TAN REGISTRATION IN TRACES
ഇൻകം ടഺക്സ഻ന്ീറ പഽത഻യ നടപട഻കമങ്ങൾ അനഽസര഻ച്ച് ഓുരഺ സ്ഥഺപനത്ത഻ന്ീറയഽം TAN
നമ്പർ TRACES ൽ രജ഻സ്റ്റർ ീെുേണ്ടതഺയ഻ട്ടുണ്ട്. രജ഻സ്റ്റർ ീെയ്ത ുശഷം അത഻ൽ ന഻ന്ഽം Form 16
(Part A) generate ീെയ്്, ീ ൌണ്ുലഺഡ് ീെേണം. ീമയ് 31നകം ഇ് ശമ്പളത്ത഻ൽ ന഻ന്ഽം ടഺക്്
കഽറയ്കീെട്ട എലലഺവർകഽം DDO നൽകണം എന്് Section 203 പറയഽന്ഽ.(Read Circular) .TRACES
ൽ TAN രജ഻സ്റ്റർ ീെേുന്ത഻നഺയ഻ തഽടർന്് വഺയ഻കഽക.

STEP 1
TAN രജ഻സ്റ്റർ ീെേുന്ത഻നഺയ഻ ഇവ഻ീട ക്ല഻ക് ീെേുക.
െഽവീട ീകഺടഽത്ത ുപജ് തഽറകഽം. രജ഻സ്റ്റർ ീെേുന്ത഻നഽള്ള 5 ഘട്ടങ്ങള഻ൽ ഒന്ഺമീത്തതഺണ് ഇ്.

ഇത഻ൽ TAN നമ്പർ ുെർത്ത ുശഷം അത഻ൽ കഺണഽന് 'Verification Code' തഺീഴയഽള്ള ീസലല഻ൽ
ുെർകഽക. 'Verification Code ' വൿക്തമഺകഽന്഻ീലലങ്ക഻ൽ 'Click to refresh image ' ക്ല഻ക് ീെയ്തഺൽ
മത഻. ുശഷം ' proceed ' ക്ല഻ക് ീെേുക.

STEP 2

അുെഺൾ തഽറകഽന് ഈ ുപജ഻ൽ ഒരഽ Financial Year ഉം ഒരഽ Quarter ഉം കഺണഺം. ആ കവഺർട്ടറ഻ന്ീറ
15 അക Token No ുെർകഽക. അത഻നഽ ുശഷം Part 1 നഽ തഺീഴയഽള്ള 'Please select if the payment
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was done by Book Adjustment (For Government Deducters) ന്ീറ തഽടകത്ത഻ലഽള്ള ബട്ടണ഻ൽ ക്ല഻ക്
ീെയ്് ട഻ക് മഺർക് ഇടഽക.

'Date on which Tax Deposited' നഽ ുനീര ആ കവഺർട്ടറ഻ീല ഏീതങ്ക഻ലഽം ഒരഽ െലഺൻ (മാന്് ുപരഽീട
എങ്ക഻ലഽം ടഺക്് കഽറച്ച മഺസം ആവഽക. അങ്ങ഻ീന ഇീലലങ്ക഻ൽ രുണ്ടഺ ഒുന്ഺ ുപരഽീട ടഺക്്
കഽറച്ച മഺസം എടഽകഺം ) ീതരീെടഽത്ത് ആ മഺസത്ത഻ന്ീറ അവസഺനദ഻വസം ുെർകഺം . അ്
അവ഻ീട ഉദഺഹരണത്ത഻ൽ കഺണ഻ച്ച ുപഺീല തീന് ീകഺടഽകഽക. 'Challan Amount' നഽ ുനീര ആ
മഺസം ആീക കഽറച്ച ടഺക്് ുെർകഽക. ഇവ഻ീട 100 രാപയ്ക് 100.00 എന്് ുെർകണം.
'PAN as in Statement' എന്ത഻ന് ക഼ീഴ ഉള്ള മാന്ഽ ുകഺളങ്ങള഻ൽ ആ മഺസത്ത഻ൽ ടഺക്് കഽറച്െ
മാന്ഽ ുപരഽീട (മാന്ഽ ുപർ ഇീലലങ്ക഻ൽ ഉള്ളവരഽീട) PAN നമ്പരഽകൾ ുെർകഽക. 'Total Amount
Deposited' എന്ത഻ന് ുനീര ആ മഺസം ഓുരഺരഽത്തരഽീടയഽം ുപര഻ല് കഽറച്ച ടഺക്് ുെർകഽക .
ഇവ഻ീടയഽം രാപയഽം ൂപസയഽം ുെർകണം . അത഻നഽ ുശഷം proceed ക്ല഻ക് ീെേുക. രണ്ടഺം
ഘട്ടത്ത഻ൽ ുെർത്തവ ശര഻ീയങ്ക഻ൽ അടഽത്ത ുപജ് തഽറകഽന്ഽ.

