INCOME TAX – AY 2014-2015 , PY 2013-2014

ന഻കഽത഻ ന഻രക്ക഻ലഽള്ള മഺറ്റങ്ങള്
പലരഽും ധര഻ച്ചു ീവച്ച഻ട്ടുള്ളത് ഈ വര്ഷും മഽതല് ന഻കഽത഻ രഹ഻ത വരഽമഺനും 2,00,000 രാപ
എന്നത഻ല് ന഻ന്നഽും 2,20,000 രാപയഺക്ക഻ വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ച്ചു എന്നഺണ്. ഫലത്ത഻ല്
അങ്ങ഻ീനയഺീെങ്ക഻ലഽും ഈ ധഺരെ ീതറ്റഺണ്. കഺരെും ഈ വര്ഷും ന഻കഽത഻ ന഻രക്ക഻ല്
കഴ഻ഞ്ഞ വര്ഷുത്തത഻ല് ന഻ന്നഽും വയതയസ്തമഺയ഻ രഽ മഺറ്റവഽും വന്ന഻ട്ട഻ലല. പീെ 2013-14
ീല ഫ഻നഺന്ഷയല് ആക്ട഻ല് ീസെന് 87A പ്പകഺരും രഽ റ഻ുബറ്റ് അനഽവദ഻ച്ചു എന്ന് മഺപ്തും.
അതഺയത് ീമഺത്തവരഽമഺനും (എലലഺക഻ഴ഻വഽകള്ക്കഽും ുശഷും) 5,00,000 രാപയ഻ല്
തഺീഴയഽള്ളവര്ക്ക് മഺപ്തും 2,000 രാപുയഺ അതീലലങ്ക഻ല് അടക്കഺനഽള്ള ന഻കഽത഻ുയഺ
ഏതഺുെഺ കഽറവ് അപ്തയഽും തഽക അവരഽീട ന഻കഽത഻യ഻ല് ന഻ന്നഽും കഽറയ്കക്കഺും. ഇത് ഏത്
വര്ഷും ുവെീമങ്ക഻ലഽും സര്ക്കഺര഻ന് പ഻ന്വല഻ക്കഺും. എന്നഺല് ന഻കഽത഻യഽീട സ്ലഺബഽകള്
വര്ദ്ധ഻പ്പ഻ച്ചഺല് അത് പ഻ന്ന഼ട് കഽറക്കഽക എന്നത് പ്പയഺസമഺയ ത് ീകഺണ്ടഺയ഻ര഻ക്കഺും
സര്ക്കഺര് ഇങ്ങീന രഽ ഇളവ്അനഽവദ഻ക്കഽന്നത്. ഈ വര്ഷീത്ത ന഻കഽത഻ ന഻രക്കഽകള്
തഺീഴ ീകഺടഽക്കഽന്നഽ

( അസസ്മമന്റ് ഇയര് 2014-15, പ്ര഼വ഻യസ് ഇയര് 2013-14)
60 വയസ഻നഽും 80 വയസ഻നഽും ഇടയ്ക്ക്കഽള്ള സ഼ന഻യര് സ഻റ്റ഻സന്റ
2,50,000 രാര വമര - ന഻കഽത഻യ഻ലല
2,50,001 മഽതല് 5,00,000 രാര വമര - 2,50,000 രാപയ഻ല് അധ഻കും വരഽന്ന തഽകയഽീട 10ശതമഺനും
5,00,001 മഽതല് 10,00,000 രാര വമര - 25,000 രാപയഽും 5,00,000 രാപയ഻ല് അധ഻കും വരഽന്ന തഽകയഽീട
20ശതമഺനവഽും
10,00,001 മഽതല് മഽകള഻ലലക്ക് - 1,25,000 രാപയഽും 10,00,000 രാപയ഻ല് അധ഻കും വരഽന്ന തഽകയഽീട
30ശതമഺനവഽും

