ഇന്കം ടാക് സ് െഹെല്പ്
ഇന്കം ടാക്സ് 2013-14 സാമ്പത്തികവര്ഷത്തെത്ത ടാക്സ് നിരക്കുകള
പുരുഷത്തന്മാര്ക്കും സ്ത്രീകളക്കും ഈ വര്ഷത്തം ഒരേര നിരക്ക് തന്നെന.
1. കിഴിവുകള കഴിച്ചുള്ള വരുമാനം 2,00,000 ത്തില് കുറവ് എങ്കില് - ടാക്സ് ഇല.
2. കിഴിവുകള കഴിച്ചുള്ള വരുമാനം 2,00,000 ത്തില് കൂടുതന്നലും 5,00,000 ത്തില് കുറവും എങ്കില് - 2,00,000 ത്തില്
കൂടുതന്നലായി വരുന സംഖ്യയുടെട 10% ത്തിൽ നിന്നും taxable income ത്തിെന്റെ 10% റിേബേറ്റ്- Section 87A (പരമാവധി
2000 ) കുറച്ചു കിട്ടുന സംഖ്യ.
3. കിഴിവുകള കഴിച്ചുള്ള വരുമാനം 5,00,000 ത്തില് കൂടുതന്നലും 10,00,000 ത്തില് കുറവും എങ്കില് - 30,000 രൂപയുടം
5,00,000 ത്തില് കൂടുതന്നലായി വരുന സംഖ്യയുടെട 20% വും കൂട്ടിയ സംഖ്യ.
( 5 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതന്നലാണ് Taxable Income എങ്കിൽ Rebate ഇല)
4. കിഴിവുകള കഴിച്ചുള്ള വരുമാനം 10,00,000 ത്തില് കൂടുതന്നല് എങ്കില് - 1,30,000 രൂപയുടം 10,00,000 ത്തില് കൂടുതന്നലായി
വരുന സംഖ്യയുടെട 30 % വും കൂട്ടിയ സംഖ്യ.
60 വയസ്സില് കൂടുതന്നലും 80 വയസ്സില് കുറവും ഉള്ളവര്ക്ക് മെറ്റാരു നിരക്കും 80 വയസ്സില് കൂടുതന്നലുള്ളവര്ക്ക് മൂനാമെതന്നാരു
നിറയ്ക്കും ആണ് നിലവിലുള്ളതന്ന്.

സര്ചാര്ജ്

2012-13 സാമ്പത്തികവര്ഷത്തത്തില് സര്ചാര്ജ് ഇല. (വരുമാനം 1 േകാടിക്ക് മുകളിൽ മാത്രം)

െസസ്
ടാക്സിന്െറ 2% Educational Cess ഉം 1% Secondary Education Cess ഉം കൂടി ആെക 3% െസസ്സ് ടാക്സിേനാടു കൂട്ടണം.

ടാക്സ് കണക്കാക്കൽ

Step 1
സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തത്തില് ലഭിച്ച ആെക ശമ്പളം, േപ റിവിഷത്തൻ അരിയർ, ലീവ് സറണ്ടര്, H R A, െഫെസ്റ്റിവല് അലവന്സ്,
േബോണസ്, DA അരിയര്, േപ അരിയര് എനിവെയാെക്ക കൂട്ടി Gross Salary കാണുക.
Step 2
വാടക വീട്ടില് തന്നാമസിക്കുന ആളാെണങ്കില് അനുവദനീയമായ തുക Gross salary യില് നിന്നും കുറയ്ക്കുക.
Step 3
ഇതന്നില് നിന്നും Professional Tax കുറയ്ക്കുക. കുറച്ചു കിട്ടുന സംഖ്യയാണ് Net Salary
Income അെലങ്കില് Income Chargeable under the head Salaries.
Step 4
ഇനി മറ്റു െഹെഡ്കളില് ഉള്ള വരുമാനം കൂട്ടണം. അതന്നായതന്ന് Income from House Property, Profits or Gains of
Business or Profession, Capital Gains, Income from Other sources etc. നമുക്ക് സാധാരണയായി Income from
House property എന െഹെഡില് നഷ്ടമാണ് കാണിക്കാന് ഉണ്ടാവുക. െഹെൌസിംഗ് േലാണ് പലിശ minus ചിഹ്നം േചര്ത്ത്
Net Salary യില് നിന്നും കുറയ്ക്കുക. കുറച്ചു കിട്ടുന സംഖ്യെയ Gross Total Income എന് പറയാം.
Step 5
ഇതന്നില് നിന്നും Chapter VI -A യില് അനുവദിച്ച കിഴിവുകള കുറയ്ക്കുക. ഇതന്നാണ് Total Income അെലങ്കില്Taxable
Income. ഇതന്നിെന 10 ന്െറ ഗുണിതന്നമായി െറൌണ്ട് െചയ്യുക.
Step 6
Total Income ത്തിന്െറ നിശ്ചിതന്ന നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള Tax കാണുക. അതന്നിേനാട് 3% െസസ് കൂടി കൂട്ടുക. ഇതന്നാണ്
അയാള അടെയ്ക്കെണ്ടതന്നായ ടാക്സ്.
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വരുമാനത്തില് നിന്നുള്ള പ്രധാന കിഴിവുകള

1. H R A

വീട്ടുവാടക നല്കിയിട്ടുെണ്ടങ്കില് മാത്രേമ ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കുകയുടള.
തന്നാെഴ െകാടുത്ത മൂനിനങ്ങളില് ഏറ്റവും കുറവുള്ള സംഖ്യയാണ് കിഴിവ് ലഭിക്കുക.
(a )ആ വര്ഷത്തം ലഭിച്ച H R A.
(b )ശമ്പളത്തിന്െറ (Basic pay+DA ) 10%ത്തില് കൂടുതന്നലായി നല്കിയ വീട്ടുവാടക
(c ) ശമ്പളത്തിന്െറ 40%
2.െതന്നാഴില് നികുതന്നി (Professional Tax )
Section 16(iii) പ്രകാരം െതന്നാഴില് നികുതന്നി കുറയ്ക്കൊം.
3.വീട് നിര്മ്മാണത്തിെനടുത്ത വായ്പ്പയുടെട പലിശ
ജീവനക്കാരന്െറ ഉടമസ്ഥതന്നയിലുള്ളതും തന്നാമസിക്കുനതുമായ വീടിന് േവണ്ടി എടുത്ത േലാണിന്െറ പലിശ ഇളവ്
ലഭിക്കും.
1. വീട് വാങ്ങുനതന്നിേനാ നിര്മ്മിക്കുനതന്നിേനാ 1-4-19999 ന് മുമ്പ് എടുത്ത േലാണ് ആെണങ്കില് പരമാവധി 30,000
രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.
2. വീട് വാങ്ങുനതന്നിേനാ നിര്മ്മിക്കുനതന്നിേനാ 1-4-1999 ന് േശഷത്തം എടുത്ത േലാണ് ആെണങ്കില് 1,50,000 രൂപ വെര
കിഴിവ് ലഭിക്കും.
3. Repair, Renewal, Reconstruction എനീ ആവശയങ്ങളക്കായി എടുത്ത േലാണ് എേപ്പാൾ എടുത്തതന്നാെണങ്കിലും
പരമാവധി 30,000 രൂപ വെര കിഴിവ് ലഭിക്കും.
േലാണ് എടുത്ത വീട് ജീവനക്കാരന് തന്നാമസിക്കുനതന്നായിരിക്കണം. എനാല് ഉടമസ്ഥന് മെറ്റാരു സ്ഥലത്ത് േജാലി
െചയ്യുകയുടം അവിെട തന്നാമസിക്കുന വീട് ജീവനക്കാരന്െറ ഉടമസ്ഥതന്നയില് അലാതന്നിരിക്കുകയുടം െചയ് തന്നാല് ഇളവ് ലഭിക്കും.
ഈ ഇളവ് ലഭിക്കാന് േലാണ് എടുത്ത സ്ഥാപനത്തില് നിന്നുള്ള സര്ട്ടിഫെിക്കറ്റ് ഹൊജരാക്കണം.
30000 ത്തിൽ കൂടുതന്നൽ ഇളവ് ലഭിക്കാൻ ഒരരു കണ്ടീഷത്തൻ കൂടി പറയുടന്നുണ്ട്. േലാണ് എടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തത്തിെന്റെ
അവസാനം മുതന്നൽ മൂന്നു വർഷത്തത്തിനുള്ളിൽ വീടിെന്റെ നിർമ്മാണേമാ വാങ്ങേലാ പൂർത്തീകരിക്കണം എനതന്നാണ് ഇതന്ന്.
4.Chapter VI A യിെല കിഴിവുകൾ

Section 80C

80C യില് ഉള്ള കിഴിവുകള പരമാവധി 100,000 രൂപ വെരയാണ് ലഭിക്കുക. ഇതന്നില് ഉളെപ്പട്ട പ്രധാന കിഴിവുകള
ഇവയാണ്.
a. Life Insurance premium - തന്നന്െറേയാ ഭാരയ/ഭര്ത്താവിന്െറേയാ മക്കളുടെടേയാ േപരില് അടച്ച LIC പ്രീമിയം ഇളവു
ലഭിക്കും. 1-4-2012 നു മുമ്പ് എടുത്ത േപാളിസി ആെണങ്കില് േപാളിസിയുടെട 20% ത്തില് കൂടുതന്നല് അടച്ച പ്രീമിയം ഇളവു
ലഭിക്കില. 1-4-2012 നു േശഷത്തം എടുത്ത േപാളിസി ആെണങ്കില് േപാളിസിയുടെട 10%ത്തില് കൂടുതന്നല് അടച്ച പ്രീമിയം
ഇളവു ലഭിക്കില.
b. Provident Fund Subscription - PF ല് നിേക്ഷപിച്ച സംഖ്യ ഇളവു ലഭിക്കും. PF ല് അടച്ച DA അരിയര് തുക
നിേക്ഷപത്തില് ഉളെപ്പടും. PF േലാണിന്െറ തന്നിരിച്ചടവ് ഇളവായി ലഭിക്കില.
c. SLI നിേക്ഷപം
d. GIS പ്രീമിയം.
e. FBS
f . Scheduled Bank കളില് 5 വര്ഷത്തേമാ അതന്നില് കൂടുതന്നല് കാലേത്തേക്കാ ഉള്ള നിേക്ഷപം.
g. Tution Fees- ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏെതന്നങ്കിലും വിദയാഭയാസസ്ഥാപനത്തില് പഠിക്കുന രണ്ടു കുട്ടികളുടെട വെര പൂർണ്ണസമയ
വിദയാഭയാസത്തിനു Tution Fees ആയി അടച്ച തുക ഇളവു ലഭിക്കും. പ്രീ ൈമറപ്രമറി മുതന്നലുള്ള ഏതു പൂർണ്ണസമയ േകാഴ്സിെന്റെയുടം
tution fees ഇളവായി േനടാം. എനാൽ േകാഴ്സിേനാടപ്പമുള്ള ൈമറപ്രവറ്റ് ടുഷത്തെന്റെ ഫെീസ് ഇളവിനു പരിഗണിക്കില.
h. പുതന്നിയ വീട് നിര്മ്മിക്കുനതന്നിേനാ വാങ്ങുനതന്നിേനാ എടുത്ത േലാണിന്െറ മുതന്നലിേലക്കു തന്നിരിച്ചടച്ച തുക ഇളവായി
ലഭിക്കും.
i. ചില നിര്േദ്ദേശിക്കെപ്പട്ട െഷത്തയര്, ടിബേഞ്ചര് എനിവയിെല നിേക്ഷപം.
j. Deferred Annuity
k. േപാസ്റ്റ് ഓഫെീസിെല 5 വര്ഷത്തത്തില് കുറയാത്ത കാലേത്തക്കുള്ള സ്ഥിരനിേക്ഷപം.
l. Senior Citizens Saving Schemes Rules അനുസരിച്ച് നടത്തിയ സ്ഥിരനിേക്ഷപം.

