ്മയൂൊല്്്െണ് ്നിലേപങ്ങ്്്എന്നിവ്

[െുവടെ്
കോണുക]

7

സാന്തം് ലപരില്്് വീെും് പുരയിെവും് വോങ്ങുന്നതിന ് ടെ വോയ് Stamp duty,
Registration fee എന്നിവ്

[െുവടെ്
കോണുക]

8

ഇന്രോസ്റ്ി്െര്്്ലബോണ്ുക്്്(ICICI, IDBI, NABARD )

[െുവടെ്
കോണുക]

9

വീെ ് നിര്മോണത്തിന ് എെുത്ത് ല ോണിടക് മുത ില ക്കുള്ള് തിരിച്ചെവ ്
(റിപ്പയറിനുള്ള്ല ോണ്്്ആകരുത ്)

[െുവടെ്
കോണുക]

9

LIC അെക്കമുള്ള്ല െ ്ഇന്ഷുറന്സ ്കപനികളില്്്്ടപന്ഷന്്്സ്കീമില്്്
അെച്ച്പ്രീമിയം്(്80 CCC്)്[സാന്തം്ലപരി ുള്ളത ്]

[െുവടെ്
കോണുക]

10

Contributory pension scheme ല ക്ക ്അെച്ചിട്ടുള്ള്തുക്(80CCD). ഈ്
നിലേപത്തിനു്്ശപളത്തിടക്(Pay+DA) 10% വടര്മോേലമ ഇളവോയി
പരി ണിക്കൂ്എന്ന്നിബന്ധനയുണ് ്എന്നുമോേം്. ടതോഴില്്്ദോദോവ ്
ടതോഴി ോളിക്ക ്ലവണ്ി്നിലേപിക്കുന്നുടവങ്കില്്്അത ്ശപളത്തിടക്
വോ മോയി്കണക്കോക്കുകയും്ഒപ്പം്നിലഷപമോയി്പരി ണിക്കുകയും്ലവണം.

[െുവടെ്
കോണുക]

8

ലമല്്്കോണിച്ച്ടമോത്തം്നിലേപത്തില്്്(ടെ വില്)്്പരമോവധി്
അനുവദനീയ്മോയ്കിഴിവ

150000

B

80 CCG രോജീവ് ോന്ധി് Equity scheme (വിശദീകരണം് മുകളില്്്്
വോയിക്കുക)് 50000 രൂപ് വടര് നിലേപിക്കോം് നിലേപത്തിടക് 50%്
കിഴിവോയി് വിക്കും്

25000

C

80 D Mediclaim ലപോളിസി്പ്രീമിയം്അെച്ചത ്്–്ഇണ,്ആശ്രിതരോയ്മക്ക്്്
എന്നിവരുടെ് ലപരി ു്ടപ്പടെ് ് എെുത്തതിനു് 15000 രൂപ് വടര്
(ജീവനക്കോരന്്്60 വയസ്സിനു്മുകളി ോടണങ്കില്്്20000 രൂപ്വടര)്

ടപോതുലവ്

35000

ഇതിനു് പുറലമ് മോതോപിതോക്കളുടെ് ലപരില്്് പ്രീമിയം് അെച്ചോല്്് മടറ്റോരു്
15000 രൂപ് വടരയും് (അവര്്് 60 വയസ്സിനു് മുകളി ോടണങ്കില്്് 20000 രൂപ്
40000
വടര)്ഇളവു് വിക്കും.്ഇത ്നിലേപ്പദ്ധതിയല്ല,്മുെക്കിയ്പണം്തിരിടക്
വടരയും
വിക്കില്ല്
സോധയതയുണ്
Preventive health checkup
കൂെോടത്ടഹല്ത്ത ്ടെക്ക ്അപ്പ ്്ആവശയങ്ങ്ക്കോയി്2014-15 സോപത്തീക്
വര്ഷത്തില്്്5000 രൂപ്വടരയുള്ള്്(ഈ്തുക്മുകളില്്്പറഞ്ഞ്തുകയില്്്
ഉ്ടപ്പെുന്നു് )് പരിലശോധന് നെത്തി (Preventive health checkup)് ് ോബ ്്
ബില്ലുക്്് സമര്പ്പിച്ച ് ഇളവു ലനെോം.് അത ് ഇണയുടെലയോ് മക്കളുടെലയോ്്
ആശ്രിതരോയ് ് മോതോപിതോക്കളുടെലയോ് ് പരിലശോധനക്ക ് ആയോ ും്
കുഴപ്പമില്ല.് അെവ ് കോഷ ് ആലയോ് ടെക്ക ് ആലയോ് നല്കോം.് ഇതിനു്
ലഡോക്ടര്ടെ് കുറിലപ്പോ് സര്ക്കോര്്് ആസ്പേിയിട ് ബിലല്ലോ് ലവണടമന്ന ്
നിര്ബന്ധമില്ല.
D