80 വയസ഻ന്റ മഽകള഻ലഽള്ള സാപ്പര് സ഼ന഻യര് സ഻റ്റ഻സന്റ
5,00,000 രാര വമര - ന഻കഽത഻യ഻ലല
5,00,001 മഽതല് 10,00,000 രാര വമര - 5,00,000 രാപയ഻ല് അധ഻കും വരഽന്ന തഽകയഽീട 20ശതമഺനും
10,00,001 മഽതല് മഽകള഻ലലക്ക് - 1,00,000 രാപയഽും 10,00,000 രാപയ഻ല് അധ഻കും വരഽന്ന തഽകയഽീട
30ശതമഺനവഽും

ബഺക്ക഻യഽള്ള എലലഺ തരും വയക്ത഻കള്ക്കഽും
2,00,000 രാര വമര - ന഻കഽത഻യ഻ലല
2,00,001 മഽതല് 5,00,000 രാര വമര - 2,00,000 രാപയ഻ല് അധ഻കും വരഽന്ന തഽകയഽീട 10ശതമഺനും
5,00,001 മഽതല് 10,00,000 രാര വമര - 30,000 രാപയഽും 5,00,000 രാപയ഻ല് അധ഻കും വരഽന്ന തഽകയഽീട
20ശതമഺനവഽും
10,00,001 മഽതല് മഽകള഻ലലക്ക് - 1,30,000 രാപയഽും 10,00,000 രാപയ഻ല് അധ഻കും വരഽന്ന തഽകയഽീട
30ശതമഺനവഽും
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ആദഺയ ന഻കഽത഻ കണക്കഺക്കഽന്ന വ഻ധും
013 ഏപ്പ഻ല് 1 മഽതല് 2014 മഺര്ച്ച് 31 വീരയഽള്ള കഺലയളവ഻ല് ലഭ഻ച്ച വരഽമഺനമഺണ്
ടഺക്സ്

കെക്കഺക്കഺന്

പര഻ഗെ഻ുക്കണ്ടത്.

എന്നഺല്

ഒുരഺ

മഺസുത്തയഽും

ശമ്പളും

ീതഺട്ടടഽത്ത മഺസമഺണ് ലഭ഻ക്കഽന്നത് എന്നത് ീകഺണ്ട് 2013 മഺര്ച്ച഻ീല ശമ്പളും ഇത഻ല്
ഉള്ീപ്പടഽത്തഽകയഽും 2014 മഺര്ച്ച഻ീല ശമ്പളും ഇത഻ല് ന഻ന്ന് മഺറ്റ഻ ന഻ര്ത്തഽകയഽും ീെയ്യുന്നഽ.
മഺര്ച്ച്

31

വീര

ഉണ്ടഺകഺന്

കെക്ക഻ീലടഽക്കഺവഽന്നതഺണ്.

സഺധയതയഽള്ള

ശമ്പളും

എന്നഺല്

എലലഺ

അട഻സ്ഥഺന

ഡ഻ഡക്ക്ഷനഽകളുും
ശമ്പളും,

െഺമബത്ത,

വ഼ട്ടുവഺടക ബത്ത, സഺലറ഻ അര഻യര്, ഡ഻.എ.അര഻യര്, സ്ീപഷയല് അലവന്സഽകള്,
ഏണ്ഡ് ല഼വ് സറണ്ടര്, ീഫസ്റ്റ഻വല് അലവന്സ്, ുബഺെസ്, ുപ റ഻വ഻ഷന് അര഻യര്
എന്ന഻വീയലലഺും ഇത഻ല് ഉള്ീപ്പടഽത്തെും.
മഽകള഻ല് വ഻ശദ഼കര഻ച്ച ര഼ത഻യ഻ല് ീമഺത്തും ശമ്പളും കെക്കഺക്ക഻ അത഻ല് ന഻ന്നഽും ഇന഻
പറയഽന്നവ കഽറയ്കക്കഺവഽന്നതഺണ്.