Section 80CCC

ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനികളിെല ചില െപന്ഷത്തന് ഫെണ്ടുകളില് നിേക്ഷപിച്ച തുക ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇളവായി ലഭിക്കും.
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Section 80CCD

പുതന്നിയ െപന്ഷത്തന് സ്കീമുകളില് ശമ്പളത്തില് നിന്നും നിേക്ഷപിക്കുന തുക പരമാവധി ശമ്പളത്തിന്െറ 10% ഇളവ്
ലഭിക്കും.
80C, 80CCC, 80CCD എനീ വകുപ്പുകള പ്രകാരമുള്ള കിഴിവ് പരമാവധി 100,000 രൂപെയ ലഭിക്കുള.
(Section 80CCF പ്രകാരം Infra Structural Bond കളക്കുള്ള കിഴിവ് ഈ വര്ഷത്തം ലഭിക്കില.)
ഇനി ഒരരു ലക്ഷത്തിനു പുറത്തുള്ള കിഴിവുകള ഏെതന്നാെക്കയാെണന് േനാക്കാം.

Section 80CCG

80 CCG വകുപ്പ് പ്രകാരം ചില ഇകവിറ്റി േസവിങ്ങ്സ് സ്ക്കീമുകളിെല നിേക്ഷപത്തിന് ഈ വര്ഷത്തം മുതന്നല് കിഴിവ് ലഭിക്കും.
Rajiv Gandhi Equity Savings Scheme ഈ വകുപ്പില് കിഴിവ് ലഭിക്കുന സ്കീം ആണ്.
നിേക്ഷപത്തിന്െറ പകുതന്നി തുകയാണ് കിഴിവ് ലഭിക്കുക. പരമാവധി 25000 രൂപ. ഒരരു വര്ഷത്തം ഈ കിഴിവ് ലഭിച്ചു
കഴിഞ്ഞാല് പിനീടുള്ള വര്ഷത്തങ്ങളില് കിഴിവ് ലഭിക്കില. 12 ,00,000 രൂപയില് കൂടുതന്നല് Gross Total Income ഉള്ളവര്ക്ക്
ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കില. 3 വര്ഷത്തത്തില് കൂടുതന്നല് കാലേത്തക്ക് േലാക്ക് െചയ്തതന്നായിരിക്കണം ഈ നിേക്ഷപം എന്നും
വയവസ്ഥയുടണ്ട്.

Section 80D (Health Insurance Premium)

ജീവനക്കാരന്െറേയാ കുടുംബോംഗങ്ങളുടെടേയാ േപരില് ആ സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തം അടച്ച െഹെല്ത്ത് ഇന്ഷുറന്സ്
പ്രീമിയം 80D വകുപ്പ് പ്രകാരം വരുമാനത്തില് നിന്നും പരിധിക്കു വിേധയമായി ഇളവു ലഭിക്കും.
1. ജീവനക്കാരന്െറ േയാ ഭാരയ/ഭര്ത്താവിന്െറേയാ മക്കളുടെടേയാ േപരില് അടച്ച Health Insurance
Premium പരമാവധി 15000 രൂപ. (ഇതന്നില് ആെരങ്കിലും senior citizen ആെണങ്കില് 20000 രൂപ ). 5000 രൂപ വെര
Preventive Health Checkup ന് െചലവഴിച്ച തുകയുടം ഇതന്നില് ഉളെപ്പടുത്താം.
2. ഇതന്ന് കൂടാെതന്ന മാതന്നാപിതന്നാക്കളുടെട േപരില് അടച്ച Health Insurance Premium പരമാവധി 15000 രൂപ േവെറയുടം.
(ഇതന്നില് ആെരങ്കിലും senior citizen ആെണങ്കില് 20000 രൂപ ). 5000 രൂപ വെര Preventive Health Checkup ന്
െചലവഴിച്ച തുകയുടം ഇതന്നില് ഉളെപ്പടുത്താം.
Health Insurance Premium പണമലാെതന്ന മേറ്റെതന്നങ്കിലും തന്നരത്തില് അടച്ചതന്നാവണം. Preventive Health Checkup ന്
െചലവഴിച്ച തുക പണമായി െകാടുത്തതന്നാവാം.
(ഇവിെട senior citizen എനാല് 60 വയസ്സിനു മുകളിലുള്ളവരാണ്.)

Section 80DD

ജീവനക്കാരന്െറ ൈമറവകലയമുള്ള ആശ്രിതന്നര്ക്ക് േവണ്ടി അനുവദിക്കുന കിഴിവ് ആണ് ഇതന്ന്. ജീവനക്കാരന്െറ
ൈമറവകലയമുള്ള ആശ്രിതന്നന്െറ ചികിത്സയ്ക്കേയ്ക്കൊ നഴ്സിങ്ങിേനാ പുനരധിവാസത്തിേനാ പണം െചലവഴിച്ചാല് കിഴിവ് ലഭിക്കും.
ൈമറവകലയമുള്ള ആശ്രിതന്നന്െറ സംരക്ഷണെച്ചലവിനായി ഇന്ഷുറന്സ് കമ്പനികളിെല ഇതന്നിനായുടള്ള സ്കീമുകളില്
നിേക്ഷപിച്ചാലും കിഴിവ് ലഭിക്കും.
40% വെര ൈമറവകലയമുള്ള ആശ്രിതന്നെരങ്കില് കിഴിവ് പരമാവധി 50000 രൂപയാണ്. 80% ത്തില് കൂടുതന്നല് ൈമറവകലയം
ഉള്ള ആശ്രിതന്നെരങ്കില് കിഴിവ് പരമാവധി 1.00,000 രൂപയുടം. Form 10-1A യില് െമഡിക്കല് അേതന്നാറിറ്റിയില് നിന്നും
സര്ട്ടിഫെിക്കറ്റ് ഹൊജരാക്കണം. ൈമറവകലയം എനാല് അന്ധതന്ന, കാഴ്ചക്കുറവ്, േഭദമായ leprosy, േകളവിതന്നകരാറ് ,
ശാരീരികൈമറവകലയം, മാനസിക േരാഗം, മാനസിക തന്നകരാറ് മുതന്നലായവ ആകാം.

Section 80DDB

ജീവനക്കരന്െറേയാ ആശ്രിതന്നരുെടേയാ ചില പ്രേതന്നയക േരാഗങ്ങളക്കുള്ള ചികിത്സയ്ക്കാെചലവ് ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം
വരുമാനത്തില് നിന്നും കുറയ്ക്കൊം. ചികിത്സയ്ക്കയ്ക്കൊയി െചലവഴിച്ച തുക പരമാവധി 40,000 രൂപ വെര വരുമാനത്തില് നിന്നും
കുറയ്ക്കൊം. ചികിത്സയ്ക്കാെചലവ് reimburse െചെയ്തങ്കില് അതന്ന് കുറേച്ച കിഴിവ് അനുവദിക.
senior citizen ന് ഈ കിഴിവ് 60000 രൂപ വെര ലഭിക്കും.
ഈ കിഴിവ് DDO അനുവദിക്കണെമങ്കിൽ ജീവനക്കാരന് ഒരരു െസ്പെഷത്തലിസ്റ്റ് േഡാക്ടറില് നിന്നും Form 10-1 ല് ഉള്ള
സര്ട്ടിഫെിക്കറ്റ് ഹൊജരാക്കണം. ഇവിെട ആശ്രിതന്നര് എനതന്നില് ഭാരയ, ഭര്ത്താവ്, മക്കള, മാതന്നാപിതന്നാക്കള, സേഹൊദരങ്ങള
എനിവര് ഉളെപ്പടും.
80 DDB പ്രകാരമുള്ള േരാഗങ്ങള തന്നാെഴ െകാടുക്കുന്നു.

Specified diseases and ailments for the purpose of deduction under section 80DDB.
(i) Neurological Diseases where the disability level has been certified to be of 40% and above,
(a) Dementia ;
(b) Dystonia Musculorum Deformans ;
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(c) Motor Neuron Disease ;
(d) Ataxia ;
(e) Chorea ;
(f) Hemiballismus ;
(g) Aphasia ;
(h) Parkinsons Disease ;

