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ആദായനകുതി കൃത മായി കണ
ാ ു തിനും പരമാവധി ഇളവുകള ം ആശ ാസവും
േനടു തിനും ആദായ നികുതി വകു ിൽ നി ും േനാ ീസുകൾ ഒഴിവാ ു തിനും
അറി
ിരിേ
ചില കാര
ൾ വിവരി
െ . ഈ വർഷം വ
പധാന മാ
ൾ,
ഇൻകം ടാക്സ് കണ
ാ ു
രീതി, ആെക വരുമാന
ിൽ നി ും കുറയ്
ാവു
കിഴിവുകൾ, ആദായ നികുതി നിര
,് അരിയർ ലഭി ത് െകാ ് വ
അധിക ടാക്സിൽ
നി ും ഇളവ് േനടാൻ form 10 E ത ാറാ
ൽ, ശ ള വരുമാനം ഉ
ആള െട ചുമതലകൾ
മുതലായവയാണ് പധാന ഉ ട
ം
ശ ളം, െപൻഷൻ എ ീ വരുമാന
ൾ ലഭി ു
നികുതിദായകെര ഉേ ശി ാണ് ഇത്
എഴുതിയി
ത്. ആദായ നികുതി നിയമ
ിൽ െപൻഷനും സാലറി എ
െഹഡിൽ
(Income from Salaries) വരു തിനാൽ അത് ശ ള വരുമാനം േപാെല തെ
കണ
ാ
ിയാൽ മതി.
എ ാൽ ഫാമിലി െപൻഷൻ, ബാ ് പലിശ എ ിവ മ
വരുമാനം (Income from other sources) ആയി ആണ് കണ
ാേ
ത്.
ിക വർഷേ
് (അെ
ിൽ Previous Year േല
)് , അതായത്
2018-19 സാ
് ശ ള വരുമാന
ാർ
് ബാധകമായ പധാന മാ
ൾ
2019-20 Assessment Year േല
എെ ാെ
െയ ് േനാ
ാം.
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●

ാർ
് ശ ളവരുമാന
ിൽ നി ും
Standard Deduction - ശ ള വരുമാന
ാൻേഡർഡ് ഡിഡ
ൻ അനുവദി . ഇതനുസരി ് 40,000 രൂപ
40,000 രൂപ
എ ാവർ ും ശ ള
ിൽനി ും േനരി ് കുറയ്
ാം. (Transport Allowance, Medical
Reimbursement എ ിവയ്
് ഇനി ഇളവ് ലഭി
ി .)

●

് 80D പകാരമു
80 D - Medical Insurance - 60 വയ ിൽ കൂടുതൽ ഉ വർ
െമഡി
ൽ ഇൻഷുറൻസ് ഇളവ് 30,000 രൂപയിൽ നി ും 50,000 രൂപയായി
വർ ി ി . അറുപതിൽ താെഴ ഉ വർ
് ഇളവ് 25,000 രൂപ ആയി തെ
തുടരും.

●

80 DDB Deduction for Medical Expenditute o
 f Specified diseases - 60
കഴി
വർ
് ചില പേത ക േരാഗ
ള െട ചികി
ായു
80 DDB
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പകാരമു
ഇളവ് 1,00,000 രൂപയായി വർ ി ി .
60 വയ
ഉ വർ
് ഇളവ് കഴി
വർഷെ
40,000 രൂപ തെ
തുടരും.

ിൽ താെഴ

●

വരുെട േസവിങ്സ്
80 TTB - Bank Interest of Savings Bank Deposit - 60 കഴി
ബാ ് നിേ
പ പലിശ ഇന
ിലു
വരുമാന
ിന് അൻപതിനായിരം രൂപ വെര
ഇളവ് അനുവദി . 60 വയ ിൽ താെഴയു വർ
് ഇളവ് പഴയ േപാെല 10,000
രൂപയായി തുടരും.

●

 ealth and Educational Cess - കഴി
H
ശതമാനമായി വർ ി ി .

2018-19 - ആദായനികുതി കണ

ാ

വർഷെ

3 ശതമാനം Educational Cess 4

ാം

മാസ
ളിെലPay, DA, HRA, CCA,
2018 മാർ ് മുതൽ 2019 െഫ ബുവരി വെര ഉ
Special Allowance, Over time Allowance, DA Arrear, Third and Fourth instalment Pay Revision
Arrear, Pay Arrear, Leave Surrender, Medical Reimbursement, Transport Allowance
എ ിവെയ ാം കൂ ി Gross Salary Income കാണണം. Leave Travel Concession, Conveyance
Allowance (for performance of duties of an Office), Uniform Allowance below 24,000,
റി യർെമൻറ് സമയെ
Leave Surrender, Commutation of Pension, Gratuity, PF withdrawal
എ ിവ ഒഴിവാ
ാം.

എ

ഇതിൽനി ും െ പാഫഷനൽ ടാക്സ്, വാടക വീ ിൽ താമസി
ിവ കുറയ്
ാം.