1) വ഼ട്ടുവഺടക ബത്ത ( HOUSE RENT ALLOWANCE)
ന഻ങ്ങള് തഺമസ഻ക്കഽന്നത് വഺടക വ഼ട്ട഻ലഺീെങ്ക഻ല് മഺപ്തും, വ഻ട്ടുവഺടക ബത്ത തഺീഴ
ീകഺടഽത്ത഻ട്ടുള്ള മാന്ന് തഽകകള഻ല് ഏതഺുെഺ ീെറഽത് അത് കഽറവ് ീെയ്യഺും.

യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ല് ഈ വര്ഷും ൂകപ്പറ്റ഻യ വ഼ട്ടുവഺടക ബത്ത

അട഻സ്ഥഺന
ശമ്പളവഽും
െഺമബത്തയഽും
ശതമഺനത്ത഻ുനക്കഺള് അധ഻കും നല്ക഻യ വഺടക

തഽക

കാട഻

കാട്ട഻യ

തഽകയഽീട

10

അട഻സ്ഥഺന ശമ്പളവഽും െഺമബത്തയഽും കാട഻ കാട്ട഻യ തഽകയഽീട 40 ശതമഺനും വരഽന്ന

സഺധഺരെ ഗത഻യ഻ല് ഇത് കഽറവ് ീെയ്യുന്നത഻ന് രഽ ഡ഻ക്ളുറഷന് എഴഽത഻ നല്ക഻യഺല്
മത഻ീയങ്ക഻ലഽും മ഻ക്ക പ്ടഷറ഻കള഻ല് ന഻ന്നഽും വഺടക രസ഼ത് ആവശയീപ്പടഺറഽണ്ട്.
2) വഺഹന ബത്ത വഺങ്ങ഻യ഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ല്, പരമഺവധ഻ രഽ മഺസും 800 രാപ പ്പകഺരും രഽ
വര്ഷും 9600 രാപുയഺ അതീലലങ്ക഻ല് യഥഺര്ത്ഥത്ത഻ല് വഺങ്ങ഻യ തഽകുയഺ ഏതഺുെഺ
കഽറവ് അത് കഽറവ് ീെയ്യഺവഽന്നതഺണ്.
3) മതഺഴ഻ല് ന഻കഽത഻യ഻നത്ത഻ല് നല്ക഻യ തഽക (രണ്ടഽ ഗഡഽക്കളുും കാട഻ കാട്ട഻യത്)
ീമഺത്തും ശമ്പളവരഽമഺനത്ത഻ല് ന഻ന്നഽും മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത ക഻ഴ഻വഽകള് വരഽത്ത഻യത഻ന്
ുശഷും ക഻ട്ടുന്ന തഽകീയ Net Salary Income എന്നറ഻യീപ്പടഽന്നഽ. ഇത഻ുനഺട് കാട഻ വഺടക
ീകട്ട഻ടങ്ങള഻ല് ന഻ന്നഽള്ള വരഽമഺനും, ബ഻സ഻നസ് & ീപ്പഺഫഷന്, കഺപ഻റ്റല് ീഗയ഻ന്, മറ്റു
വരഽമഺനും തഽടങ്ങ഻യ ുപ്സഺതസ്സുകള഻ല് ന഻ന്നഽള്ള വരഽമഺനും കാുട്ടണ്ടതഽണ്ട്.
ഇത഻ല്