(ii) Malignant Cancers ;
(iii) Full Blown Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS) ;
(iv) Chronic Renal failure ;
(v) Hematological disorders :
(i) Hemophilia ;
(ii) Thalassaemia.
Section 80U
അംഗൈമറവകലയമുള്ള ജീവനക്കാരനാണ് ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരം ഇളവു ലഭിക്കുക. സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തത്തിെല ഏെതന്നങ്കിലും
കാലത്ത് ജീവനക്കാരന് Disability ഉെണ്ടന് െമഡിക്കല് അേതന്നാറിറ്റി െസര്ട്ടിൈമറഫെ െചെയ്തങ്കില് അയാളക്ക് 50,000 രൂപ
കിഴിവ് അനുവദിക്കും. 80% ത്തില് കൂടുതന്നല് Disability ഉള്ള ആളാെണന് െസര്ട്ടിൈമറഫെ െചയ്യപ്പെപ്പെട്ടങ്കില് 1 ലക്ഷം രൂപ
കിഴിവ് ലഭിക്കും.
Disability തന്നാല്ക്കാലികമാെണങ്കില് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തം പുതന്നിയ സര്ട്ടിഫെിക്കറ്റ് ഹൊജരാക്കണം.
Section 80E
ഉനതന്ന പഠനത്തിെനടുത്ത േലാണിന്െറ പലിശ Section 80E പ്രകാരം ഇളവ് ലഭിക്കും. ജീവനക്കാരന്െറേയാ
ഭാരയ/ഭര്ത്താവിന്െറേയാ മക്കളുടെടേയാ തന്നാന് ലീഗല് ഗാര്ഡിയന് ആയ കുട്ടികളുടെടേയാ ഉനതന്നവിദയാഭയാസത്തിന് ബോങ്കിംഗ്
സ്ഥാപനങ്ങളില് നിേനാ ചാരിറ്റബേിള സ്ഥാപനങ്ങളില് നിേനാ എടുത്ത േലാണിന്െറ പലിശയായി അടച്ച തുക
വരുമാനത്തില് നിന്നും കുറയ്ക്കൊം.
പലിശ അടച്ചു തുടങ്ങിയ സാമ്പത്തികവര്ഷത്തം മുതന്നല് 7 വര്ഷത്തക്കാലേത്താളം മാത്രേമ ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കുകയുടള. Senior
Secondary Examination കഴിഞ്ഞു പഠിക്കുന േകാഴ്സുകെളയാണ് ഉനതന്നപഠനം എനതന്ന് െകാണ്ട് ഉേദ്ദേശിക്കുനതന്ന്.
പലിശയായി അടച്ച മുഴുവന് തുകയുടം കിഴിവ് ലഭിക്കും.
Section 80EE
ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തം നിലവില വന പുതന്നിയ ഇളവാണ് ഇതന്ന്. വീട് വാങ്ങുനതന്നിനായി 1-4-2013 മുതന്നൽ 31-3-2014
വെരയുടള്ള കാലയളവിൽ അനുവദിക്കെപ്പട്ട േലാണിെന്റെ പലിശ പരമാവധി 1 ലക്ഷം രൂപ ഇളവായി ലഭിക്കും. ഈ ഇളവ്
ലഭിക്കാനുള്ള നിബേന്ധനകൾ ഇവയാണ്. േലാണ് അനുവദിക്കെപ്പടുന ദിവസം തന്നെന്റെ േപരിൽ ഒരരു വീട് ഉണ്ടായിരിക്കരുതന്ന്.
േലാണ് സംഖ്യ 25 ലക്ഷത്തിൽ കൂടരുതന്ന്. വാങ്ങുന വീടിെന്റെ വില 40 ലക്ഷത്തിൽ കൂടരുതന്ന്.
Section 80G
Notify െചയ്ത ചില ഫെണ്ടുകളിെലക്കും ചില Charitable Institution നുകളിെലക്കും നല്കിയ സംഭാവന കിഴിവ് ലഭിക്കും.
ശമ്പളത്തിൽ നിന്നും കുറേയ്ക്കെണ്ട ടാക്സ് കണക്കാക്കുേമ്പാൾ ഇതന്ന് പരിഗണിക്കില.
DDOs, on due verification, may allow donations to the following bodies to the extent of 50% of the contribution:
a) The Jawaharlal Nehru Memorial Fund;
b) The Prime Minister's Drought Relief Fund;
c) The National Children's Fund;
d) The Indira Gandhi Memorial Trust;
e) The Rajiv Gandhi Foundation,

and to the following bodies to the extent of 100% of the contribution:
1) The National Defence Fund or the Prime Minister's National Relief Fund;
2) The Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund;
3) The Africa (Public Contribution-India) Fund;
4) The National Foundation for Communal Harmony;
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5) The Chief Minister's Earthquake Relief Fund, Maharashtra;
6) The National Blood Transfusion Council;
7) The State Blood Transfusion Council;
8) The Army Central Welfare Fund;
9) The Indian Naval Benevolent Fund;
10) The Air Force Central Welfare Fund;
11) The Andhra Pradesh Chief Minister's Cyclone Relief Fund, 1996;
(12) The National Illness Assistance Fund;
(13) The Chief Minister's Relief Fund or Lieutenant Governor's Relief Fund, in respect of any State or Union Territory, as the case may be, subject to
certain conditions;
(14) The University or educational institution of national eminence approved by the prescribed authority;
(15) The National Sports Fund to be set up by the Central Government;
(16) The National Cultural Fund set up by the Central Government;
(17) The Fund for Technology Development and Application set up by the Central Government;
(18) The national trust for welfare of persons with autism, cerebral palsy mental retardation and multiple disabilities.

Section 80GG
HRA ലഭിക്കാത്ത ജീവനക്കാര്ക്ക് മാത്രേമ ഈ കിഴിവിന് അര്ഹെതന്നയുടള.
Section 80TTA
ജീവനക്കാരന്െറ വരുമാനത്തില് ഡിേപ്പാസിറ്റുകളുടെട പലിശ കൂട്ടിയിട്ടുെണ്ടങ്കില് അവര്ക്ക് ഈ കിഴിവ് ലഭിക്കും. പലിശ
ഇനത്തില് കൂട്ടിയ സംഖ്യ പരമാവധി 10,000 രൂപ കിഴിവ് ലഭിക്കും.
മുകളിൽ കാണിച്ച കിഴിവുകെളാെക്ക DDO യ്ക്കെ് അനുവദിക്കാവുനവയാണ് . Refer Circular No. 08- 2013 Dated 10-102013 by Central Board of Direct Taxes.
ഈ കിഴിവുകെളാെക്ക കുറച്ചു കിട്ടുന സംഖ്യയാണ് Taxable Income. ഇതന്നിനു നിശ്ചിതന്ന നിരക്ക് പ്രകാരമുള്ള ടാക്സ് കണ്ട്
അതന്നിേനാട് Education Cess കൂടി കൂട്ടിയ സംഖ്യയാണ് ആ സാമ്പത്തികവര്ഷത്തം അടേയ്ക്കെണ്ടാതന്നായ ടാക്സ്.
Tax Deduction at Souce (Section 192)
ഓേരാ DDO യുടം ശമ്പളത്തില് നിന്നും ടാക്സ് കുറച്ച് േവണം ശമ്പളം വിതന്നരണം നടത്താന്. ഒരരു വര്ഷത്തെത്ത പ്രതന്നീക്ഷിതന്ന
വരുമാനം കണക്കാക്കി അനുവദനീയ കിഴിവുകള കുറച്ച് അടേയ്ക്കെണ്ടതന്നായ ടാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം.ഇതന്നിെന ആ
സാമ്പത്തികവര്ഷത്തെത്ത അവേശഷത്തിക്കുന മാസങ്ങള െകാണ്ട് ഹെരിച്ച് ഒരരു വിഹെിതന്നം ഓേരാ മാസവും കുറയ്ക്കെണം.റിലീഫെിനു
അര്ഹെതന്നയുടെണ്ടങ്കില് അതും ഇതന്നില് പരിഗണിക്കാം.
സാമ്പത്തികവര്ഷത്തത്തിന്െറ ഇടയില് ശമ്പളത്തില് നിന്നും കുറയ്ക്കുന ടാക്സ് കുറെവേനാ കൂടുതന്നെലേനാ കണ്ടാല്
തുടര്ന്നുള്ള മാസങ്ങളില് അതന്നിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കുന സംഖ്യയില് ക്രമീകരണങ്ങള നടത്താം.(Section 193(3))
ജീവനക്കാരന് പാന് കാര്ഡ് എടുത്ത് നമ്പര് employer ക്ക് നല്കിയിെലങ്കില് അയാളുടെട ശമ്പളത്തില് നിന്നും 20%
നിരക്കില് ടാക്സ് കുറയ്ക്കെണം. (Section 206 AA )
Filing of Quarterly Statements
സാമ്പത്തികവര്ഷത്തത്തിെല 3 മാസങ്ങള വീതന്നമുള്ള ഓേരാ ൈമറത്രമാസത്തിനും േശഷത്തം ആ ൈമറത്രമാസത്തില് ശമ്പളത്തില്
നിന്നും കുറച്ച ടാക്സിന്െറ കണക്ക് ൈമറത്രമാസറിേട്ടണ് അെലങ്കില് Quarterly statement or tds return എന േപരില് Form
24Q വില് electronical ആയി തന്നയ്യപ്പാറാക്കി അപ് േലാഡ് െചയ്യപ്പണം. ഇതന്നിേനാെടാപ്പം Form 27A പൂരിപ്പിച്ച് ഒരപ്പിട്ട്
സമര്പ്പിക്കുകയുടം േവണം. ഇതന്ന് സവീകരിക്കുനതന്ന് NSDL (National Securities Depository Limited) ആണ്. Tin
Fecilitation Center കെളയാണ് ഇതന്നിനായി ചുമതന്നലെപ്പടുത്തിയിരിക്കുനതന്ന്.
Tax Information Network തന്നയ്യപ്പാറാക്കിയ RPU േസാഫ്റ്റ് െവയര് ഉപേയാഗിച്ച് 24Q വില് Quarterly statement കള
തന്നയ്യപ്പാറാക്കാം. Tin Fecilitation Center കളില് നിന്നും ഇതന്ന് തന്നയ്യപ്പാറാക്കുന്നുണ്ട്. തന്നയ്യപ്പാറാക്കിയ ഫെയല് അപ് േലാഡ്
െചയ്യുനതന്നിന് 100 പാര്ട്ടി റിേക്കാര്ഡുകള വെരയുടള്ള ഫെയലിന് 35 രൂപയാണ് ചാര്ജ്.
ഗവെണ്മെന്റെ് ഓഫെീസുകളക്ക് Quarterly statement സമര്പ്പിക്കുനതന്നിനുള്ള കാലാവധി ചുവെട െകാടുക്കുന്നു.
Quarter 1- (April, May, June) - ജൂലൈമറല 31 ന് മുമ്പ്.
Quarter 2- (July, August, September) - ഒരേക്ടാബേര് 31 ന് മുമ്പ്.
Quarter 3- (October, November, December) - ജനുവരി 31 ന് മുമ്പ്.
Quarter 4- (January, February, March) - െമയ് 15 ന് മുമ്പ്.
ഇവിെട ഒരനാമെത്ത quarter ഇല് ഏപ്രില് ഒരനാം തന്നിയ്യപ്പതന്നി മുതന്നല് ജൂലണ് 30 വെര കാഷത്ത് െചയ്ത ബേില്ലുകളില് കുറച്ച
ടാക്സിെന്റെ കണക്കാണ് നല്കുനതന്ന്. അലാെതന്ന ഏപ്രില്,െമയ് ,ജൂലണ് മാസ ബേില്ലുകളില് കുറച്ച കണക്ക് അല.
നാലാമെത്ത Quarterly statement െന Annual Return of TDS എന്നും പറയുടന്നു. ഇതന്നില് ആ സാമ്പത്തിക
വര്ഷത്തത്തില് ആെക കുറച്ച ടാക്സ്കളുടെട കണക്കും നല്കുന്നു. അതന്ന് കൂടാെതന്ന ശമ്പളത്തില് നിന്നും ടാക്സ് കുറച്ച ഓേരാ
ജീവനക്കാരെന്റെയുടം ആെക വരുമാനവും എലാ കിഴിവുകളുടം form 16 ല് കാണിച്ച പ്രകാരം നല്േകണ്ടതുണ്ട്.
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TRACES ൽ TAN REGISTRATION
ഇൻകം ടാക്സിന്റെ പന്റെ പുതിന്റയ നടപടിന്റക്രമങ്ങൾ അനുസരിന്റച്ച് ഓരോരാ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പന്റെയും TAN നമ്പർ
TRACES ൽ രജിന്റസ്റ്റർ െ പചെയ്യോയ്യേണ്ടതായിന്റട്ടുണ്ട്. രജിന്റസ്റ്റർ െ പചെയ്യയ്ത ോശേഷം അതിന്റൽ നിന്റന്നും Form 16 (Part
A) generate െ പചെയ്യയ്ത്, െ പഡൌണ്ലോലാഡ് െ പചെയ്യയ്യേണം. െ പമയ് 31 നകം ഇത് ശേമ്പളത്തിന്റൽ നിന്റന്നും ടാക്സ്
കുറയ്ക്കപ്പെ പപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും DDO നൽകണം എന്ന് Section 203 പറയുന്നു.
TRACES ൽ TAN രജിന്റസ്റ്റർ െ പചെയ്യയ്യുന്നതിന്റനായിന്റ https://www.tdscpc.gov.in ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക
STEP 1
ചുവെ പട െ പകാടുത്ത ോപജ് തുറക്കും. രജിന്റസ്റ്റർ െ പചെയ്യയ്യുന്നതിന്റനുള്ള 5 ഘട്ടങ്ങളിന്റൽ ഒന്നാമെ പത്തതാണ് ഇത്.