80 DD സ്ഥിരമോയ ലവക യമുടണ്ന്ന ്(40% ത്തില്കുറയോത്ത)്
സ്ഥോപിക്കടപ്പട്ട്്(Blindness, Low vision · Leprosy-cured · Hearing impairment
· Locomotor disability · Mental retardation · Mental illness · Autism · Cerebral
palsy · Multiple disabilities ) ആശ്രിതരുടെ്(spouse, child, parents, brother

്50000്
രൂപ

/sister) പരിപോ നത്തിനുലവണ്ിലയോ്(medical treatment, training,
rehabilitation )

ലമല്പ്പറഞ്ഞ് ആവശയത്തില ക്കോയി് അം ീകരിക്കടപ്പട്ട് LIC, UTI പ്രലതയക
പദ്ധതിയില്്്പണം്്നിലേപിച്ചിട്ടുടണ്ങ്കില ോ്
[ വയമോയ്ഇളവിന ്തു യമോയ്തുക്ടെ വോക്കണടമന്നു്നിബന്ധനയില്ല്central or state government medical board്്ടക് disability certificate ലകോപ്പി
(10 IA) സമര്പ്പിലക്കണ്തുണ് ]്

80 DDB
E

ജീവനക്കോരലനോ് ആശ്രിതലനോ്

ുരുതരലരോ ങ്ങളോയ്

Dementia ; Dystonia Musculorum Deformans ;Motor Neuron Disease ;Ataxia
;Chorea ;Hemiballismus ;Aphasia ;Parkinsons Disease ;Malignant Cancers ;
AIDS ;Chronic Renal failure ;Hemophilia ;Thalassaemia. തുെങ്ങിയ്

80% ല്്്
കുറയോത്ത്
ലവക യമു
ടണ്ങ്കില്്

100000്
രൂപ്

60്വയസ്സില്്്
തോടഴയുള്ള്
ആശ്രിതനോ്
ടണങ്കില്്്

ലരോ ങ്ങ്്് ഉടണ്ങ്കില്്് -് ഈ് ഇളവ ് DDO ക്ക ് ലനരിട്ട ്് 40000്രൂപ്
അനുവദിക്കുവോന്്് പോെില്ലോത്തതോയി് ് കോണുന്നു.് എന്നിരുന്നോ ും്
വടര്
ഇളവില്ല് എന്ന് രീതിയില്്് നികുതിയെച്ച ് പിന്നീെ ് റിലട്ടണ്്് മറ്റുള്ളവര്ക്ക്
സമര്പ്പിക്കുലപോ്്്റീെണ് ്ആയി്വോങ്ങോവുന്നതോണ .് 10-I Certificate
60000്രൂപ്
ബന്ധടപ്പട്ട
വ:്െിസിഷയനില്നിന്നും്വോങ്ങിയിരിക്കണം്
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വടര
NB െി വോക്കിയിയ് തുകലയോ് അനുവദനീയമോയ് ടെ ലവോ് ഏതോണ ്
കുറടവങ്കില്്്അതോണ ്്ഇളവോയി് വിക്കുക്്

ആശ്രിതര്്്എന്നോല്്്്(spouse, child, parents,brother/ syster)
എന്നിവരു്ടപ്പെുന്നു്
F