ു

വരുെട HRA

House Rent Allowance
വാടക വീ ിൽ താമസി ുകയും ശ ള
ിന് 10 ശതമാന
ിൽ കൂടുതൽ വീ വാടക
െകാടു ുകയും െച
ജീവന
ാർ
് മാ തമാണ് HRA ഇന
ിൽ കുറവ് ലഭി
ാൻ
അർഹത. ഇനി പറയു
ളിൽ ഏ വും കുറ
ത് മാ തമാണ് ഇളവ് ആയി
3 ഇന
ലഭി ു ത്.
1. ഈ വർഷം ലഭി ആെക HRA.
ിെ
പ
ു (Pay + DA) ശതമാന
ിലും കൂടുതലായി െകാടു
2. ശ ള
വീ വാടക
ിെ 40 ശതമാനം
3. ശ ള
ഉദാഹരണമായി 15000 രൂപ ഒരു വർഷം HRA ലഭി ു
ഒരാള െട ഒരു വർഷെ
ശ ളം
െ . അയാള െട ശ ള
ിന് 10% 45000 രൂപ ആണേ ാ.
450000 രൂപ ആെണ ിരി
അയാൾ ആ വർഷം 44000 വീ വാടക െകാടുെ
ിൽ ഇളവ് ഇ . അൻപതിനായിരം
െകാടുെ
ിൽ 5000 രൂപ (50,000-45,000) ഇളവ്.
എഴുപതിനായിരം രൂപ
െകാടുെ
ിൽ 15000 ഇളവ്.
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ഇളവ് ലഭി
ാൻ െതളിവായി വാടക രസീതിയാണ് ഹാജരാേ
രൂപ വെര ആെണ ിൽ വാടക രശീതി ആവശ മി . െകാടു
കൂടുതൽ ആെണ ിൽ Form 12 BB കൂടി ഒ ി നൽകണം.

ത്. മാസവാടക 3000
വാടക ഒരു ല
ിൽ

STANDARD DEDUCTION

ശ ള വരുമാന
ാർ
് എ ാവർ ും അവരുെട ശ ള
ിൽനി ും
നാൽപതിനായിരം രൂപ
ാൻേഡർഡ് ഡിഡ
ൻ കുറയ്
ാം.
ഇത് കുറ േശഷം
കി
താണ് Net Salary Income അെ
ിൽ Income chargeable under the head salaries.
ിൽ നി ും Housing Loan Interest കുറയ് ുക. (ആദായനികുതി
Net Salary Income
നിയമമനുസരി ് “Income from House Property” എ
െഹഡിൽ ഹൗസ് േ പാ ർ ിയിൽ
നി ു
നഷ്ടമായി കാണി ുകയാണ് െച
ത്)

Housing Loan Interest
സ
ം താമസ
ിനായി വീട് നിർ ി ു തിേനാ വാ
ു തിേനാ റി യർ
െച
തിേനാ പുതു
ി പണിയു തിേനാ എടു
േലാണിെ പലിശ നിബ
നകൾ
്
വിേധയമായി കുറയ്
ാം.
ഇതിനായി
ാപന
ിൽനി ും പലിശ, േലാൺ
എടു
തിെ
ഉേ ശ ം എ ിവ കാണി ു
സർ ിഫി
് ഹാജരാ
ണം. വീടിെ
ഉടമ
ാവകാശം ഉ
ജീവന
ാർ
് മാ തേമ ഈ കുറവിന് അർഹതയു
. ഇനി
പരമാവധി ഇളവ് എ തെയ ് േനാ
ാം.
ു തിേനാ ഉ ാ ു തിേനാ എടു
വായ്പ
● 1-4-1999 ന് േശഷം വീട് വാ
യാെണ ിൽ പരമാവധി 200000 രൂപ കുറവ് ലഭി ും.
ര ു ല
ം ഇളവു
ലഭി
ാൻ േലാൺ എടു
സാ
ിക വർഷം മുതൽ മൂ ു വർഷ
ിനു ിൽ
നിർ ാണം പൂർ
ിയാ
ിയിരി
ണം. ഇത് കാണി
ാൻ ഒരു self declaration
മതിയാകും.
് വായ്പ യാെണ ിൽ പരമാവധി 30,000 രൂപ മാ തേമ
● 1-4-1999 ന് മു ് എടു
കുറവ് ലഭി ൂ.
് േവ ി എടു
േലാൺ ആെണ ിൽ
● റി യർ, പുനർനിർ ാണം എ ിവയ്
ഏത് വർഷം എടു
ാലും ഇളവ് പരമാവധി 30,000 രൂപ മാ തേമ ഉ
.
ഇതുകൂടാെത െസ
ൻ 80 EE പകാരം ഹൗസിംഗ് േലാൺ പലിശ അൻപതിനായിരം
രൂപ വെര നിബ
നകൾ
് വിേധയമായി അധിക കഴിവു ്. ഇതിെന ുറി ് കൂടുതൽ
അറിയാൻ Chapter VI A Deductions േനാ ുക.)
ഇനി മ
വരുമാന
ൾ (Income from other sources) ഫാമിലി െപൻഷൻ, ബാ ് പലിശ
മുതലായവ ഉെ
ിൽ അവയുെട ടിഡിഎസ് േ സാത ിൽ നി ും കുറ ിെ
ിൽ അവ
കൂ ാം. ഈ വർഷം ലഭി
ഫാമിലി െപൻഷനിൽ നി ും അതിേ
മൂ ിൽ ഒരു ഭാഗം
അെ
ിൽ 15000 രൂപ ഇവയിൽ കുറ
ത് കുറ ് ബാ
ി ആണ് വരുമാനമായി
കൂേ
ത്.
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്
(ബാ ് പലിശ, ഫാമിലി െപൻഷൻ എ ിവയുെട TDS േ സാത ിൽ നി ും കുറ ി
എ ിൽ അത് ഇവിെടയും കൂ ി ടാക്സ് കണ
ാ
രുത്. അ
െന ഉ വർ ഈ
സാ
ിക വർഷം അവസാനം എ ാ ഇന
ിലും ഉ
വരുമാനം കൂ ി അതിൻെറ
ടാക്സ് കെ
ിയ േശഷം എ ാ േ സാത ിൽ നി ും കുറ ടിഡിഎസ് അതിൽ നി ും
കുറയ്
ണം. ബാ
ി അട
ാനു
ടാക്സ് ബാ ിൽ ITNS 280 challan വഴിേയാ െന ്
ബാ ിംഗ് വഴിേയാ അടയ്
ണം. ആദായ നികുതി റിേ ൺ സമർ ി ുേ ാൾ അതിൽ
വരുമാനവും ടിഡിഎസ് ആയി കുറ
തുകയും ബാ ് വഴി അട
തുകയും
നിർബ
മായും കാണി
ണം)
ഇേതാെട GROSS TOTAL INCOME കി