ഇതിന്റൽ TAN നമ്പർ ോചെയ്യർത്ത ോശേഷം അതിന്റൽ കാണന്ന 'Verification Code' താെ പഴയുള്ള െ പസല്ലിന്റൽ
ോചെയ്യർക്കുക. 'Verification Code ' വയകമാകുന്നിന്റെ പല്ലങിന്റൽ 'Click to refresh image ' ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ് താൽ മതിന്റ.
ോശേഷം ' proceed ' ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.
STEP 2

അോപ്പൊൾ തുറക്കുന്ന ഈ ോപജിന്റൽ ഒരFinancial Year ഉം ഒര Quarter ഉം കാണാം. ആ കവാർട്ടറിന്റെ പന്റെ 15
അക്ക Token No ോചെയ്യർക്കുക. അതിന്റനു ോശേഷം Part 1 നു താെ പഴയുള്ള 'Please select if the payment was
done by Book Adjustment (For Government Deducters) െ പന്റെ തുടക്കത്തിന്റലള്ള ബട്ടണിന്റൽ ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്ത്
ടിന്റക്ക് മാർക്ക് ഇടുക.
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'Date on which Tax Deposited' നു ോനെ പര ആ കവാർട്ടറിന്റെ പല ഏെ പതങിന്റലം ഒര ചെയ്യലാൻ (മന്ന് ോപരെ പട
എങിന്റലം ടാക്സ് കുറച്ച മാസം ആവക. അങ്ങിന്റെ പന ഇെ പല്ലങിന്റൽ രോണ്ടാ ഒോന്നാ ോപരെ പട ടാക്സ് കുറച്ച മാസം
എടുക്കാം ) െ പതരെ പഞടുത്ത് ആ മാസത്തിന്റെ പന്റെ അവസാനദിന്റവസം ോചെയ്യർക്കാം . അത് അവിന്റെ പട
ഉദാഹരണത്തിന്റൽ കാണിന്റച്ച ോപാെ പല തെ പന്ന െ പകാടുക്കുക.
'Challan Amount' നു ോനെ പര ആ മാസം ആെ പക കുറച്ച ടാക്സ് ോചെയ്യർക്കുക. ഇവിന്റെ പട 100 രപയ്ക്കപ്പ് 100.00 എന്ന്
ോചെയ്യർക്കണം.
'PAN as in Statement' എന്നതിന്റന് കീെ പഴ ഉള്ള മന്നു ോകാളങ്ങളിന്റൽ ആ മാസത്തിന്റൽ ടാക്സ് കുറച്ച മന്നു
ോപരെ പട (മന്നു ോപർ ഇെ പല്ലങിന്റൽ ഉള്ളവരെ പട) PAN നമ്പരകൾ ോചെയ്യർക്കുക.
'Total Amount Deposited' എന്നതിന്റന് ോനെ പര ആ മാസം ഓരോരാരത്തരെ പടയും ോപരിന്റല് കുറച്ച ടാക്സ്
ോചെയ്യർക്കുക . ഇവിന്റെ പടയും രപയും ൈപസയും ോചെയ്യർക്കണം .
അതിന്റനു ോശേഷം proceed ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റൽ ോചെയ്യർത്തവ ശേരിന്റെ പയങിന്റൽ അടുത്ത ോപജ്
തുറക്കുന്നു.
STEP 3

Category of Deductor ോഡാപ്പെ് െ പഡൌണ്ല ലിന്റസ്റ്റിന്റൽ നിന്റന്നും െ പസലക് െ പചെയ്യയ്യുക.
PAN of Authorised Person എന്നയിന്റടത്ത് DDO യുെ പട PAN നമ്പർ ോചെയ്യർക്കുക .
DOD of the Authorised Person ന് ോനെ പര DDO യുെ പട ജനനതിന്റയ്യേതിന്റ ഉദാഹരണത്തിന്റൽ െ പകാടുത്ത
രപത്തിന്റൽ എന്റെർ െ പചെയ്യയ്യുക. ഇത് ോചെയ്യർത്താൽ DDO യുെ പട ോപരം പിന്റതാവിന്റെ പന്റെ ോപരം generate
െ പചെയ്യയ്യേെ പപ്പെടും.
'Are you an Employee of the Deductor' -എന്നയിന്റടത്ത് yes ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യോം.
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അഡ്രസ് േചർക്കുനതന്നിനായി 'Same as in TAN Master' എനതന്നിന് തുടക്കത്തിലുള്ള േബോക്സ് ടിക്ക് െചയ് തന്നാൽ TAN രജിസ്റ്റർ
െചയ്യുേമ്പാൾ നല്കിയ അഡ്രസ്സും 'Same as in Last Statement' നു തുടക്കത്തിൽ ഉള്ള േബോക്സ് ടിക്ക് െചയ് തന്നാൽ അവസാനം െകാടുത്ത
TDS Statement ൽ െകാടുത്ത അഡ്രസ് ഉം േകാളങ്ങളിൽ നിറയുടം.

Communication Details നൽകാൻ 'Same as in TAN Master' അെ പല്ലങിന്റൽ 'Same as in Last
Statement' ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യോം.
തുടർന്നു ോഫാണ്ല നമ്പർ, െ പമാൈബൽ നമ്പർ, E Mail അഡസ് എന്നിന്റവ നലാം. ചുവപ്പെ് കുതള്ള
ോകാളങ്ങൾ നിന്റർബനമായും ോചെയ്യർോക്കണ്ടവയാണ്. E Mail, mobile എന്നിന്റവയിന്റോലക്ക് വരന്ന Verification
Code , Link എന്നിന്റവ അവസാനഘട്ടത്തിന്റൽ ആവശേയമള്ളതെ പകാണ്ട് അവ കതയമായിന്റരിന്റക്കാൻ ശദിന്റക്കുക.
തുടർന്ന് Next ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ് താൽ നാലാമെ പത്ത ഘട്ടത്തിന്റൽ എത്താം.
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STEP 4

ഇതിന്റൽ TRACES ൽ ോലാഗിന്റൻ െ പചെയ്യയ്യോനുള്ളUser ID, Password എന്നിന്റവ ഉണ്ടാക്കിന്റ നൽകണം. ഒര User
ID കെ പണ്ടത്തിന്റ എന്റെർ െ പചെയ്യയ Check Availability ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ അത് ലഭയമാോണാ എന്ന് പരിന്റോശോധിന്റക്കുക.
Password ന് ോനെ പരയുള്ള ോചെയ്യാദയചെയ്യിന്റൻഹത്തിന്റൽ ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ അതിന്റൽ ഉള്ള നിന്റർോദശേപകാരം
പാസ് ോവർഡ് തയ്യോറാക്കിന്റ രണ്ട് ഇടതം എന്റെർ െ പചെയ്യയ്യുക. എന്നിന്റട്ട് Create Account ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.
ഇോതാെ പട അഞാം ഘട്ടത്തിന്റോലക്ക് കടക്കുന്നു.
STEP 5
ഇോപ്പൊൾ തുറക്കുന്ന ോപജിന്റൽ നാം ഇത് വെ പര ോചെയ്യർത്തിന്റയ കാരയങ്ങൾ കാണാം. ഇവയിന്റൽ എെ പനങിന്റലം
മാറങ്ങൾ വരത്താനുെ പണ്ടങിന്റൽ Edit ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ മാറങ്ങൾ വരത്താം. അോപ്പൊൾ നാം മന്നാം ഘട്ടത്തിന്റോലക്ക്
തിന്റരിന്റചോപാകും. മാറങ്ങെ പളാന്നും വരത്താനിന്റെ പല്ലങിന്റൽConfirm ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.
അോപ്പൊൾRegistration Request successfully submitted എന്ന് കാണിന്റക്കുന്ന ോപജ് തുറക്കും. അതിന്റൽ
കാണന്ന Activation link to activate account നു ോനെ പരയുള്ള ലിന്റങ് ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.
അോപ്പൊൾ താെ പഴ കാണന്ന ോപജ് തുറക്കും