G

H

I

J

80 E ജീവനക്കോരടക് ലപരില്്് അവലനോ്്ഇണലക്കോ്മക്ക്ലക്കോ്
ലവണ്ി്
ഹയര്ടസക്കന്ഡറിക്കുലശഷമുള്ള്
ഉപരിപഠനത്തിനു് പരിധിയില്ല്,്
തുക്എേ്
(ഇന്തയക്ക ് അകലത്തോ് പുറലത്തോ് ആകോം)് ലവണ്ിടയെുത്ത് ലവണടമങ്കി ും്
വിദയോവയോസല ോണിടക് 2014-15 ട
പ ിശക്ക ് (ല ോണ്്് എെുത്ത ് 8്
ആകോം്
വര്ഷത്തിനുള്ളില്്്ഉള്ള്തിരിച്ചെവ ്ആയിരിക്കണം,്പ ിശക്ക ്മോേലമ്
ഇളവുള്ളൂ്മുത ിടക്തിരിച്ചെവിന ്ഇളവില്ല്)
80 EE വീെ ് വോങ്ങ ിനു് ലവണ്ിടയെുത്ത് ല ോണിടക് പ ിശ് യുടെ്്്
( 01-04-2013 നും 31-03-2014 ഇെയില്്്അനുവദിച്ച ്കിട്ടിയ്ല ോണിനു്് 1,00,000 രൂപ്
വടര്്ഈ്
മോേം)്തിരിച്ചെവിന ്ഉള്ള്കിഴിവ
സോപത്തീക്
ല ോണ്്് തുക് 25
േം് കവിയരുത ് –് വീെിടക് വി ് 40
േം്
വര്ഷത്തിനും്
കവിയരുത ് –് ജീവനക്കോരടക് ലപരില്്് ് മടറ്റോരു് വീെ ് മുന്പ ്
2013-14
ഉണ്ോയിരിക്കരുത ് –് നെപ്പു വ്ര്ഷടത്തക്കും് (2014-15) കഴിഞ്ഞ് വര്ഷത്തിനും
വര്ഷടത്തക്കും്മോേമുള്ള്പ്രലതയക്ആനുകൂ യമോണിത .്
കൂെി
ടസേന്്് 24 പ്രകോരം് ടഹൌസിം ് ല ോണിടക് പ ിശക്ക ്
ടമോത്തം
ഇളവോയി്
സോധോരണരീതിയില്്് വിക്കുന്ന് ഒന്നര് േത്തിടക് ഇളവിന ്
വിക്കും
പുറലമ്ഈ്ഇളവിടകയും്്ആനുകൂ യം്അവകോശടപ്പെോം.്
1,00,000
രൂപയുടെ് ഇളവു് 2013-14 , 2014-15് സോപത്തീക്
വര്ഷലത്തക്ക ് ടമോത്തം് കിട്ടും.് (ഉദോ:് ഈ് ആനുകൂ യത്തില്,്്
കഴിഞ്ഞ് വര്ഷം് 30000് രൂപ് ഇളവോയി് അനുവവിച്ചിട്ടുടണ്ങ്കില്്്
ബോക്കി്70000 രൂപയോണ ്ഈ്വര്ഷം്അവകോശടപ്പെോവുന്നത ്)
80 G സംവോവനക്ക്കുള്ളത . ജീവനക്കോരന്്് തടക് സംവോവന്
employer ൂടെ്നല്കുകയോടണങ്കില്്്ആ്തുകക്ക ്(50%്മുതല്്്100% employer ൂടെ്
നല്കുന്ന്