ു.

ഇ
െന കി
Gross Total Income തിൽ നി ും Chapter VI A യിെല വിവിധ
െസ
നുകൾ പകാരമു
അർഹമായ കിഴിവുകൾ കുറ ാൽ കി
താണ് Taxable
Income അഥവാ Total Income.

Chapter VI A Deductions
െ പാഫഷണൽ ടാക്സ്,
ാൻേഡർഡ് ഡിഡ
ൻ, ഹൗസിംഗ് േലാൺ പലിശ
എ ിവ കൂടാെത Chapter VI A യിെല വിവിധ െസ
നുകൾ പകാരമു
കിഴിവുകൾ
ഏെതാെ
യാണ് എ ് േനാ
ാം.
80 C Deductions
കിഴിവുകൾ പരമാവധി 150000 രൂപയാണ്. 2018 - 19 വർഷ
ിൽ
80 സി പകാരമു
അട തുക മാ തേമ കിഴിവിന് പരിഗണി ൂ.
പി
സബ്സ് കിപ്ഷൻ തുകയും നിേ
പി
● േ പാവിഡ ് ഫ ിൽ നിേ
അരിയറും. (േലാൺ തിരി ടവ് പരിഗണി
ി )
ാരുെടേയാ ഭാര അെ
ിൽ ഭർ
ാവിെനേയാ മ
ള െടേയാ േപരിൽ
● ജീവന
അട
ൈലഫ് ഇൻഷുറൻസ് പീമിയം. (1-4-2012 ന് മു ് എടു
േപാളിസി
ആെണ ിൽ പീമിയം േപാളിസിയുെട 20%
ില് കൂടരുെത ും 1-4-2012 ന് േശഷം
എടു
േപാളിസി ആെണ ിൽ 10% കൂടരുത് എ ും വ വ
യു ്. അതായത്
പരമാവധി അനുവദനീയമായ കിഴിവ് േപാളിസിയുെട 10% അെ
ിൽ 20% ആണ്.
● SLI, GIS, FBS എ ിവ
ിനു വാ
ു തിേനാ എടു
് വായ്പയുെട തിരി ടവിൽ
● വീട് നിർ ാണ
മുകളിേല ു
ഭാഗം 80 സി പകാരം കിഴിവിന് അർഹമാണ്. എ ാൽ റി യറിംഗ്,
പുനർനിർ ാണം എ ിവയ്
് മുതലിേല ു
തിരി ടവ് അനുവദനീയമ .
ിൽ കുറയാ
● െഷഡ ൾഡ് ബാ ുകളിേലാ േപാേ ാഫീസിേലാ 5 വർഷ
കാലേ
് Tax Savings Approved Scheme കളിെല
ിരനിേ
പം ഈവർഷം
നിേ
പി ത്.
ാരെന പരമാവധി ര ു കു ികൾ
് േവ ി അട ട ഷൻ
● Tution Fees - ജീവന
ഫീസ് ഇളവ് ലഭി ും. പീ ൈ പമറി
ാസ് മുതലു
ഇ
യിൽ പഠി ു
ഏത്
മുഴുവൻ സമയം േകാഴ്സും ആവാം.
എ ാൽ ട ഷൻ ഫീസ് അ ാെത മ
ഫീസുകൾ ഒ ും ഇളവിന് അർഹമ . എൻ ടൻസ് േകാ ിംഗ് േപാലു
സ്െപഷ ൽ
ട ഷനു കൾ
് അടയ് ു
ഫീസ് പരിഗണി
ി .
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●
●
●

സ
ം താമസ
ിനായി വീട് വാ
ിയ തിനു
ാ ് ഡ ി, രജിസ്േ ടഷൻ ഫീസ്
എ ിവ
െപൺകു ികൾ
ായു
സുകന സമൃ ി അ
ൗ ് സ്കീമിൽ നിേ
പി തുക
ഇവകൂടാെത അംഗീകരി
Super Annuation Fund, National Savings Certificate, LIC,
UTI എ ിവയുെട Unit Linked Insurance Plan, േനാ ിൈഫ െചയ്ത Annuity Plan,
Mutual Fund, ICICI, IDBI, NABARD എ ിവയുെടInfrastructure Development Bond
എ ിവയിെല നിേ
പ
ള ം െസ
ൻ 80 സി പകാരം ഇളവിന് അർഹമാണ്

80CCC
അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസ്
LIC യുെടേയാ മ
പ തികളായ Annuity Plan കളിെല നിേ
പം.