Click to enlarge image
ഈ ോപജിന്റൽ code sent through mail എന്നിന്റടത്ത് E Mail ൽ വന്ന Activation Code 1 ോകാപ്പെിന്റ െ പചെയ്യയ
ോപസ്റ്റ് െ പചെയ്യയ്യുക. Code sent through SMS എന്നിന്റടത്ത് െ പമാൈബലിന്റൽSMS ആയിന്റ വന്ന Activation Code
2 എന്റെർ െ പചെയ്യയ്യുക. തുടർന്ന് submit ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. ഇോതാെ പട Registration പർത്തിന്റയാവന്നു.
ഇനിന്റ ligin ോപജ് തുറന്ന് ോലാഗിന്റൻ െ പചെയ്യയ്യോം.
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T D S ഫെയലിങ്ങ്
ഓേരാ DDO യുടം ജീവനക്കാരുെട ശമ്പളത്തില് നിന്നും അടേക്കണ്ടാതന്നായ ഒരരു വര്ഷത്തെത്ത നികുതന്നി കണക്കാക്കി
അവേശഷത്തിക്കുന മാസങ്ങള െകാണ്ട് ഹെരിച്ചു നികുതന്നിവിഹെിതന്നം ഓേരാ മാസെത്തയുടം ശമ്പളത്തില് നിന്നും കുറയ്ക്കൊന്
ബോധയസ്ഥനാെണന് അറിയാമേലാ. ഇങ്ങെന കുറയ്ക്കുന നികുതന്നിയുടെട കണക്ക് 3 മാസം കൂടുേമ്പാള അപ് േലാഡ്
െചയ്യപ്പണെമന്നും നമുക്കറിയാം.
ഓേരാവര്ഷത്തെത്തയുടം ഏപ്രിൽ , െമയ് , ജൂലണ് മാസങ്ങളില് (അതന്നായതന്ന് ഒരനാം കവാര്ട്ടറിെല ) കുറച്ച കണക്ക് ജൂലൈമറല
31 നു മുമ്പായി െകാടുക്കണം. ഇങ്ങെന രണ്ടാം കവാര്ട്ടറിെല (ജൂലൈമറല, ആഗസ്റ്റ് , െസപ്റ്റംബേർ ) കണക്കു ഒരേക്ടാബേര് 31 നു
മുമ്പായുടം മൂനാം കവാര്ട്ടറിെല (ഒരേക്ടാബേർ, നവംബേർ, ഡിസംബേർ ) കണക്കു ജനുവരി 31 നു മുമ്പായുടം, നാലാം കവാര്ട്ടറിെല
(ജനുവരി, െഫെബ്രുവരി, മാര്ച്ച് ) കണക്ക് െമയ് 15 ന് മുമ്പായുടം സമര്പ്പിക്കണം. ഇതന്നാണ് ൈമറത്രമാസ ഇ ടി. ഡി.എസ്
റിേട്ടണ് സമര്പ്പിക്കല്
E TDS Return തന്നയ്യപ്പാറാക്കുനതന്നിന് Income Tax Department േസാഫ്റ്റ് േവറായ RPU ആണ് നാം
ഇവിെട പരിചയെപ്പടുനതന്ന്. െഡൌണ്േലാഡ് െചയ്ത േശഷത്തം RPU 3.8 എന േഫൊളഡര് േകാപ്പി െചയ്ത് My Computer ല്
Drive C യില് േപസ്റ്റ് െചയ്യുക.
RPU 3.8 പ്രവര്ത്തിക്കണെമങ്കില് കമ്പയൂട്ടറില് പ്രേതന്നയക JAVA േസാഫ്റ്റ് െവയര് ഇന്േസ്റ്റാള െചേയ്യപ്പണ്ടതുണ്ട്. ഈ
േസാഫ്റ്റ് െവയര് െഡൌണ്േലാഡ് െചയ്തേശഷത്തം അതന്നില് ഡബേിള ക്ലിക്ക് െചയ്യുക. മിനിട്ടുകളക്കകം അതന്ന് കമ്പയൂട്ടറില്
ഇന്േസ്റ്റാള ആയിെക്കാള്ളും. ഇതന്ന് Tax Information Network ല് നിന്നും െഡൌണ്േലാഡ് െചയ്യുക.
Income Tax Department നലകുന്ന RPU ോസാഫ് െ പവയര ഉപോയാഗിന്റച്ച്E TDS Return തയ്യോറാക്കുന്നത് എളപ്പെത്തിന്റല
മനസിന്റലാക്കുന്നതിന്റന്ന് നമക്ക് ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളായിന്റ തിന്റരിന്റക്കാം.
1.RPU 3.8 ഓരപ്പെണ്ല െ പചെയ്യയ്യേല
2.Form പരിന്റപ്പെിന്റക്കല
3. Challan Sheet പരിന്റപ്പെിന്റക്കല
4. Annexure I ഷീറ് പരിന്റപ്പെിന്റക്കല
5. നാലാം കവാരട്ടര ആെ പണങിന്റല Annexure II പരിന്റപ്പെിന്റക്കല
6. Save െ പചെയ്യയ്യേല
7. Validate െ പചെയ്യയ്യേല
8. ഫയലകള ോകാപ്പെിന്റ െ പചെയ്യയ്യേല

RPU 3.8 ഓരപ്പെണ്ല െ പചെയ്യയ്യേല

1. Local Disk C തുറന്ന് അതിന്റല RPU 3.8 എന്ന ോഫാളഡര ഡബിന്റള ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ ഓരപ്പെണ്ല െ പചെയ്യയ്യുക.
2. അതിന്റല കാണന്ന 'Rpu Setup bat' എന്ന ഫയല ഡബിന്റള ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.

3. അോപ്പൊള സീനിന്റല ഒര ഡയോലാഗ് ോബാക്സ് പതയകെ പപ്പെടും. അതിന്റല 'OK ' യിന്റല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. തുടരന്ന് ഒന്നിന്റന് പിന്ററെ പക ഒന്നായിന്റ
മന്ന് ഡയോലാഗ് ോബാക്സ് കള കടിന്റ തുറന്നുവരം. ഓരോരാന്നിന്റലം'OK' യിന്റല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.
4. അോപ്പൊള RPU 3.8 നെ പറ ആദയ ോപജ് തുറന്നു വരം.
(തുറക്കുന്നിന്റെ പല്ലങിന്റൽ RPU 3.8 എന്ന ോഫാൾഡറിന്റൽ കാണന്നRPU എന്ന Application File ൽ ഒര തവണ ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്ത ോശേഷം right
click െ പചെയ്യയ്യുക. അോപ്പൊൾ വരന്നdropdown list ൽ "Run as administrator" ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. അോപ്പൊൾRPU വിന്റെ പന്റെ ആദയോപജ്
തുറക്കും)
അതിന്റല 'Form No' നു ോനെ പര കാണന്ന െ പടകസ്റ്റ് ോബാക്സ് നെ പറ വശേത ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്താല വരന്നdrop down menu വിന്റല 24Q വിന്റല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.
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5. തുടരന്ന് അടിന്റയിന്റലള്ള 'Click to Continue' വിന്റല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. അോപ്പൊള നമക്ക് ആവശേയമായ24Q Form തുറന്ന് വരം. അതിന്റല Form,
Challan, Annexure I എന്നീ 3 ോപജകള കാണാം. അതിന്റല ഇോപ്പൊള തുറന്ന് കാണന്നത്Form എന്ന ോപജാണ് .

Form പരിന്റപ്പെിന്റക്കല

Form എന്ന ോപജിന്റലാണ് നാം സ്ഥാപനെ പത്തക്കുറിന്റചം ശേമ്പളത്തിന്റല നിന്റന്ന് ടാക്സ് കുറയാന ബാധയതെ പപ്പെട്ട (അതായത് സ്ഥാപനോമധാവിന്റ) ആെ പളക്കുറിന്റചള്ള
വിന്റവരങ്ങള ോരഖെ പപ്പെടുതന്നത്. ഇതിന്റല ' * ' ചെയ്യിന്റഹം കാണന്ന വിന്റവരങ്ങള നിന്റരബനമായും ോരഖെ പപ്പെടുോത്തണ്ടതാണ്.
ഇനിന്റ ഓരോരാ Text Box ലം എെ പനാെ പക്കയാണ് ോചെയ്യരോക്കണ്ടത് എന്ന് ോനാക്കാം.

1 Quarterly Statement for quarter ended എന്നതിന്റന് ോനെ പര Q1 എന്ന് ോരഖെ പപ്പെടുത്തിന്റയതായിന്റ കാണാം. Q2, Q3, Q4 എന്നീ കവാരെ പട്ടറകളിന്റെ പല
statement ആണ് തയ്യോറാോക്കണ്ടത് എങിന്റല വശേത്ത് ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ് താല വരന്ന drop down menu വിന്റല ോവണ്ട കവാരെ പട്ടര െ പസലക് െ പചെയ്യയ്യുക.
(ഇത് select ആവന്നിന്റെ പല്ലങിന്റൽ Financial Year ോകാളം പരിന്റപ്പെിന്റക്കുക. തുടരന്നു കവാരട്ടര െ പസലക് െ പചെയ്യയ്യുക)
(Q4 ആണ് ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുന്നെ പതങിന്റല Annexure 1 കടാെ പത Annexure II എന്ന ോപജ് കടിന്റ വന്നതായിന്റ മകളിന്റല ോനാക്കിന്റയാല കാണാം)(
2. Year - തയ്യോറാക്കുന്ന Statement ഏതു കവാരട്ടറിന്റെ പലതാോണാ ആ വരഷം ോചെയ്യരക്കുക. 2013 ഒോകാബര, നവംബര, ഡിന്റസംബര മാസങ്ങളിന്റോലതിന്റന്
'2013 ' എന്നും 2014 ജനുവരിന്റ, െ പഫബവരിന്റ, മാരച്ച് മാസങ്ങളിന്റോലതിന്റന് '2014 ' എന്നും ോചെയ്യരക്കുക.
Particulars of salary drawn
1. Tax Deduction and Collection Account No - ഇതിന്റല സ്ഥാപനത്തിന്റനെ പറ TAN നമ്പര ോചെയ്യരക്കുക.ഇതിന്റല 4 ഇംഗീഷ് അകരങ്ങളം 5 മതല 9
വെ പര സ്ഥാനങ്ങളിന്റല അക്കങ്ങളം പത്താം സ്ഥാനത്ത് ഇംഗീഷ് അകരവമായിന്റരിന്റക്കും. നാലാമെ പത്ത ഇംഗീഷ് അകരത്തിന്റലായിന്റരിന്റക്കും സ്ഥാപനത്തിന്റനെ പറ
ോപര് തുടങന്നത്.
2. Permanent Account Number - ഗവെ പണന്റെ് സ്ഥാപനങ്ങളക്ക് (Aided School ഉളെ പപ്പെെ പട) PAN നമ്പര ോചെയ്യരോക്കണ്ട ആവശേയമിന്റല്ലാത്തതിന്റനാല
ഇതിന്റല 'PANNOTREQD' എന്ന് ോചെയ്യരക്കുക.
3. Financial Year - ഇവിന്റെ പട ഏതു സാമ്പത്തിന്റകവരഷെ പത്ത വിന്റവരങ്ങളാോണാ െ പകാടുക്കുന്നത് ആ സാമ്പത്തിന്റകവരഷംdrop down list ല നിന്റന്നും ക്ലിന്റക്ക്
െ പചെയ്യയ ോചെയ്യരക്കുക.
4. Type of deductor - സംസ്ഥാനഗവെ പണന്റെ്ല നിന്റന്നും ശേമ്പളം ൈകപ്പെറന്ന സ്ഥാപനങ്ങളക്ക് 'State Government' എന്ന് െ പസലക് െ പചെയ്യയ്യോം.
Particulars of Deductor (Employer)
1. Name - ഇവിന്റെ പട സ്ഥാപനത്തിന്റനെ പറ ോപരാണ് ോചെയ്യരോക്കണ്ടത്. അത് TAN നമ്പറിന്റനെ പറ നാലാമെ പത്ത അകരത്തിന്റല തുടങന്നതായിന്റരിന്റക്കും.
2. Branch/Division if any - ഉെ പണ്ടങിന്റല മാതം ോചെയ്യരക്കുക.
3. Statename - dropdownlist ല നിന്റന്ന് െ പതരെ പഞടുത്ത് ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.
4. Flat No - ഇത് നിന്റരബനമായും ോചെയ്യരക്കണം. ഇവിന്റെ പട ബിന്റലഡിന്റംഗ് നമ്പര ോചെയ്യരത്താല മതിന്റയാകും.
5. Area /Location - സ്ഥാപനം സ്ഥിന്റതിന്റ െ പചെയ്യയ്യുന്ന സ്ഥലം ഉളെ പപ്പെട്ട പോദശേത്തിന്റനെ പറ െ പപെ പരഴതം. പഞായത്തിന്റനെ പറ ോപരമാവാം.
6. Road /Street /Lane - സ്ഥലോപ്പെോരാ െ പതരവിന്റനെ പറ ോപോരാ എഴതാം.
7. Pincode - നിന്റരബനമാണ് .
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8. Telephone No. - ഈ ോപജിന്റല മന്നിന്റടത്ത് ോഫാണ്ല നമ്പര ോചെയ്യാദിന്റക്കുന്നുണ്ട്. അവയിന്റല ഏെ പതങിന്റലം ഒന്ന് നിന്റരബനമായും ോചെയ്യരക്കണം.
9. DDO Code - നിന്റരബനമിന്റല്ല.
10. Name of Premises /building - െ പകട്ടിന്റടത്തിന്റനെ പറ ോപോരാ സ്ഥാപനത്തിന്റനെ പറ ോപോരാ ോചെയ്യരക്കാം.
11. Town /City /District - ജിന്റല്ലയുെ പട ോപര് ോരഖെ പപ്പെടുത്താം.
12. State - dropdownlist ല നിന്റന്നും െ പതരെ പഞടുത്ത് ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.
13. E Mail - സ്ഥാപനത്തിന്റന് ഇ െ പമയിന്റല ഉെ പണ്ടങിന്റല ോചെയ്യരക്കുക. (ഇെ പല്ലങിന്റല സ്ഥാപനോമധാവിന്റയുെ പട ഇ െ പമയിന്റല സ്ഥാപനോമധാവിന്റെ പയ കുറിന്റചള്ള
വിന്റവരങ്ങള െ പകാടുക്കുന്നിന്റടത്ത് നിന്റരബനമായും ോചെയ്യരക്കുക)
14. Has address changed since last return - കഴിന്റഞ കവാരട്ടറിന്റല റിന്റോട്ടണ്ല ഫയല െ പചെയ്യയ്തതിന്റനു ോശേഷം അഡസ് മാറിന്റെ പയങിന്റല 'Yes' എന്നും
ഇെ പല്ലങിന്റല 'No' എന്നും െ പസലക് െ പചെയ്യയ ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.
Particulars of Person Responsible for Deduction of Tax