വടര)് ഇളവോയി് DDO ക്ക അനുവദിക്കോം.് ജീവനക്കോരന്്് ലനരിട്ട ്
തുക്
െോരിറ്റബി്്് സംഘെനക്ക്ക ് നല്കുന്ന് സംവോവനക്്ക്ക ് മുഴുവന്്(50%്
ഇളവുണ്ോകോടമങ്കി ും് ആ് സംവോവന് നെത്തിയിട്ടില്ലോത്ത് രീതിയില്്് മുതല്്്100%
വടര)്
ഇലപ്പോ്്് നികുതിയെച്ച ് പിന്നീെ ് റിലട്ടണ്്് സമര്പ്പിക്കുലപോ്്് റീെണ് ്
ആയി്വോങ്ങോവുന്നതോണ ്
80 GGC രോഷ്ടരീയ്കേിക്ക്കുള്ള്സംവോവന്-്ഈ്ഇളവ ്DDO ക്ക ്
ലനരിട്ട ് അനുവദിക്കുവോന്്് പോെില്ല,് എന്നിരുന്നോ ും് ഇളവില്ല് എന്ന്
രീതിയില്്് നികുതിയെച്ച ്പിന്നീെ ്റിലട്ടണ്്് സമര്പ്പിക്കുലപോ്്് റീെണ് ്
നല്കിയ്
ആയി്വോങ്ങോവുന്നതോണ .്
തുക് ടെക്ക ് /DD/് Net banking ആയി് നല്കണം, പണമോയി് 100% തുകയും
നല്കരുത ് –് രശീതിയില്്് ജീവനക്കോരടക് PAN, ലപര ് എന്നിവ്
ഉണ്ോയിരിക്കണം്
8O U വിക ോം രോയ് ജീവനക്കോര്ക്ക ് ഉള്ള് ഇളവ ് –് 40% ത്തില്്്
കുറയോത്ത് ലവക യം് ഉള്ളവര്ക്ക 50000് രൂപ, 80% നു് ലമട ് 50000 രൂപ്–
തകരോറുള്ളവര്ക്ക 1 േം്്രൂപയും്ഇളവു് വിക്കും്– ടമഡിക്കല്്്
100000 രൂപ്
ലബോര്ഡിടക്കോ ോവധി്തീരോത്ത്സര്ട്ടിെിക്കറ്റ ്ഹോജരോക്കണം്
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ലമല്്് കോണിച്ച് ് എല്ലോ് കിഴിവുകളും് നെത്തിയതിന ് ലശഷം് വിക്കുന്ന് തുകടയ് അെുത്ത് 10് രൂപയില ക്ക ് ടറൌണ് ്
ടെയ്യുക.്ഈ്സംഖയയോണ ് ് Taxable Income. ഈ്തുകയുടെ്അെിസ്ഥോനത്തി ോണ ്നിശ്ചിത്നിരക്കനുസരിച്ച ്െോസ്  ്
കണക്കോലക്കണ്ത .് ഇവിടെ് തോരതലമയന് കുറഞ്ഞ് വരുമോനക്കോരോയവര്ക്കുള്ള് [Taxable Income് അഞ്ചു് േം്
കവിയോത്തവര്ക്ക മോേം]്ആശാോസം് എന്ന്അര്ഥത്തില്്് Taxable Income ത്തിന്ടറ 10% ഓ 2000 രൂപലയോ്