ാപന

ളി െലേയാ െപൻഷൻ

80 CCD (1)
നാഷനൽ െപൻഷൻ സ്കീമിൽ (NPS) അട ജീവന
ാരുെട വിഹിതം Section 80 CCD
ിെ
ിൽ കൂടാൻ
(1) പകാരം കിഴിവായി ലഭി ും. ഇത് ശ ള
(Pay+DA) 10%
പാടി .
Section 80 C, 80 CCC, 80 CCD (1) എ ിവയുെട ആെക കിഴിവ് പരമാവധി 150000
രൂപയാണ്.
80CCD (1B)
പ
Section 80 CCD (1B) പകാരം അൻപതിനായിരം രൂപ വെര NPS നിേ
അധിക കിഴിവ് ലഭി ും. 150000 വെര ഉ
കിഴി വിനയായി ഉപേയാഗി NPS നിേ
കഴി ് ബാ
ിയു താണ് 80 CCD (1B) പകാരമു
കിഴിവിന് പരിഗണി
ശ ള
ിെ 10% എ
നിബ
ന ഈ കിഴിവിന് ഇ .

ിന്
പം
ുക.

80 CCD (2)
നാഷനൽ െപൻഷൻ ടീമിേല
് ഗവൺെമൻറ് അെ
ിൽ എംേ ായർ അടയ് ു
Employer’s Contribution 80 CCD (2) പകാരം കിഴിവിന് അർഹമാണ്. പരമാവധി കിഴിവ്
ശ ള
ിെ
ിെ കൂെട
(Pay+DA) 10% മാ തമാണ്. Employer’s Contribution വരുമാന
കൂ ിയി െ
ിൽ മാ തേമ കിഴിവ് ലഭി ൂ.
80 CCG
േനാ ിൈഫ െചയ്ത Equity Saving Scheme കളിെല നിേ
പ
ിന് അനുവദി ു
കിഴിവാണ് ഇത്. ഈ വകു ് പകാരമു
കിഴിവിന് അർഹമായ പ തിയാണ് Rajiv Gandhi
പ
ിന് പകുതി തുകയ് ു
കിഴിവ് പരമാവധി 25000
Equity Saving Scheme. നിേ
രൂപ വെര ലഭി ും.
നിേ
പം നട
ിയ േശഷം തുടർ യായ 3 സാ
ിക
വർഷ
ിനു ിൽ ഏെത ിലും ഒരു വർഷം ഈ കിഴിവ് ഉപേയാഗെ ടു
ാം. ഈ
നിേ
പം 3 വർഷേ
് േലാ
് െചയ്തതായിരി
ണം എ ും ജീവന
ാരെ േ ഗാസ്
േടാ ൽ ഇൻകം 12 ല
ിൽ കൂടരുെത ും നിബ
നയു ്.
80 D (Health Insurance Premium)
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ജീവന
ാരെ
േയാ ഭർ
ാവ് അെ
ിൽ ഭാര യുെടേയാ മ
ള െടേയാ േപരിൽ
അംഗീകൃത ഇൻഷുറൻസ് ക നികളിൽ അട
െഹൽ
് ഇൻഷുറൻസ് പീമിയം
പരമാവധി 25000 രൂപ വെര കിഴിവ് ലഭി ും. ഇതിൽ ഏെത ിലും ഒരാള െട പായം 60
വയ ് പൂർ
ിയാെയ ിൽ പരമാവധി തുക അൻപതിനായിരം ആണ്. ജീവന
ാരേനാ
ഭാര േ
ാ മ
ൾേ
ാ നട
ിയ Preventive Health Check up നായി നൽകിയ തുക
പരമാവധി 5000 രൂപയും 80 D പകാരം കിഴിവിന് അർഹതയു
താണ്. സീനിയർ
സി ിസൺ ഉൾെ
കുടുംബ
ിന് പരമാവധി 50000 രൂപയും അ ാ
വയ്
് പരമാവധി
25000 രൂപയും ആണ് കിഴിവ്.
ഇത് കൂടാെത ജീവന
ാരെ
മാതാപിതാ
ള െട േപരിൽ അട
െഹൽ
്
ഇൻഷുറൻസ് പീമിയ
ിൽ മെ ാരു 25000 കൂെട ഇളവ് ലഭി ും. ഇവരിൽ ഒരാൾ
സീനിയർ സി ിസൺ ആെണ ിൽ കിഴിവ് പരമാവധി 50000 വെര ആവാം.
മാതാപിതാ
ൾ
് നട
ിയ Preventive Health Check up 5000 രൂപ വെര 80 D
പകാരമു
കിഴിവിന് അർഹമാണ്.
െഹൽ
് ഇൻഷുറൻസ് ഇ ാ
മാതാപിതാ
ള െട ചികി
ാ െചലവിന്
80 വയ ് ഉ
ാെചലവ് േനരി ് പണമായി നൽകിയത്
80 D പകാരം 50000 വെര കിഴിവ് േനടാം. ചികി
ആവരുത്. മാതാപിതാ
ൾ ു
ആെക കിഴിവ് 50000 അെ
ിൽ 25000 കവിയാൻ
പാടി .
െഹൽ
് ഇൻഷുറൻസ് പീമിയം, 80 കഴി
വരുെട ചികി
ാെചലവ് എ ിവ േനരി ്
പണമായി നൽകാെത മേ െത ിലും വഴി നൽകിയതാണ്. െഹൽ
് െച
ിന് പണം
േനരി ് നൽകിയത് ആവാം.
80 DD (Deduction for dependent with disability)
ജീവന
ാരെ
ശാരീരിക മാനസിക ൈവകല മു
ഭാര അെ
ിൽ ഭർ
ാവ്,
മ
ൾ, മാതാപിതാ
ൾ, സേഹാദര
ൾ എ ിവരുെട ചികി
, ശു ശൂഷ, െ ടയിനിങ്,
പുനരധിവാസം എ ിവയ്
് േവ ി െചലവഴി ാലും ഇവരുെട സംര
ണ
ിനായി
ഇൻഷുറൻസ് ക നികളിെല ഇതിനായു
അംഗീകൃത സ്കീമുകളിൽ നിേ
പി ാലും 80
DD പകാരം കിഴിവ് ലഭി ും. െചലവഴി തുക എ തയായാലും 75,000 രൂപയാണ് കിഴിവ്
ലഭി ുക. 80% തിലും കൂടുതൽ ൈവകല ം ഉെ
ിൽ 125000 രൂപ കിഴിവ് ലഭി ും.
ഇതിനായി െമഡി
ൽ അേതാറി ിയിൽ നി ും സർ ിഫി
് ഹാജരാ
ണം. Autisum,
് form 10-1A യിലാണ് സർ ിഫി
്
Cerebral Palsy, Multiple Disability എ ിവയ്
ഹാജരാേ
ത്.
80 U (For Employees with Disability)
സാ
ിക വർഷ
ിെല ഏെത ിലും കാല
് ജീവന
ാരന് Disability (40% or