ഇതിന്റല ശേമ്പളത്തിന്റല നിന്റന്നും ടാക്സ് കുറയ്ക്കപ്പാന ബാധയതെ പപ്പെട്ട (DDO അെ പല്ലങിന്റല സ്ഥാപനോമധാവിന്റ) ആളിന്റനെ പറ വിന്റവരങ്ങളാണ് നലോകണ്ടത്.
1. Name - DDO യുെ പട ോപര് ോരഖെ പപ്പെടുതക.
2. Designation - ഉോദയാഗോപ്പെര് ോചെയ്യരക്കുക.
തുടരന്നു വരന്ന Flat No മതല Pincode വെ പരയുള്ള വിന്റവരങ്ങള സ്ഥാപനത്തിന്റന് നലകിന്റയ വിന്റവരങ്ങള തെ പന്ന ോചെയ്യരക്കുക. അതായത് DDO
യുെ പട വീട്ട്അഡസ് അല്ല ഓരഫീസിന്റ അഡസ് ആണ് ോചെയ്യരോക്കണ്ടത്.
E Mail - DDO യുെ പട ഇ െ പമയിന്റല ഉെ പണ്ടങിന്റല ോചെയ്യരക്കുക. (സ്ഥാപനത്തിന്റനെ പറോയാDDO യുെ പടോയാ ഇ െ പമയിന്റലിന്റല ഒന്ന് നിന്റരബനമാണ് .
Has address changed since last return - കഴിന്റഞ റിന്റോട്ടണ്ല െ പകാടുത കഴിന്റഞ ോശേഷംDDO മാറിന്റെ പയങിന്റല 'Yes' എന്നും ഇെ പല്ലങിന്റല 'No' എന്നും
ോചെയ്യരക്കുക.
Has regular statement for Form 24Q filed for earlier period - ഇവിന്റെ പട കഴിന്റഞ കവാർെ പട്ടറിന്റെ പല TDS Statement ഫയൽ െ പചെയ്യെ പയ്തങിന്റൽ 'Yes'
െ പസലക് െ പചെയ്യയ്യുക. ഇെ പല്ലങിന്റൽ 'No' െ പസലക് െ പചെയ്യയ്യുക.
Receipt No. of earlier statement filed for Form 24Q - ഇവിന്റെ പട കഴിന്റഞ കവാർെ പട്ടറിന്റെ പല TDS Statement െ പന്റെ 15 അക്ക Provisional Receipt
Number ോചെയ്യർക്കുക.
ഇതയും വിന്റവരങ്ങള ോചെയ്യരത കഴിന്റഞാല മകളിന്റെ പല 'Challan' ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ ചെയ്യലാന ോപജ് തുറക്കാം.
(തുടരന്നു വായിന്റക്കാന താെ പഴ 'Read More' ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക

Challan sheet പരിന്റപ്പെിന്റക്കല
ചെയ്യലാനിന്റല നമക്ക് എത വരിന്റകള ആവശേയമാോണാ അതയും വരിന്റകള ോചെയ്യരോക്കണ്ടതുണ്ട്. മന്നു മാസം ഉളെ പക്കാള്ളുന്ന കവാരട്ടറിന്റല എത
ബിന്റല്ലുകളിന്റലാോണാ ടാക്സ് കുറച്ചത് അതയും എണ്ണം വരിന്റകള ആവശേയമായിന്റ വരം.
[No of Rows=No of bills with TDS on sallary payments made in the quarter (for Government Employees)]
ഉദാഹരണമായിന്റ 2012 ജനുവരിന്റ മതല മാര്ചെയ്യ് വെ പരയുള്ള ൈതമാസത്തിന്റല 2 ബിന്റല്ലുകള കാഷ് െ പചെയ്യയ. അതിന്റല 2 ബിന്റല്ലിന്റലം ടാക്സ് കുറച്ചിന്റട്ടുണ്ട് എങിന്റല 2
വരിന്റയും ഒര ബിന്റല്ലിന്റല മാതോമ ടാക്സ് കുറചള്ളൂ എങിന്റല 1 വരിന്റയും insert െ പചെയ്യയ്യുക.
(ബിന്റല്ലിന്റല ടാക്സ് കുറയ്ക്കപ്പാെ പത ചെയ്യലാന വഴിന്റ ബാങിന്റല ടാക്സ് അടച്ചവര ഓരോരാ ചെയ്യലാനിന്റനും ഓരോരാ വരിന്റ insert െ പചെയ്യയ്യുക.)
ഇനിന്റ ചെയ്യലാനിന്റെ പല വരിന്റകള insert െ പചെയ്യയ്യുന്നതിന്റനായിന്റ 'Insert Row' ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.അോപ്പൊള വരന്ന ോബാക്സിന്റല വരിന്റകളെ പട എണ്ണം
െ പകാടുത്ത് OK ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. അോപ്പൊള ആവശേയമായതയും വരിന്റകള വന്നതായിന്റ കാണാം.
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ഇനിന്റ ഓരോരാ ോകാളത്തിന്റലം എെ പനാെ പക്കയാണ് ോചെയ്യരോക്കണ്ടത് എന്ന് ോനാക്കാം.
1. Sl No - 1,2 എന്നിന്റങ്ങെ പന സീരിന്റയല നമ്പര ോചെയ്യരക്കുക.
4. TDS - ഇവിന്റെ പട ആ ബിന്റല്ലിന്റല നിന്റന്നും ആെ പക കുറച്ച ടാക്സ് ോചെയ്യർക്കുക.
5. Surcharge - '0' ോചെയ്യരക്കുക.
6. Education Cess - '0' ോചെയ്യരക്കുക.
7. Interest - '0' ോചെയ്യരക്കുക.
8.. Fee '0' ോചെയ്യരക്കുക.
9. Others- '0' ോചെയ്യർക്കുക

14. BSR Code /24G Receipt No - BSR Code അെ പല്ലങിന്റല 24G Receipt No ോചെയ്യരക്കുക. (7 അക്കം)
(ബിന്റൻ നമ്പറിന്റെ പന്റെ ആദയ 7 അക്കങ്ങൾ) ബിന്റൻ നമ്പർ അറിന്റയുക.
16. Date on which Tax depiosited - ബിന്റൻ നമ്പറിന്റൽ ഈ തിന്റയ്യേതിന്റ കാണാം.ഏതുമാസത്തിന്റലാോണാ ബിന്റല കാഷ് െ പചെയ്യയ്തത് ആ മാസെ പത്ത
അവസാനദിന്റവസം ആവം ഇത്.. 21-1-2014 നു കാഷ് െ പചെയ്യയ്ത ബിന്റെ പല്ലങിന്റല 31-1-2014 ആയിന്റരിന്റക്കും.. (RPU വിന്റല തിന്റയ്യേതിന്റ ോചെയ്യരോക്കണ്ടിന്റെ പത്തല്ലാം രണ്ടു
തവണ double click െ പചെയ്യയ് താൽ തുറക്കുന്ന കലണ്ടർ ഉപോയാഗിന്റക്കാം.)
18. DDO/Transfter voucher/ Challan Serial No. - Enter the DDO Serial Number in the BIN Number here.
19. Whether TDS deposited by Book Entry - Select 'YES' from the dropdown list.
20. Interest - Enter '0' here.
21. Others - Enter '0' here also.
22. Minor Head of Chalan - Dont enter anything here.
എല്ലാ വരിന്റകളിന്റലം ഓരോരാ ബിന്റല്ലിന്റെ പലയും വിന്റവരങ്ങള ോചെയ്യരത കഴിന്റഞാല അടുത്ത ോപജായ Annexure 1 ല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ ോപജ് തുറക്കുക.
Annexure 1 പരിന്റപ്പെിന്റക്കല
Annexure 1 ല ആദയമായിന്റ വരിന്റകള insert െ പചെയ്യോയ്യേണ്ടതുണ്ട്. എത വരിന്റകളാണ് ോവണ്ടെ പതന്നു ആദയം കണക്കാക്കണം.
No of rows to be inserted = Total number of employees from whose salary tax was deducted during the quarter, in all the bills put together. Even if
employee name repeats in different bills it should be counted separately for each bill.
ഉദാഹരണമായിന്റ 2013-14 െ പല നാലാം ൈതമാസത്തിന്റല 2 ബിന്റല്ലുകള കാഷ് െ പചെയ്യയ. അതിന്റല െ പഫബവരിന്റയിന്റല കാഷ് െ പചെയ്യയ്ത ജനുവരിന്റ
മാസെ പത്ത ബിന്റല്ലിന്റല 2 ോപരെ പടയും ശേമ്പളത്തിന്റല നിന്റന്നും മാരച്ചിന്റല കാഷു െ പചെയ്യയ്ത െ പഫബവരിന്റ മാസെ പത്ത ബിന്റല്ലിന്റല നിന്റന്നും 3 ോപരെ പടയും ശേമ്പളത്തിന്റല നിന്റന്നും
ടാക്സ് കുറചെ പവങിന്റല 5 വരിന്റകള insert െ പചെയ്യയ്യേണം.
ഇതിന്റനായിന്റ Insert Row യിന്റല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്താല വരന്ന ോബാക്സിന്റല എണ്ണം ോചെയ്യരത്ത് OK ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. അോപ്പൊള അതയും വരിന്റകള തുറന്നു കിന്റട്ടും.
ഇനിന്റ ഓരോരാ ോകാളത്തിന്റലം ോചെയ്യരോക്കണ്ടെ പതെ പനന്നു ോനാക്കാം.