പ്ശദ്ധ഻ുക്കണ്ട

ഇീലലങ്ക഻ലഽും

സവന്തും

ന഻ര്മ്മ഻ക്കഽന്നത഻ുനഺ

രഽ

കഺരയും

നമഽക്ക്

വ഼ട്ടുവഺടകയ഻നത്ത഻ല്

തഺമസത്ത഻നഽപുയഺഗ഻ക്കഽന്ന
അുംഗ഼കിത

ധനകഺരയ

വ഼ട്

സ്ഥഺപനങ്ങള഻ല്

വരഽമഺനീമഺന്നഽും

വഺങ്ങ഻ക്കഽന്നത഻ുനഺ
ന഻ന്നഽും

ുലഺണ്

എടഽത്ത഻ട്ടുീണ്ടങ്ക഻ല് ആ ുലഺെ഻ന് പല഻ശയ഻നത്ത഻ല് നല്ക഻യ഻ട്ടുള്ള തഽക ഈ തലീക്കട്ട഻ല്
നഷ്ടമഺയ഻ കഺെ഻ക്കെും. (1999 ഏപ്പ഻ല് 1 ന് മഽമ്പ് എടഽത്ത ുലഺെഺീെങ്ക഻ല് പരമഺവധ഻
30,000 രാപയഽും അത഻ന് ുശഷും എടഽത്ത ുലഺെഺീെങ്ക഻ല് പരമഺവധ഻ 1,50,000 രാപ
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വീരയഽും ക഻ഴ഻വ് അനഽവദ഻ക്കഽും. എന്നഺല് ുലഺണ് എടഽത്ത് 3 വര്ഷത്ത഻നകും ന഻ര്മ്മഺെും
പാര്ത്ത഻യഺയ഻ര഻ക്കെും)
Net Salary ുയഺട് കാട഻ മറ്റ് ുപ്സഺതസ്സുകള഻ല് ന഻ന്നഽള്ള വരഽമഺനും കാട഻ കാട്ടുുമ്പഺള് ക഻ട്ടുന്ന
തഽകീയ Total Income എന്നറ഻യീപ്പടഽന്നഽ. ഇത഻ല് ന഻ന്നഽും െഺപ്റ്റ്റര് VI-A പ്പകഺരും 80 സ഻, 80
സ഻.സ഻.സ഻, 80 സ഻.സ഻.ഡ഻ എന്ന഼ വകഽപ്പുകള് അനഽസര഻ച്ച് പരമഺവധ഻ 1 ലെും രാപ വീര
കഽറവ് ീെയ്യഺും.
80 സ഻ പ്പകഺരും അനഽവദന഼യമഺയ പ്പധഺനീപ്പട്ട ഇളവഽകള്

പ്പഺവ഻ഡന്് ഫണ്ട഻ല് ന഻ുെപ഻ച്ച തഽക (വഺയ്കപ ത഻ര഻ച്ചടവ് കെക്ക഻ീലടഽക്കരഽത്)


SLI, FBS, GIS, GPAIS തഽടങ്ങ഻യവ


ജ഼വനക്കഺരഽീടുയഺ ആപ്ശതരഽീടുയഺ ുപര഻ല് അടച്ച഻ട്ടുള്ള ൂലഫ് ഇന്ഷാറന്സ്
പ്പ഼മ഻യും

നഺഷെല് ുസവ഻ുംഗ്സസ് ീഡുപ്പഺസ഻റ്റ്, അുംഗ഼കിത മയാച്ചയഽല് ഫണ്ട഻ല് ന഻ുെപ഻ച്ച
തഽക.


നഺഷെൂലസ്ഡ് ബഺങ്കഽകള഻ീല 5 വര്ഷുത്തക്കഽള്ള ടഺക്സ് ുസവര് സ്ക഼ും.



5 വര്ഷും കഺലഺവധ഻യഽള്ള ുപഺസ്റ്റല് ൂലഫ് ഇന്ഷാറന്സ് ീഡുപ്പഺസ഻റ്റ്


വ഼ട് ന഻ര്മ്മഺെത്ത഻ന് എടഽത്ത ുലഺെ഻ന്ീറ മഽതല഻ുലക്കഽള്ള ത഻ര഻ച്ചടവ് (പല഻ശ
Income From House Property എന്ന തലീക്കട്ട഻ല് നഷ്ടമഺയ഻ കഺെ഻ക്കഽക)