് െമഡി
ൽ അേതാറി ി സർ ിൈഫ െചയ്െത ിൽ അയാൾ
് 75000
above) ഉെ
രൂപ ഇളവ് ലഭി ും. 75000 രൂപ എ
നി
ിത തുകയാണ് ഇളവ്. അ ാെത െചലവഴി
തുകയ . കടു
ൈവകല ം ഉ
ആളാെണ ിൽ (above 80% or above) 125000 രൂപ
ഇളവു ്. 80 DD േപാെല തെ
ഇവിെടയും സർ ിഫി
് ഹാജരാ
ണം. ൈവകല ം
താൽ
ാലികം ആെണ ിൽ പുതിയ സാ
ിക വർഷം വീ ും സർ ിഫി
്
ഹാജരാ
ണം.
Autisum, Cerebral Palsy, Multiple Disability എ ിവയു വർ 80 DD, 80 U എ ീ
കഴിവുകൾ
് form 10-1A യിലാണ് സർ ിഫി
് വാേ
ത്. MD േയാഗ ത ഉ
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ിൽ സർ
ാർ ആശുപ തികളിെല സിവിൽ
Neurologist / Paediatric Neurologist അെ
സർജൻ / ചീഫ് െമഡി
ൽ ഓഫീസർ എ ിവരിൽ നി ും സർ ിഫി
് വാ
ാം.
80 DDB (For medical treatment of specified diseases)
ജീവന
ാരൻ, ഭർ
ാവ് അെ
ിൽ ഭാര , മ
ൾ, മാതാപിതാ
ൾ, സേഹാദര
ൾ
എ ിവരിൽ ആർെ
ിലും ഉ
പേത ക േരാഗ
ൾ ു
ചികി
ാെചലവ് 80 DDB
പകാരം കിഴിവ് ലഭി ും. Neurological diseases (dementia, chorea, motor neuron diseases,
ataxia, Parkinson's disease etc), Malignant Cancer, Aids, Chronic renal failure, hemophilia,
െചലവുകൾ
ാണ് അർഹതയു ത്. പരമാവധി
thalassamia എ ിവയുെട ചികി
ാവു
കിഴിവ്. എ ാൽ േരാഗി 60 വയ ിനു മുകളിൽ ഉ
40000 രൂപയാണ് ലഭി
ആളാെണ ിൽ 100000 രൂപ വെര കിഴിവ് ലഭി ും.
അതാത് േരാഗ
ളിൽ
സ്െപഷ ൈലസ് െചയ്ത േഡാക്ടർ നി ും പിസ് കിപ്ഷൻ ഹാജരാ
ണം.
ഇതിൽ
േരാഗിയുെട േപര്, വയ ,് േരാഗ
ിെ േപര്, സ്െപഷ ലി ് േഡാക്ടറുെട േപര്, അ ഡ ്,
രജിസ്േ ടഷൻ ന ർ, േയാഗ ത എ ിവ ഉ ായിരി
ണം. സർ
ാർ ആശുപ തികളിെല
േഡാക്ടർമാർ തെ
േവണെമ ് നിർബ
മി .
ിൽ
Reimbursement അെ
ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിെ
ിൽ അത് കഴിേ ഇളവ് ലഭി ൂ.
80 E Interest on loan for Higher education)
ഭർ
ാവ് അെ
ിൽ ഭാര യുെടേയാ മ
ള െടേയാ താൻ ലീഗൽ ഗാർഡിയൻ ആയ
കു ികള െടേയാ ഉ ത വിദ ാഭ ാസ
ിന് ബാ ിംഗ്
ാപന
ളിൽ നിേ ാ ചാരി ബിൾ
ാപന
ളിൽ നിേ ാ ജീവന
ാരൻ എടു
വായ്പയുെട പലിശയായി അട സംഖ
തുട
ിയ വർഷം മുതൽ 7 വർഷകാലമാണ്
80 E പകാരം കിഴിവ് ലഭി ും. പലിശ അട
ഈ കിഴിവ് ലഭി ുക.
Higher Secondary Examination ന് േശഷം പഠി ു
േകാഴ്സുകളാണ് ഹയർ എജുേ
ഷൻ എ ത് െകാ ് ഉേ ശി ു ത്. വിേദശ
്
പഠി
ാൻ േവ ി എടു
േലാണിെ
പലിശയ് ും ഈ ഇളവ് ലഭി ും.
80 E
പകാരമു
കിഴിവിന് പരിധി ഇ .
80 G (Donation to notified funds and charitable institution)
മുഖ മ
ിയുെട പളയ ദുരിതാശ ാസ ഫ ിേല ു
സംഭാവന (CMDRF) Sec 80 G
അനുസരി ് കുറയ്
ാം. അടു
െഫ ബുവരി മാസം വെരയു
ശ ള
ിൽ നി ും
കുറയ് ു
സംഭാവന മാ തമാണ് ഈ വർഷം കാണിേ
ത്.
േനാ ിൈഫ െചയ്ത ചില ഫ ുകളിേല ും ചാരി ബിൾ
ാപന
ളിേല ും നൽകിയ
സംഭാവനയാണ് 80 G പകാരം കിഴിവ് ലഭി ുക. CMDRF അ ാെത മ സംഭാവനകൾ
ഒ ും ശ ള
ിൽ നി ും കുറയ്േ
ാ ു തിന് പരിഗണി
ി .
TDS കണ
ഇൻകം ടാക്സ് റിേ ൺ സമർ ി ു
അവസര
ിൽ അതിൽ കാണി ് ഇളവ് േനടാം.
എ ാൽ CMDRF േപാെല േനാ ിൈഫ െചയ്ത ഫ ുകളിേല
് DDO വഴി േശഖരി
സംഭാവന TDS കണ
ാ ു തിന് പരിഗണി ും.
80 CCG (Donation to Political Parties)
കിഴിവ് ശ ള
ിൽനി ും കുറയ്േ
ടാക്സ്
80 CCG പകാരമു
കണ
ാ ു തിന് പരിഗണി
ി .
റിേ ൺ സമർ ി ു
അവസര
ിൽ കിഴിവ്
കാണി
ാം. Representation of the People Act െ Section 29 A പകാരം രജി ർ െചയ്ത
പാർ ികൾ
് നൽകിയ സംഭാവന കിഴിവ് ലഭി ും. പണമായി നൽകിയ സംഭാവന
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പരിഗണി
ി . Cheque, DD, Credit card, Internet Banking എ
ആവാം. സംഭാവന പൂർ മായി കിഴിവിന് പരിഗണി ും.