Click on the image to enlarge.
1. Challan Serial No - ഇതിന്റല നമ്പറകള ഇോടണ്ടത് dropdownlist ല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്താണ്. ോമല കാണിന്റച്ച ഉദാഹരണത്തിന്റല 2 ബിന്റല്ലുകളിന്റലാണ് ടാക്സ് കുറച്ചത്.
ഒന്നാമെ പത്ത ബിന്റല്ലിന്റല 2 ോപരെ പട ടാക്സ് കുറച്ചതിന്റനാല രണ്ടു വരിന്റയിന്റല '1' എന്ന് ോചെയ്യരക്കുക. രണ്ടാമെ പത്ത ബിന്റല്ലിന്റല 3 ോപരെ പട ടാക്സ് കുരച്ചതിന്റനാല തുടരന്നുള്ള
3 വരിന്റകളിന്റല '2' എന്ന് ോചെയ്യരക്കുക.(ോകാളം 7 ൽ വിന്റവരങ്ങള വന്നത് കാണാം.)
6. Section under which payment made - ഇവിന്റെ പട 92A െ പസലക് െ പചെയ്യയ്യുക.
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Click on the image to enlarge
11. Sr No - ഒന്നാം ബിന്റല്ലിന്റെ പല ഒന്നാമാെ പതയാളക്ക് '1' എന്നും രണ്ടാമെ പത്തയാളക്ക് '2' എന്നും നമ്പര െ പകാടുക്കുക. രണ്ടാമെ പത്ത ബിന്റല്ലിന്റെ പല ഒന്നാമന് '1'
എന്നും രണ്ടാമന് '2' എന്നും മന്നാമന് '3' എന്നും നമ്പര െ പകാടുക്കുക.

Challan Sl No
Column 1
1
1
2
2
2

-----------

------------

Sr No.
Column 11
1
2
1
2
3

-----------

HTML Tables

12. Employee Reference No provided by Employer - ഇതിന്റല ഓരോരാ ജീവനക്കാരനും അവരെ പട െ പപന നമ്പോരാ ഓരഫീസിന്റെ പല ക്രമനമ്പോറാ ോചെയ്യരക്കാം.
14. PAN of the Employee - ഇവിന്റെ പട PAN നമ്പര ോചെയ്യരക്കാം.
15. Name of the Employee - ടാക്സ് അടച്ച ആളെ പട ോപര് ോചെയ്യരക്കുക. ോപര് പാന നമ്പരിന്റനെ പറ അഞാമെ പത്ത അകരത്തിന്റല തുടങന്നതാവണം.
16. Date of Payment/Credit - ഇവിന്റെ പട ബിന്റല കാഷ് െ പചെയ്യയ്ത മാസത്തിന്റനെ പറ അവസാനദിന്റവസം ോചെയ്യരക്കണം.
17. Amount paid/collected - ഇതിന്റല ആ ജീവനക്കാരനെ പറ ആ മാസെ പത്ത Gross salary ോചെയ്യരക്കാം.
18. TDS - ജീവനക്കാരനെ പറ ശേമ്പളത്തിന്റല നിന്റന്നും ആ മാസം കുറച്ച ടാക്സ് ോചെയ്യർക്കണം
19. Surcharge - '0' ോചെയ്യരക്കാം.
20. Education Cess - '0' ോചെയ്യർക്കുക
23. Total Tax deposited - TDS സംഖയ ോചെയ്യരക്കുക.
25. Date of deduction - ആ മാസത്തിന്റനെ പറ അവസാനദിന്റനം ോചെയ്യരക്കുക.
26. Remarks - ഇതിന്റല ഒന്നും ോചെയ്യരോക്കണ്ട.
27. Certificate number - ഇവിന്റെ പട ഒന്നും ോചെയ്യർോക്കണ്ടതിന്റല്ല
Annexure 1 െ പല എല്ലാ വരിന്റകളം പരിന്റപ്പെിന്റക്കുന്നോതാെ പട Q1, Q2, Q3 എന്നീ Tds റിന്റോട്ടണകളക്കാവശേയമായ വിന്റവരങ്ങള ോചെയ്യരത കഴിന്റഞ. ഇനിന്റ Saving,
Validation എന്നീ ഘട്ടങ്ങളിന്റോലക്കു കടക്കാം. എന്നാല Q4 ആണ് െ പചെയ്യയ്യുന്നെ പതങിന്റല Annexure II കടിന്റ പരിന്റപ്പെിന്റോക്കണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റനായിന്റ മകളിന്റല Annexure II
ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.

Annexure II പരിന്റപ്പെിന്റക്കല
ഇതിന്റലം നാം ആവശേയമായ വരിന്റകള insert െ പചെയ്യോയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
Number of Rows to be inserted = Number unique employees from whose salary tax was deducted at source at least once during the Financial Year in any
quarter. (Only one row for one employee)
ഇതിന്റനായിന്റ 'Insert row' യിന്റല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്ത് എണ്ണം അടിന്റച്ച് 'OK' ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. ഇനിന്റ ഓരോരാ ോകാളത്തിന്റലം ോചെയ്യരോക്കണ്ടത് എെ പനന്ന് ോനാക്കാം. ഓരോരാ
ജീവനക്കാരനെ പറയും ആ സാമ്പത്തിന്റകവരഷെ പത്ത ആെ പക വരമാനത്തിന്റനെ പറ കണക്കാണ് ഈ ോപജിന്റല ോചെയ്യരോക്കണ്ടത്. (ഓരോരാ ആളെ പടയും Form 16
അെ പല്ലങിന്റല statement ോനാക്കിന്റ വിന്റവരങ്ങള ോചെയ്യരക്കാം)
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3. PAN of the employee - PAN നമ്പര ോചെയ്യരക്കണം.
4. Name of the employee - ജീവനക്കാരനെ പറ ോപര് ോചെയ്യരക്കണം. ോപരടിന്റക്കാന സ്ഥലം കാണന്നിന്റെ പല്ലങിന്റല വരയിന്റല മൌസ് ോപായിന്റനെ പറര വച്ച് drag
െ പചെയ്യയ്താല മതിന്റ.
5. Deductee Type - വശേത്ത് ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ കിന്റട്ടുന്ന ലിന്റസ്റ്റിന്റല നിന്റന്നും Women, Senior Citizen, others ഏെ പതങിന്റലം ഒന്ന് ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. പുരഷന്മാരക്ക്
Others ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.
6. Date on which employed with current Employer - സാമ്പത്തിന്റക വരഷത്തിന്റനെ പറ ആദയ ദിന്റവസം ോചെയ്യരക്കാം ഉദാ- 01-04-2013. പിന്റന്നീട് ോജായിന്റന
െ പചെയ്യയ്തവരക്കും ട്രാനസ്ഫര ആയിന്റ വന്നവരക്കും ആ തിന്റയ്യേതിന്റ ോചെയ്യരക്കാം.
7. Date to which employed with current employer - സാമ്പത്തിന്റക വരഷത്തിന്റനെ പറ അവസാനദിന്റവസം ോചെയ്യരക്കാം. ഉദാ- 31-03-2014.
10. Total Amount of salary - ജീവനക്കാരനെ പറ Form 16 ല കാണിന്റച്ച ആ വരഷെ പത്ത ആെ പക ശേമ്പളം ഇവിന്റെ പട ോചെയ്യരക്കാം.

11. Deduction under section 16(II) - ഇവിന്റെ പട ോചെയ്യരോക്കണ്ടത് Entertainment Allowance ആണ്. ഇെ പല്ലങിന്റല '0' ോചെയ്യരക്കാം.
12. Deduction under section 16(III) - Professional Tax ോചെയ്യരക്കുക.
15. Income (including loss from house property) under any Head..... - ഇവിന്റെ പട Housing Loan Interest െ പനഗറീവ് ചെയ്യിന്റന്ഹം
('-') ോചെയ്യരത്ത് ഇവിന്റെ പട െ പകാടുക്കാം.
17. Aggregate amount of Deduction under section 80C, 80CCC ..... - 80C, 80CCC, 80CCD എന്നീ കിന്റഴിന്റവകളെ പട തുക
ഇവിന്റെ പട ോചെയ്യരക്കാം. പരമാവധിന്റ ഒര ലകം.
19. Amount Deductible under Sectiion 80CCG - Equity Savings Scheme നെ പറ അനുവദനീയമായ കിന്റഴിന്റവ് ഇവിന്റെ പട ോചെയ്യരക്കാം.