STEP 3

Category of Deductor ു ഺെ് ീ ൌണ് ല഻സ്റ്റ഻ൽ ന഻ന്ഽം ീസലക്് ീെേുക.
PAN of Authorised Person എന്യ഻ടത്ത് DDO യഽീട PAN നമ്പർ ുെർകഽക .
DOD of the Authorised Person ന് ുനീര DDO യഽീട ജനനത഻േത഻ ഉദഺഹരണത്ത഻ൽ ീകഺടഽത്ത
രാപത്ത഻ൽ എന്റർ ീെേുക. ഇ് ുെർത്തഺൽ DDO യഽീട ുപരഽം പ഻തഺവ഻ന്ീറ ുപരഽം generate
ീെേീെടഽം. 'Are you an Employee of the Deductor' -എന്യ഻ടത്ത് yes ക്ല഻ക് ീെേഺം.
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അ ് ുെർകഽന്ത഻നഺയ഻ 'Same as in TAN Master' എന്ത഻ന് തഽടകത്ത഻ലഽള്ള ുബഺക്് ട഻ക്
ീെയ്തഺൽ TAN രജ഻സ്റ്റർ ീെേുുമ്പഺൾ നല്ക഻യ അ സ്ും 'Same as in Last Statement' നഽ
തഽടകത്ത഻ൽ ഉള്ള ുബഺക്് ട഻ക് ീെയ്തഺൽ അവസഺനം ീകഺടഽത്ത TDS Statement ൽ ീകഺടഽത്ത
അ ് ഉം ുകഺളങ്ങള഻ൽ ന഻റയഽം.

Communication Details നൽകഺൻ 'Same as in TAN Master' അീലലങ്ക഻ൽ 'Same as in Last Statement'
ക്ല഻ക് ീെേഺം.തഽടർന്ഽ ു ഺണ് നമ്പർ, ീമഺൂബൽ നമ്പർ, E Mail അ ് എന്഻വ നല്കഺം.
െഽവെ് കഽത്തഽള്ള ുകഺളങ്ങൾ ന഻ർബന്ധമഺയഽം ുെർുകണ്ടവയഺണ്. E Mail, mobile
എന്഻വയ഻ുലക് വരഽന് Verification Code , Link എന്഻വ അവസഺനഘട്ടത്ത഻ൽ
ആവശൿമഽള്ള്ീകഺണ്ട് അവ കിതൿമഺയ഻ര഻കഺൻ ശദ്ധ഻കഽക.തഽടർന്് Next ക്ല഻ക് ീെയ്തഺൽ
നഺലഺമീത്ത ഘട്ടത്ത഻ൽ എത്തഺം.

STEP 4
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ഇത഻ൽ TRACES ൽ ുലഺഗ഻ൻ ീെേഺനഽള്ള User ID, Password എന്഻വ ഉണ്ടഺക഻ നൽകണം. ഒരഽ User
ID കീണ്ടത്ത഻ എന്റർ ീെയ്തഽ Check Availability ക്ല഻ക് ീെയ്തഽ അ് ലഭ്ൿമഺുണഺ എന്്
പര഻ുശഺധ഻കഽക. Password ന് ുനീരയഽള്ള ുെഺദൿെ഻ൻഹത്ത഻ൽ ക്ല഻ക് ീെയ്തഽ അത഻ൽ ഉള്ള
ന഻ർുദശപകഺരം പഺസ്്്
ുവർഡ് തേഺറഺക഻ രണ്ട് ഇടത്തഽം എന്റർ ീെേുക. എന്഻ട്ട് Create
Account ക്ല഻ക് ീെേുക. ഇുതഺീട അഞ്ഺം ഘട്ടത്ത഻ുലക് കടകഽന്ഽ.

STEP 5
ഇുെഺൾ തഽറകഽന് ുപജ഻ൽ നഺം ഇ് വീര ുെർത്ത഻യ കഺരൿങ്ങൾ കഺണഺം. ഇവയ഻ൽ
എീെങ്ക഻ലഽം മഺറ്റങ്ങൾ വരഽത്തഺനഽീണ്ടങ്ക഻ൽ Edit ക്ല഻ക് ീെയ്തഽ മഺറ്റങ്ങൾ വരഽത്തഺം. അുെഺൾ
നഺം മാന്ഺം ഘട്ടത്ത഻ുലക് ത഻ര഻ച്ചുുപഺകഽം. മഺറ്റങ്ങീളഺന്ഽം വരഽത്തഺന഻ീലലങ്ക഻ൽ Confirm ക്ല഻ക്
ീെേുക.
അുെഺൾ Registration Request successfully submitted എന്് കഺണ഻കഽന് ുപജ് തഽറകഽം. അത഻ൽ
കഺണഽന് Activation link to activate account നഽ ുനീരയഽള്ള ല഻ങ്ക് ക്ല഻ക് ീെേുക.അുെഺൾ തഺീഴ
കഺണഽന് ുപജ് തഽറകഽം

ഈ ുപജ഻ൽ code sent through mail എന്഻ടത്ത് E Mail ൽ വന് Activation Code 1 ുകഺെ഻ ീെയ്തഽ
ുപസ്റ്റ് ീെേുക. Code sent through SMS എന്഻ടത്ത് ീമഺൂബല഻ൽ SMS ആയ഻ വന് Activation Code
2 എന്റർ ീെേുക. തഽടർന്് submit ക്ല഻ക് ീെേുക. ഇുതഺീട Registration പാർത്ത഻യഺവഽന്ഽ.
ഇന഻ ligin ുപജ് തഽറന്് ുലഺഗ഻ൻ ീെേഺം. Form 16 ീ ൌുണലഺt ഡ് ീെേുന് ര഼ത഻ അറ഻യഺൻ
ഇവ഻ീട ക്ല഻ക് ീെേുക

Downloads
TRACES -TAN Registration and Login - Helpfile from Traces
Help File for Form-16 Downloading
TRACES -TAN Registration .Circular
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