ിവയിലൂെട നൽകിയത്

80 TTA ( Interest in SB Account )
ബാ ,് േകാ-ഓ േറ ീവ് ബാ ,് േപാ ് ഓഫീസ് എ ിവിട
ളിെല SB
അ
ൗ ുകളിെല പലിശ പരമാവധി 10000 രൂപ കിഴിവായി ലഭി ും. മ വരുമാനം എ
നിലയിൽ Gross Total Income തിൽ പലിശ കൂടിയി െ
ിൽ മാ തേമ ഈ കിഴിവിന്
അർഹതയു
.
ിര നിേ
പ
ിേ പലിശ
് 80 TTA പകാരം കിഴിവി .

80 TTB (Interest of Senior citizen)
അറുപത് വയ ് കഴി
വർ
് ബാ
വരുമാന
ിന് 50000 രൂപ വെര ഇളവ് ലഭി
ഇളവ് ലഭി ും.

് നിേ
ും.

പ
ളിെല പലിശ ഇന
ിൽ ലഭി
ിര നിേ
പ
ിേ പലിശ ും ഈ

80 EE (Interest of Housing Loan)
വീട് നിർ ാണ
ിനും വാ
ു തിനും എടു
ഹൗസിംഗ് േലാൺ പലിശ 2 ല
ം
വെര Income from house property എ
ശീർഷക
ിൽ നഷ്ടമായി കാണി ്
കുറ ിരി ുമേ ാ.
ഇതിലും കൂടുതൽ അട ി െ
ിൽ ചില നിബ
നകൾ
്
വിേധയമായി പരമാവധി 50000 രൂപ കൂടി 80 EE പകാരം കുറയ്
ാം. നിബ
നകൾ
താെഴ പറയു വയാണ്.
ത് ആവണം.
1. േലാൺ 2017 ഏ പിൽ ഒ ിനും 2018 മാർ ് 31നും ഇടയിൽ എടു
അവസര
ിൽ വീട് ഉ ായിരി
രുത്.
2. േലാൺ അനുവദി ു
ിലും േലാൺ 35 ല
ിലും കുറവായിരി
ണം.
3. വീടിേ വില 50 ല
ാപന
ിൽ നി ും എടു
ത് ആവണം.
4. േലാൺ ഒരു ധനകാര