20. Amount deductible under any other provision of Chapter VIA. - Chapter VIA പകാരമള്ള മറ കിന്റഴിന്റവകള ഇവിന്റെ പട
ോചെയ്യരക്കാം.
(ോകാളം 19 െ പല സംഖയ Form 16 െ പല Taxable Income തെ പന്ന ആോണാ എന്ന് ോനാക്കുക.)
20. Total Tax - Income Tax on Total Income - ടാക്സ് ോചെയ്യരക്കുക.
21. Surcharge - '0' ോചെയ്യരക്കുക.
22. Educational Cess - 3% െ പസസ് ോചെയ്യരക്കുക.
23. Income Tax Relief - റിന്റലീഫ് ഉെ പണ്ടങിന്റല ോചെയ്യരക്കുക.
24. Total amount of tax deducted at source for the whole year - ആ വരഷം ശേമ്പളത്തിന്റല നിന്റന്നും കുറച്ച ആെ പക ടാക്സ് ോചെയ്യരക്കുക.
എല്ലാ ജീവിന്റനക്കാരെ പടയും വിന്റവരങ്ങള ഈ വിന്റധം ോചെയ്യരത്ത് കഴിന്റഞാല അടുത്ത ഘട്ടമായ Saving ോലക്ക് കടക്കാം.
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ഫയലകള ോസവ് െ പചെയ്യയ്യേല .
ഫയല ോസവ് െ പചെയ്യയ്യുന്നതിന്റനായിന്റ ഏറവം താെ പഴ കാണന്ന 'Save' എന്ന കമാനഡ് ോബാക്സിന്റല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. അോപ്പൊള 'save File' എന്ന
വിന്റനോഡാ തുറക്കും. അതിന്റല "save in -ETds RPU 3.8 എന്നു കാണാം. അതിന്റന് വലത് വശേത്ത് പുതിന്റയ ോഫാളഡര ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഐക്കണ്ല
കാണാം. അതിന്റല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.

അെ പല്ലങിന്റല ൈററ് ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്ത് New Folder ഉണ്ടാക്കുക. എന്നിന്റട്ട് ആ ോഫാളഡറിന്റന് ോപര് നലകാം. സ്ഥാപനത്തിന്റനെ പറ ോപരിന്റനെ പറ കെ പട
24Q4Q, or (24Q3Q) എന്നുകെ പട ോചെയ്യരത്ത് ോപര് അടിന്റക്കാം.
തുടരന്ന് താെ പഴ file name നു ോനെ പര 24Q4Q2013-14 എന്ന് ഫയലിന്റന് ോപര് നലകാം.
അതിന്റന് ോശേഷം save ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. ശേരിന്റയായിന്റ ോസവ് െ പചെയ്യെ പയ്തങിന്റല 'File saved successfully at ....' എന്ന ഡയോലാഗ് ോബാക്സ് തുറന്നു
വരം. അതിന്റല OK ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.
ഇനിന്റ അടുത്ത ഘട്ടം ഫയല വാലിന്റോഡറ് െ പചെയ്യയ്യുകയാണ്.

വാലിന്റോഡറ് െ പചെയ്യയ്യേല

ഫയല വാലിന്റോഡറ് െ പചെയ്യയ്യോനായിന്റ 'create file' ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. അോപ്പൊള 'Select path' എന്ന ഒര ഡയോലാഗ് ോബാക്സ് തുറക്കും. അതിന്റനെ പറ
വലത് വശേത്തായിന്റ 'Browse' എന്ന ോലബോലാെ പട മന്ന് ബട്ടണകള കാണാം. അതിന്റല ഏറവം താഴെ പത്ത 'Browse' എെ പന്നഴതിന്റയ ബട്ടണിന്റല ക്ലിന്റക്ക്
െ പചെയ്യയ്യുക. അോപ്പൊള "Save as' എന്ന ഡയോലാഗ് ോബാക്സ് തുറക്കും. അതിന്റല ചുവെ പട വലതുവശേത്തായിന്റ കാണന്ന 'Save' എന്ന ബട്ടണിന്റല ക്ലിന്റക്ക്
െ പചെയ്യയ്യുക. അോപ്പൊള ആ ഡയോലാഗ് ോബാക്സ് അപതയകമാകും.
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തുടരന്ന് 'Select path' എന്ന ഡയോലാഗ് ോബാക്സിന്റനെ പറ താെ പഴ
കാണന്ന 'Validate' എന്ന ബട്ടണിന്റല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. നാം ോചെയ്യരത്ത വിന്റവരങ്ങെ പളല്ലാം ോവണ്ട രീതിന്റയിന്റലാെ പണങിന്റല 'File Validation Successful'
എന്നു ോരഖെ പപ്പെടുത്തിന്റയ െ പമോസജ് ോബാക്സ് വന്നതായിന്റ കാണാം. അതിന്റനു താെ പഴയുള്ള 'OK' ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.

(ോചെയ്യരത്ത വിന്റവരങ്ങള െ പതറാെ പണങിന്റല എറര ഉെ പണ്ടന്നു കാണിന്റക്കുന്ന
െ പമോസജ് ോബാക്സ് ആണ് വരിന്റക. ഈ സന്ദരഭത്തിന്റല എന് െ പചെയ്യയ്യേണെ പമന്ന് അവസാനം പറയാം.)
ഇനിന്റ നമക്ക് RPU 3.8 ോക്ലാസ് െ പചെയ്യയ്യോം. ഇതിന്റനായിന്റ ൈടറിന്റല ബാറിന്റല വലോത്ത അറത്ത് കാണന്ന ോക്ലാസ് ബട്ടണിന്റല (X) ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക.
അോപ്പൊള 'Do you wish to save data before exiting the application' എന്ന ഡയോലാഗ് ോബാക്സ് വരം. അതിന്റല 'Yes' ക്ലിന്റക്ക്
െ പചെയ്യയ്യുക.
അോപ്പൊള 'Save As' എന്ന ോപോരാട് കടിന്റയ ഒര ഡയോലാഗ് ോബാക്സ് തുറക്കും. അതിന്റല ഏതാനും ഫയലകള ഉള്ളതായിന്റ കാണാം.അതിന്റല ഏറവം
മകളിന്റലായിന്റ നാം ോനരെ പത്ത ോപര് നലകിന്റ ോസവ് െ പചെയ്യയ്ത 24Q4Q2013-14 എന്ന ഫയല ഉണ്ടായിന്റരിന്റക്കും. അതിന്റല ഒര തവണ ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ െ പസലക്
െ പചെയ്യയ്യുക. എന്നിന്റട്ട് 'Save as' എന്ന ആ ഡയോലാഗ് ോബാക്സിന്റല കാണന്ന 'Save' ബട്ടണ്ല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. അോപ്പൊള പുതിന്റെ പയാര ഡയോലാഗ് ോബാക്സ്
തുറക്കും. അതിന്റല 'Do you want to replace it?' എന്നതിന്റന് ചുവെ പട കാണന്ന 'Yes' ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. അോപ്പൊള 'File saved successfully'
എെ പന്നഴതിന്റയ െ പമോസജ് ോബാക്സ് തുറക്കും. അതിന്റല 'OK' ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. അോതാെ പട RPU 3.8 ോക്ലാസ് ആവം. ഇനിന്റ നാം തയ്യോറാക്കിന്റയ ഫയല Tin
Fecilitation Centre ല സമരപ്പെിന്റക്കുന്നതിന്റനായിന്റ ോകാപ്പെിന്റ െ പചെയ്യോയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
ഫയല ോകാപ്പെിന്റ െ പചെയ്യയ്യേല.
ഇോപ്പൊള Local Disc C യിന്റെ പല RPU 3.8 എന്ന ോഫാളഡറിന്റലള്ള ഫയലകളെ പക്കാപ്പെം നാം സ്ഥാപനത്തിന്റനെ പറ ോപരിന്റല ോനരെ പത്ത ഉണ്ടാക്കിന്റയ
ോഫാളഡര കടിന്റ ഉണ്ടാകും. ഈ ോഫാളഡര തുറന്ന്ോനാക്കിന്റയാല അതിന്റല ഏതാനും ഫയലകള കാണാം. ഇതിന്റല കാണന്ന 'FVU File' ആണ് Tin
Fecilitation Centre ല നിന്റന്ന് അപ് ോലാഡ് െ പചെയ്യയ്യുന്നത്. ഈ ഫയല മാതമാോയാ അെ പല്ലങിന്റല ഈ ോഫാളഡര ഒന്നിന്റോച്ചാ ോകാപ്പെിന്റ െ പചെയ്യയ്ത് സിന്റ ഡിന്റ
യിന്റല പകരത്തിന്റ Tin Fecilitation Centre ല അപ് ോലാഡ് െ പചെയ്യയ്യുന്നതിന്റനായിന്റ 27A ോഫാറോത്താെ പടാപ്പെം സമരപ്പെിന്റക്കാവന്നതാണ്. ഈ ോഫാളഡറിന്റല
Form27A എന്ന pdf ഫയല കാണാം. ഇനിന്റ മതല ഈ 27A Form ആണ് ഒപ്പെിന്റട്ടു നലോകണ്ടത്.
Error വന്നാല
validate െ പചെയ്യയ്ത് കഴിന്റയുോമ്പാള 'Errors found during validation' എന്ന message വെ പന്നങിന്റല അതിന്റലള്ള 'OK' ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്യുക. തുടരന്ന്
RPU 3.8 നെ പറ ൈടറിന്റല ബാറിന്റനെ പറ വലതുവശേെ പത്ത minimise butten ല ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്ത് ആ ോപജ് മിന്റനിന്റൈമസ് െ പചെയ്യയ്യുക. എന്നിന്റട്ട് RPU 3.8
എന്ന ോഫാളഡറിന്റെ പല വിന്റവിന്റധ ഫയലകളക്കിന്റടയിന്റല നാം സ്ഥാപനത്തിന്റനെ പറ ോപരിന്റല ഉണ്ടാക്കിന്റയ ോഫാളഡറിന്റല ഡബിന്റള ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ ഓരപ്പെണ്ല െ പചെയ്യയ്യുക.
അതിന്റല നമ്മുടെ പട browser നെ പറ ചെയ്യിന്റഹോത്താട് കടിന്റ ഒര html document കാണാം. അത് ഡബിന്റള ക്ലിന്റക്ക് െ പചെയ്യയ്ത് തുറക്കുക. നാം വരത്തിന്റയ െ പതറ്
എവിന്റെ പറയാെ പനന്നും ഏത് ോകാളത്തിന്റലാെ പണന്നും അത് വായിന്റച്ചാല മനസിന്റലാകും.

പിന്റന്നീട് നമ്മള ോനരെ പത്ത മിന്റനിന്റൈമസ് െ പചെയ്യയ്ത RPU 3.8 maximise െ പചെയ്യയ്ത് ഏത് ോപജിന്റലാോണാ െ പതറള്ളത് അത് തിന്റരതക. പിന്റന്നീട് saving,
validation എന്നീ ഘട്ടങ്ങള വീണ്ടും ആവരത്തിന്റക്കുക. ോസവ് െ പചെയ്യയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിന്റല നമ്മള വീണ്ടുമണ്ടാക്കുന്ന folder ന് ോപര് നലകുോമ്പാള
സ്ഥാപനത്തിന്റനെ പറ ോപരിന്റെ പനാപ്പെം '2' എന്ന് കടിന്റ ോചെയ്യരത്ത് ോസവ് െ പചെയ്യയ് താല ോഫാളഡറകള മാറിന്റോപ്പൊകാതിന്റരിന്റക്കാന സഹായിന്റക്കും.
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