പരമഺവധ഻
രണ്ട്
കഽട്ട഻കള്ക്ക്
വ഻ദയഺഭയഺസത്ത഻ന്
ുവണ്ട഻
അുംഗ഼കിത
സ്ഥഺപനത്ത഻ല് നല്ക഻യ ടയാഷന് ഫ഼സ്.
(ീഡഺുെഷന്, ഡവലപ്റ്ീമന്് ഫ഼സ്,
കഺപ഻ുറ്റഷന് ഫ഼ എന്ന഻വ പര഻ഗെ഻ക്ക഻ലല ) ീതള഻വഺയ഻ സ്ഥഺപനത്ത഻ല് ന഻ന്നഽള്ള റസ഻പ്റ്റ്റ്
ഹഺജരഺുക്കണ്ട഻ വരഽും
80 സ഻.സ഻.സ഻ – ഐ.ആര്.ഡ഻.എ അുംഗ഼കിത ീപന്ഷന് ഫണ്ട഻ല് ന഻ുെപ഻ച്ച തഽക.

80 സ഻.സ഻.ഡ഻ – ുകപ്ര ഗവണ്ീമന്് അുംഗ഼കിത ീപന്ഷന് ഫണ്ട഻ല് ന഻ുെപ഻ച്ച തഽക.
മഽകള഻ല് നല്ക഻യ മാന്ന് വകഽപ്പുകള് പ്പകഺരമഽള്ള 1 ലെും രാപയഽീട ക഻ഴ഻വഽകള്
കാടഺീത തഺീഴ പറയഽന്ന ക഻ഴ഻വഽകളുും അനഽവദന഼യമഺണ്.
80.

സ഻.സ഻.ജ഻ – ഒഹര഻

ഉുേശുത്തഺടഽ
ുസവ഻ുംഗ്സസ്

ന഻ുെപങ്ങള഻ുലക്ക്

കാട഻ ുകപ്ര സര്ക്കഺര്
സ്ക഼ും

എന്ന

ുപര഻ല്

ഈ
രഽ

ജനങ്ങീള

ആകര്ഷ഻ക്കഽക

വര്ഷും മഽതല് രഺജ഼വ്
പഽത഻യ

സ്ക഼ും

ഗഺന്ധ഻

എന്ന
ഇകവ഻റ്റ഻

ആരുംഭ഻ച്ച഻ട്ടുണ്ട്.

ഇത഻ല്

ന഻ുെപ഻ക്കഽന്ന 50,000 രാപ വീരയഽള്ള തഽകയഽീട 50 ശതമഺനും വരഽമഺനത്ത഻ല് ന഻ന്നഽും
ക഻ഴ഻വഺയ഻

അനഽവദ഻ക്കഽും.

എന്ന്

പറഞ്ഞഺല്

മഺക്സ഻മും

ക഻ഴ഻വ്

25,000

രാപ. ഉദഺഹരെമഺയ഻ ടഺക്സ് ബഺധയത 10 ശതമഺനത്ത഻ല് തഽങ്ങ഻ ന഻ല്ക്കഽന്ന രഺള്
50,000

രാപ ഈ

ഇനത്ത഻ല്

ന഻ുെപ഻ച്ചഺല്

2500

രാപ

മഺപ്തുമ

ന഻കഽത഻യ഻ല്

കഽറയഽകയഽള്ളൂ. ഇത഻ീനക്കഽറ഻ച്ച് കാടഽതല് അറ഻യഺന് ഇവ഻ീട ക്ല഻ക്ക് ീെയ്യുക
80. ഡ഻ – ജ഼വനക്കഺരന്, ഭഺരയ അീലലങ്ക഻ല് ഭര്ത്തഺവ്, മക്കള് എന്ന഻വര്ക്ക് ുവണ്ട഻
എടഽത്ത഻ട്ടുള്ള ആുരഺഗയ ഇന്ഷാറന്സ് പദ്ധത഻യ഻ുലക്ക് അടച്ച പ്പ഼മ഻യും. പരമഺവധ഻
15,000

രാപ.
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ഇന്ഷാറന്സ്

പ്പ഼മ഻യും

പരമഺവധ഻

രാപ.