Chapter VI A Deductions ഇവയാണ്. ഇതിൽ 80 G, 80 GGC എ ിവ ഒഴിെക എ ാ
കിഴിവുകള ം DDO അനുവദി ു താണ്. മതിയായ േരഖകൾ പരിേശാധി ് നിജ
ിതി
േബാധ െ
േവണം അനുവദി
ാൻ.
മുകളിൽ പറ
അർഹമായ കിഴിവുകൾ
കുറ ാൽ ടാക്സബിൾ ഇൻകം കി
ു.
ആദായനികുതി േരഖകളിൽ Taxable Income എ തിന് Total Income എ ാണ് കാണാൻ
കഴിയുക. ഇതിന് ഈവർഷെ
നിര
് പകാരം ടാക്സ് കണ
ാ
ണം.
2018-19 ആദായനികുതി നിര
്

60 വയ

്ഉ

ിൽ താെഴയു

വർ

സാധാരണ നിര

.്

സ് തീകൾ ും പുരുഷ ാർ ും ഒേര നിര ു തെ .
● Taxable Income 2,50,000 രൂപ വെര ടാക്സ് ഇ
തുകയുെട
● 2,50,000 അതിന് മുകളിൽ 5,00,000 വെര :- 2,50,000 തിന് മുകളിലു
് ഇതിൽ നി ും Section 87A
5%. Taxable Income 3,50,000 വെര ഉ വർ
പകാരമു
റിേബ ് പരമാവധി 2,500 രൂപ കുറയ്
ാം. ഫല
ിൽ 3 ല
ിന്
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●
●

മുകളിൽ മാ തേമ ടാക്സ് ഉ ാവൂ. (Taxable Income 3,50,000
ിന് മുകളിൽ
റിേബ ് ഇ .)
ിന് മുകളിൽ 10,00,000 വെര :- 12,500 രൂപയും അ
് ല
ിനു
5,00,000
മുകളിൽ വരു തിേ 20% വും കൂ ിയ തുക.
ിന് മുകളിൽ വരു തിേ
10,00,000 തിന് മുകളിൽ :- 1,12,500 രൂപയും 10 ല
30% വും കൂ ിയ തുക.

60 വയ ് മുതൽ 80 വയ ് വെരയു വർ
്ഉ
നിര
്
● Taxable Income 3,00,000 വെര ടാക്സ് ഇ .
ിനു മുകളിൽ വരു തിെ
● 3,00,000 മുതൽ 500000 വെര :- മൂ ് ല
5%.
ഇതിൽ നി ും Section 87A പകാരമു
റിേബ ് പരമാവധി 2,500 രൂപ കുറയ്
ാം.
(Taxable Income 3,50,000 വെര മാ തേമ റിേബ ് ഉ
.)
ിന് മുകളിൽ
● 5,00,000 മുതൽ 10,00,000 വെര :- 10,000 രൂപയും 5,00,000
വരു തിേ 20% വും കൂ ിയ തുക.
ിനു മുകളിൽ :ിൻ മുകളിൽ
● 10,00,000
1,10,000 രൂപയും 10,00,000
വരു തിെ 30% വും കൂ ിയ തുക.
80 വയ ിനു മുകളിൽ ഉ
നിര
്
● Taxable Income 5,00,000 വെര ടാക്സ് ഇ .
്ല
ിനു മുകളിൽ വരു
തുകയുെട
● 5,00,000 മുതൽ 10,00,000 വെര :- അ
20%.
മുകളിൽ :- 1,00,000 രൂപയും 10,00,000
ിനു മുകളിൽ വരു
● 10,00,000
സംഖ യുെട 30% വും കൂടിയ തുക.
കിഴിവുകൾ എ ാം കുറ േശഷം കി
ിന് പായ
ിനനുസരി
Taxable Income
നിര
് പകാരം ടാക്സ് കണ
ാ
ണം. ഇതിേനാട് 4% Cess കൂടി കൂ ണം. ഇതാണ് ഈ
സാ
ികവർഷം നടേ
ടാക്സ.്
➽ F
 orm 10E ഉപേയാഗി ് റിലീഫ് േനടാം
●

ലഭി ി

കഴി
വർഷ
ളിൽ ലഭിേ
ശ ളം, DA തുട
ിയവ ഈവർഷം ലഭി ത്
മൂലം വലിയ നികുതി വർ നവ് ഉ ാവാം. Section 89 (1) പകാരം Form 10 E
ത ാറാ
ി ഇൻകം ടാക്സ് റിലീഫ് േനടാം. മുൻ വർഷ
ളിെല അരിയർ അതാത്
വർഷ
ളിെല വരുമാനേ
ാട് കൂടി ടാക്സ് കാണുകയും ഈ വർഷെ
വരുമാന
ിൽ നി ് കുറ ് ടാക്സ് കണ
ാ ുകയും െച
േഫാം 10E ഇ ്
ടാക്സ് േസാഫ് ്െവയർ ഉപേയാഗി ് എള
ിൽ ത ാറാ
ാൻ സാധി ും. Form
ി േനാ
ി റിലീഫ് ഉെ
ിൽ അത് ഈ വർഷെ
േ
്െമ ൽ
10 E ത ാറാ
അടയ്േ
ടാക്സിൽ നി ും കുറയ്
ാം. േ
്െമ െ കൂെട േഫാം 10 E കൂടി
DDO
് നൽകുക.
ഈ സാ
ിക വർഷം േപ റിവിഷൻ അരിയർ മൂ ,് നാല് ഗഡു
ാവുമേ ാ. കൂടാെത ഡി എ അരിയർ, േപ അരിയർ എ ിവയും ലഭി ിരി