ഏതോണ ് കുറടവങ്കില്്് നികുതിയില്്് നിന്ന ് ലനരിട്ട ് കുറയ്ക്കോം് (87 A). ഇങ്ങടന് കുറഞ്ഞ് നികുതിയുടെ്
ലമല്്്അതിടക്3്ശതമോനം്്ടസസും്കൂട്ടുക.് ഈ്സമയത്ത ്്മടറ്റോരു്ഇളവിടക്ആനുകൂ യം്ലെോദിച്ചു്
വോങ്ങോം.് ് കുെിിിക് വോണ്ഡം് ടനറുകയില്്് വീണു് കനത്ത് നികുതി് കണ്ു് വോ് ടപോളിച്ചു്
നില്ക്കുന്നവര്ക്കോണീ്വകുപ്പ ്[89 (1)].

എന്തോണ ്കുെിിികക്കുള്ള്റി ീെ

PF ല ക്ക ്Cr edi t ടെയ്ത്അരിയറും്പണമോയി്വോങ്ങിയ്അരിയറും്വരുമോനത്തില്്്ഉ്ടപ്പെുത്തി്നികുതിയെക്കോന്്്
വിധിക്കടപ്പട്ടവരോണ ്നമ്.്പടേ്ഇവിടെ്ഒരു്‘മനുഷയോവകോശ’ പ്രശ്നം്ഉന്നയിക്കോന്്്പഴുത ്കോണുന്നിലല്ല്?
കുെിിികടയന്നോല്്്മുന്കോ ങ്ങളിട ്തുക്ഇലപ്പോ്്്കിട്ടിയടതന്നര്ഥം.്അന്ന ്തലരണ്്തുക്ഇന്ന ്പിരെിയില്്്ഇട്ടു്
ഇലപ്പോ്്്നികുതി്‘പിഴിയുന്നതില്്’്എന്തു്യുക്തി്? ഈ്യുക്തിയില്നിന്നും്ജേടമെുത്ത്ടസേനോണ ്Sect i on
89(1) പ്രകോരമുള്ള്റി ീെ ്(ആശാോസം)്എന്നുലവണം്കരുതോന്.്അങ്ങിടനടയങ്കില്്്കുെിിികതുകക്കു്മുഴുവന്്്
‘റി ീെ ’ കിട്ടുടമന്ന ്കരുതോന്്്വരടട്ട, ഇവിടെ്മടറ്റോരു്ടകണിയുണ് , ഇലപ്പോ്്്കിട്ടിയ്കുെിിിക്കോ ോകോ ങ്ങളില്്്
കിട്ടിയിരുടന്നങ്കില്്്അന്ന ്കൂെുതല്്്നികുതിയെക്കോന്്്ബോധയസ്ഥരോകുമോയിരുന്നിലല്ല?്കുഴക്കുന്ന്ഈ്
മറുലെോദയത്തിന ്ഇ ക്കും്മുള്ളിനും്ലകെുപറ്റോത്ത്വിധത്തില്്് ണിടച്ചെുക്കോന്്്പോകത്തില്്്ഇന്കം്െോസ്  ്വകുപ്പ ്
തയ്യോറോക്കിയ്ലെോം്ടസറ്റോണ ്10 E For m set . ടപോതുലവ്സങ്കീര്ണ്ണമോയ്കണക്കുകൂട്ട ുക്്്ലവണ്ിവരോറുള്ള്ഈ്
പണി് ളിതമോക്കോന്്്പ്രലതയക്റി ീെ ്കോല്ക്കുല റ്ററുക്്്ആണ ്മുന്്്കോ ങ്ങളില്്്ഉപലയോ ിക്കോറ .്എന്നോല്്്രണ്ു്
ടസൌകരയവും്ഒന്നിച്ചു് വിക്കുന്ന്ലസോഫ്ററ്റ ്ടവയര്ക്്്ഇലപ്പോ്്് വയമോണ .്ECTAX 2015 –malayalam അത്തരം
ടസൌകരയലത്തോടെയോണ ്ഇലപ്പോ്്്തയ്യോറോക്കുന്നത .്അതോയത ്“അങ്കവും്കോണോം്തോളിയും്ഓെിക്കോം്എന്ന ്
പറയുന്നതുലപോട ”്!്എന്നുവച്ച ്കുെിിിക്വോങ്ങിയ്എല്ലോവരും്ഈ്“കട്ടില്്്കണ്ു്പനിക്കോം”്എന്നു്

ലമോഹിക്കരുത .്്ടപോതുലവ്മുന്്്വര്ഷങ്ങളിട ല്ലോം്നികുതി്അെച്ചുലപോരുന്നവര്ക്ക ,്കുെിിിക്പിന്്്
വര്ഷങ്ങളില ക്ക ്ശോസ്തരീയമോയി്പകുത്ത ്ന്ുലപോ്്്നികുതി്സ്ലോബ ്മോറുന്നിടല്ലങ്കില്്്ഒരു്ടമച്ചവും്
റി ീെ ്ആയി്കിട്ടോനുണ്ോകില്ല്എന്ന ്ഓര്ക്കണം.്ഈ്ആനുകൂ യം്ലനെുന്നവര്്്Form 10 E എന്ന്ലപരി ുള്ള്
3്ലപജ ്അെങ്ങുന്ന്ലെോം്സമര്പ്പിച്ചിരിക്കണം.്മുന്്്വര്ഷങ്ങളിട ്കണക്കുക്്്നിരത്തുന്നതിനോല്്്
അക്കോ ങ്ങളിട ്നികുതി statement ടക്പകര്പ്പുക്്്അെക്കം്ടെലയ്യണ്ി്വരിക്സാോവോവികം.