15,000

സ഼ന഻യര്

(രെ഻തഺക്കള്

സ഻റ്റ഻സനഺീെങ്ക഻ല്20,000 രാപ വീര ക഻ഴ഻ക്കഺും). ഇങ്ങീന ീമഺത്തും 35,000 രാപ വീര
കഽറയ്കക്കഺും. ഉദഺഹരെും. ീമഡ഻ീക്ലയ഻ും ുപഺള഻സ഻
80 ഡ഻.ഡ഻ – ശഺര഼ര഻കഺുയഺ, മഺനസ഻കമഺുയഺ അുംഗൂവകലയും സുംഭവ഻ച്ച, ന഻കഽത഻
ദഺയകീന ആപ്ശയ഻ച്ച് കഴ഻യഽന്ന ബന്ധഽവ഻ന്ീറ െ഻ക഻ത്സഺ ീെലവ്. (ൂവകലയും 40
ശതമഺനും മഽതല് 80 ശതമഺനും വീരയഺീെങ്ക഻ല് പരമഺവധ഻ 50,000 രാപ. 80 ശതമഺനത്ത഻ല്
കാടഽതലഺീെങ്ക഻ല് പരമഺവധ഻ 1 ലെും രാപ)
80.

ഡ഻.ഡ഻.ബ഻ –

മഺരകമഺയ

ുരഺഗങ്ങള്

അനഽഭവ഻ക്കഽന്ന

ന഻കഽത഻

ദഺയകുനഺ

അുേഹത്ത഻ന്ീറ ആപ്ശ഻തര്ുക്കഺ ുവണ്ട഻ ീെലവഴ഻ച്ച െ഻ക഻ത്സഺ ീെലവ്. പരമഺവധ഻
40,000

രാപ

എയ഻ഡ്സ്,

സ഻റ്റ഻സനഺീെങ്ക഻ല്

(സ഼ന഻യര്
വിക്ക

ഡ഻പ്പഺര്ട്ട്ീമന്റഺണ്.
നല്കഽുമ്പഺള്

തകരഺ്.

ഈ

ഡ഻സ്ുബര്സ഻ുംഗ്സ

ഈ ക഻ഴ഻വ്

രാപ).

60,000

ക഻ഴ഻വ്

ഉദഺഹരെും-

അനഽവദ഻ുക്കണ്ടത്

ആഫ഼സറലല .

അതഺയത്

കഺെ഻ക്കഺീത ട഻.ഡ഻.എസ്

കഺന്സര്,

ഇന്കും

നമ്മള്

പ഻ട഻ക്കഽകയഽും

ടഺക്സ്

ുസ്റ്ററ്റ്ീമന്്

പ഻ന്ന഼ട്

ജാൂല

മഺസത്ത഻ല് റ഻ുട്ടണ് സമര്പ്പ഻ക്കഽുമ്പഺള് ഈ തഽക ീക്ലയ഻ും ീെയ്കത് ടഺക്സ് റ഼ഫണ്ട്
അവകഺശീപ്പടഽകയഺണ്

ുവണ്ടത്.

കാടഽതല് ന഻ര്ുേശങ്ങളുും ുഫഺും

10-ഐ യഽും

ന഻ന്ന് ഡൗണ്ുലഺഡ്

തഺീഴ

ീെയ്യഺും.

Guidelines for Deduction u/s 80 DDB
80.ഇ –

തന്ീറുയഺ

ആപ്ശ഻തരഽീടുയഺ

ഉന്നത

വ഻ദയഺഭയഺസ

ആവശയത്ത഻ന്

ുവണ്ട഻

അുംഗ഼കിത സ്ഥഺപനങ്ങള഻ല് ന഻ന്നഽും എടഽത്ത഻ട്ടുള്ള എഡയഽുക്കഷന് ുലഺെ഻ന്ീറ പല഻ശ.
80.ജ഻ – ധര്മ്മസ്ഥഺപനങ്ങള഻ുലക്കഽും മറ്റുും നല്ക഻യ സുംഭഺവന. െ഻ല സ്ഥഺപനങ്ങള്ക്കഽും
െഺര഻റ്റബ഻ള്