ൾ
ാം.
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എ ിൽ നി
യമായും form 10 E ത ാറാ
ി േനാ ുക. കഴി
വർഷം form 10 E
നൽകിയവർ ും ഈ വർഷം റിലീഫ് കി ിേയ
ാം. കഴി
വർഷം നൽകിയവർ ഈ
വർഷം മുൻ വർഷ
ളിെല Taxable Income ആയി കാണിേ
ത് കഴി
വർഷെ
േഫാറ
ിെല അരിയർ കൂടി കൂ ിയ Taxable Income ആണ്. ഇത് മു ് ത ാറാ
ിയ
േഫാറ
ിെല Table A എ
േഫാമിെല നാലാം േകാളം ആയ “ Total Income (as increased by
Salary received in arrear or advance) of the relevant previous year” േനാ
ി ക ുപിടി
ാം.
നികുതിദായകന് െച ാനു ത്
ശ ള വരുമാന
ാരനായ നികുതിദായകന് െച ാനു ത് എെ ാെ
യാണ് എ ്
േനാ
ാം.
ിൽ അടു
വർഷെ
● മാർ ് മാസ
Anticipatory Income Tax Statement
ത ാറാ
ി ശ ള
ിൽനി ും ഓേരാ മാസവും കുറയ്േ
ടിഡിഎസ് തുക
കെ
ുക. DDO വിന് സമർ ി ുക.
ിെല കിഴിവുകളിേലാ വലിയ വർ നേവാ കുറേവാ വ ുെവ ിൽ പുതിയ
● ശ ള
Anticipatory Statement ത ാറാ
ി തുക പുനർനിർണയി ുക.
ിക വർഷാവസാനം െഫ ബുവരി മാസ
ിൽ Final Statement ത ാറാ
ി
● സാ
DDO വിന് നൽകുക. മ കിഴിവുകൾ
് മതിയായ േരഖകൾ സമർ ി ുക.
● ജൂൺ 15ന് മു ായി DDO യിൽ നി ും TDS certificate അഥവാ Form 16 Part A യും
ക.
Part B യും ൈക
Part A യിെല ടിഡിഎസ് തുക കൃത മാേണാ എ ്
പരിേശാധി ുക. വ ത ാസം കാണു ുെവ ിൽ DDO വിെന അറിയി ുക.
് പരിേശാധി ുക. അതിൽ ശ ള
● E filing ൈസ ിൽ നി ും 26 AS എടു
വരുമാനം അതിൻെറ ടിഡിഎസ് എ ിവ കൂടാെത ബാ ് പലിശ േപാലു
മേ െത ിലും വരുമാനവും TDS ഉം ഉേ ാ എ ് പരിേശാധി ുക. ഉെ
ിൽ
അവ കൂടി ഉൾെ ടു
ി ആെക വരുമാന
ിന് ടാക്സ് കണ
ാ ുക. അട ത്
കഴി ് ഇനി അടയ്േ
ത് ITNS 280 challan ഉപേയാഗി ് െന ് ബാ ിംഗ് വഴിേയാ
അടയ് ുക.
● ജൂൈല 31 ന് മു ായി ഇൻകം ടാക്സ് റിേ ൺ ഫയൽ െച ക.

TDS അഥവാ Tax Deduction at Source
ശ ള
ിൽ നി ും കുറയ് ു
നികുതിയുെട കണ
് മൂ ് തല
ളിൽ നി ും
ആദായനികുതി വകു ിന് സമർ ി ു ു. ഒ ാമതായി ജി ാ ടഷറി ഓഫീസർ ഓേരാ
ാപന
ിൽ നി ും ഒരു മാസം ലഭി ആെക നികുതിയുെട കണ
് 24 G േഫാറ
ിൽ
ഓൺൈലനായി നൽകു ു. ര ാമതായി DDO ഓേരാ ൈ ത മാസ
ിനു േശഷവും
ഓേരാ മാസവും കുറ
ടാക്സ് ആരുെടെയാെ
ആെണ ും എ തെയ ും
ഓൺൈലനായി ആദായനികുതി വകു ിന് ൈകമാറും. ഇതിെന E TDS Return എ ാണ്
പറയു ത്.
മൂ ാമതായി സാ
ിക വർഷം കഴി
് ആെക അട
ടാക്സിെ
കണ
് ഇൻകം ടാക്സ് റിേ ൺ ആയി സമർ ി ു ു. ഒ ും ര ും തല
ളിൽ റിേ ൺ
നൽകുേ ാൾ വരു
തകരാറുകൾ കാരണം നികുതിദായകൻെറ PAN േല
് TDS തുക
വരാതിരി
ാം.
Prepared by Sudheer Kumar T K

11

Downloaded from MATHSBLOG