ഇങ്ങടന് കുറക്കടപ്പട്ട് നികുതിടയ് വീണ്ും് 10് രൂപയില ക്ക ് ടറൌണ് ് ടെയ്യണം.് ഇതോണ ് ് നിങ്ങളുടെ്്
ഇന്കം്െോസ്  . ഈ്തുകയില്നിന്നും്മോസം്ലതോറും്ഇതുവടര്പിെിച്ച്െോസ് ും്(TDS) നിലേപങ്ങളില്്്നിന്ന ്
ബോങ്കുകോര്്് ‘പിെുങ്ങിയ’് നികുതിയും് (TDS),് ലനരിട്ട ് ബോങ്ക ് െ ോന്്് മുലഖന് വയക്തിപരമോയി് എടന്തങ്കി ും്
നികുതി് അെച്ചിട്ടുടണ്ങ്കില്്് (Advance Tax) അതും് കുറച്ചോല്്് ‘പുണയമോസമോയ’് ടെബ്രുവരിയിട ഴുതുന്ന്
ബില്ലില്്് Income tax ലകോളത്തില്് ഉ്ടപ്പെുലത്തണ്് സംഖയ് കോണുകയോയി.് ഈ് കോരയങ്ങടളല്ലോം് ഒരു്
ലസോഫ്ററ്റ ്ടവയര്്് മുലഖന് ടെയ്യോനോകുടമന്നതിനോല്്് ഇന്നോരും് ഒരു് കീറോമുട്ടിയോയി് ഈ് വിഷയടത്ത്
കോണോറില്ല.്
ല ോനപ്പന്്് മോഷ ്ക്ക ് പലണ്് ലസോഫ്ററ്റ ്ടവയറുകലളോെ ് വ ിയ് പ്രതിപത്തിടയോന്നും് ഇല്ല.് എന്നോ ും് പുതിയ്
കോഴ്ച്ചപ്പോെുകലളോെ ് ലെര്ന്ന ് ലപോയിടല്ലങ്കില്്് പു ിവോ ് പിെിക്കും് എന്ന ് ടിയിനിം ിന ് പറഞ്ഞതു്
ഓര്മയില്്് വന്നു.് “..് ന്നോപ്പിടന്ന് അങ്ങടനയോകടട്ട.് ് െീച്ചലറ,് ഞോന്്് ക്ലോസ്സില്്് ലപോകോടത് ് ഇവിടെ്
െുറ്റിപ്പറ്റിയിരിക്കുവോന്ന ് മീറ്റിങ്ങിട ോന്നും് കോച്ചരുത ,് നിര്ത്തി.് ് ആ് ോപലെോപ ് ഒന്ന ് െോര്ജ ് ടെയ്യോന്്്
വയ്ക്കലണ..്അെുത്ത്പിരീഡ ്കഴിഞ്ഞോ്ലസോഫ്ററ്റ ്ടവയറിട ോന്നു്പയറ്റി്ലനോക്കണം”്്
ദോേോയണിെീച്ചര്ക്കും് സമോധോനമോയി.് മോഷ ് പുസ്തകം് അെച്ചു് ക്ലോസീക്കയറിയലല്ലോ.് പടേ് ഒന്നുറപ്പിച്ചു,്
ഇന്കം്െോസ് ിടക്കോരയങ്ങള ്ടെബ്രുവരീ ിക്ക ്നീട്ടിവയ്ക്കില്ല്.്തുെക്കത്തില ്ശ്രദ്ധിച്ചോ്എല്ലോം്മം ളോവുമലല്ലോ.്
െീച്ചര്്് േണടമോത്ത്മഹോകോവയത്തിട ്രണ്ുവരി്നീ..ട്ടിയങ്ങു്മൂളി.
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“തുെക്കം്മോം

യം്തന്തുനോലനനോ..്്പടന്ന്ജീവിതം്തുന്തനോലനനോ...”്്

സം തിയുടെ്കിെപ്പ ്മനസ്സി ോകോടത്ല ോനപ്പന്്്മോഷ ്്ക്ലോസീന്ന ്പുറലത്തക്ക ്എത്തിലനോക്കിലയോ്എലന്തോ..്
ലസോഫ്ററ്റ ്ടവയര്്് [ECTAX Malayalam- 2015(Income tax calculator –cum- Relief calculator] ടഡൌണ്ല ോഡ ് ടെയ്യോന്്്
സന്ദര്ശിക്കുക് :

http://babuvadukkumchery.blogspot.in/ തയ്യോറോക്കിയത ് 8-2-2015 [ഈ് കുറിപ്പ ് കൂെുതല്്് വിശദോംശങ്ങ്്്

ഉ്ടപ്പെുത്തി്അെുത്ത്ദിവസങ്ങളില്്്പരികരിരിക്കുന്നുണ് ]്