ീസഺൂസറ്റ഻ക്കഽും

നല്കഽന്ന

തഽക

പാര്ണ്ണമഺയഽും

മറ്റു

െ഻ലത഻ന്

വകഽപ്പ്

പ്പകഺരും

നല്കഽന്നത഻ന്ീറ 50 ശതമഺനവഽും ക഻ഴ഻വ് ലഭ഻ക്കഽും.
80

ജ഻.ജ഻.സ഻ –

Representation

അുംഗ഼കര഻ക്കീപ്പട്ട഻ട്ടുള്ള

of

രഺപ്ഷ്ട഼യ

the

People

Act-1951

പഺര്ട്ട഻കള്ക്ക്

ീല

നല്ക഻യ

29എ

സുംഭഺവന

മഽഴഽവനഺയഽും

കഽറയ്കക്കഺും. പീെ തക്കതഺയ ീതള഻വഽകള് സമര്പ്പ഻ുക്കണ്ട഻ വരഽും.
80.യഽ – പാര്ണ്ണമഺുയഺ ഭഺഗ഻കമഺുയഺ അുംഗൂവകലയമഽള്ള ന഻കഽത഻ ദഺയകന്

തന്ീറ

വരഽമഺനത്ത഻ല് ന഻ന്നഽും ൂവകലയും 40 ശതമഺനത്ത഻ല് കാടഽതലഺീെങ്ക഻ല് 50,000 രാപയഽും
ൂവകലയും

80

ശതമഺനത്ത഻ല്

കാടഽതലഺീെങ്ക഻ല്

1

ലെും

രാപയഽും

കഽറവ്

ീെയ്യഺവഽന്നതഺണ്.
മഽകള഻ല് ീകഺടഽത്ത഻ട്ടുള്ള എലലഺ ക഻ഴ഻വഽകളുും നടത്ത഻യത഻ന് ുശഷും ലഭ഻ക്കഽന്ന തഽകീയ
അടഽത്ത 10 രാപയ഻ുലക്ക് ീറൗണ്ട് ീെയ്യുക. ഇത഻ീന Taxable Income എന്നറ഻യീപ്പടഽന്നഽ. ഈ
തഽകയഽീട മഽകള഻ലഺണ് ന഻ശ്ച഻ത ന഻രക്കനഽസര഻ച്ച് ടഺക്സ് കെക്കഺുക്കണ്ടത്. ടഺക്സ്
കണ്ടത഻ന് ുശഷും ആ ടഺക്സ഻ന്ീറ മഽകള഻ല് 2 ശതമഺനും

എഡയഽുക്കഷന് ീസസഽും 1

ശതമഺനും ീസക്കണ്ടറ഻ ആന്് ഹയര് എഡയഽുക്കഷന് ീസസഽും കാട്ടുക (ീമഺത്തും മാന്ന്
ശതമഺനും). ഈ ക഻ട്ട഻യ തഽകയഺണ് ഇന്കും ടഺക്സ്.

KHSMSA KOLLAM

Page 4

INCOME TAX – AY 2014-2015 , PY 2013-2014
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ഇന്കും ടഺക്സ് ന഻യമപ്പകഺരും അനഽവദന഼യമഺയതഽും എന്നഺല് DDO ക്ക് അനഽവദ഻ക്കഺന്
അവകഺശമ഻ലലഺത്തതഽ മഺയ െ഻ല അടവഽകള് െഽവീട കഺെ഻ക്കഽന്നഽ:രഺപ്ഷ്ട഼യ പഺര്ട്ട഻കള്ക്കഽ നല്കഽന്ന സുംഭഺവന (80GGC)
ഗഽരഽതരമഺയ പ്പുതയക ുരഺഗങളുള്ളവര്ുക്കഺ ആപ്ശ഻തര് ഉള്ളവര്ുക്കഺ ലഭ഻ക്കഽന്ന ഇളവ്
(80DDB) [എന്നഺല് 80DD പ്പകഺരമഽള്ള ഇളവ഻നഽ ഇത് ബഺധകമലല.]
ീമഡ഻ീക്ലയ഻ും ന഻ുെപങള്ക്ക് പെമഺയ഻ നല്ക഻യ അടവ് (ീെക്ക്/ DD എന്ന഼ ര഼ത഻യ഻ല്
നല്ക഻യത഻നഽ ന഻ുരഺധനമ഻ലല )
ുമല് പറഞ്ഞ അടവഽകള് നടത്ത഻യ഻ട്ടുള്ളവര് , അത്തരും െ഻ലവ് നടത്ത഻യ഻ട്ട഻ലല എന്ന
ര഼ത഻യ഻ല് വരഽമഺനത്ത഻ല് ന഻ന്ന് ആ അടവഽകള് കഽറക്കഺീത കാടഽതല് ടഺക്സ്
അടുക്കണ്ടതഽും അത഻നഽ ുശഷും ജാലഺയ്ക ആഗസ്റ്റ് മഺസങള഻ല് ഇന് കും ടഺക്സ്
ഡ഻പ്പഺര്ട്ടുീമന്റ഻നഽ റ഻ുട്ടണ് സമര്പ്പ഻ച്ച് ആ ഇളവഽകള് റ഼ഫണ്ട് ആയ഻ വഺുങണ്ടതഽമഽണ്ട്.

വ഼ട്ടുവഺടകബത്ത: വ഼ട്ടുവഺടക നല്കഽന്ന ജ഼വനക്കഺരന് വകഽപ്പ് 10(13എ) യ഻ലഽും റാള്
2 എയ഻ലഽും പറഞ്ഞ഻ര഻ക്കഽന്ന വയവസ്ഥകള്ക്കഽ വ഻ുധയമഺയ഻ മഽഴഽവനഺുയഺ
ഭഺഗ഻കമഺുയഺ ക഻ഴ഻വ഻നര്ഹതയഽണ്ട്. പ്പത഻മഺസും 3000 രാപവീര വ഼ട്ടുവഺടകബത്ത
ലഭ഻ക്കഽന്ന ജ഼വനക്കഺീര വഺടക രസ഼ത് ഹഺജരഺക്കഽന്നത഻ല് ന഻ന്നഽും
ഴ഻വഺക്ക഻യ഻ട്ടുണ്ട്. എന്നഺല് ന഻കഽത഻ ന഻ര്െയ ുവളയ഻ല് ആദഺയന഻കഽത഻
ഒഫ഼സര്ക്ക് ഇതഽസുംബന്ധ഻ച്ച ുരഖ ഹഺജരഺക്കഺന് ആവശയീപ്പടഺവഽന്നതഺണ്.
കാടഺീത പ്പത഻വര്ഷും 1,80,000 രാപയ഻ല് കാടഽതല് വഺടക നല്കഽന്ന ജ഼വനക്കഺരന്
ീകട്ട഻ടമഽടമയഽീട 'പഺന്' ീതഺഴ഻ലഽടമയ്കക്കഽ നല്ക഻യ഻ര഻ക്കെീമന്ന് ന഻ബന്ധനയഽണ്ട്.
ീകട്ട഻ടമഽടമയ്കക്ക് 'പഺന്' ഇലലഺീയങ്ക഻ല് പാര്െമഺയ ുമല്വ഻ലഺസവഽും
മറ്റുവ഻വരങ്ങളുും അടങ്ങഽന്ന രഽ ഡ഻ക്ലുറഷനഽും ീകട്ട഻ടമഽടമയ഻ല് ന഻ന്നഽും വഺങ്ങ഻
ീതഺഴ഻ലഽടമയ്കക്ക് നല്ുകണ്ടതഽണ്ട്.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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