
Sl.No உள் கணக்கீடு  In Rs.

1

Least of the following: எவை குவைவைோ அவை ைடீ்டு ைோடவக படி கழிவு

ii

iii

iv

v 50,000                

vi

2

3

(i)

(-)

(-)

(ii)

4

5 Gross Total Income (2+3+4) - ஆண்டு ம ோத்த ைரு ோனம்
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vii

viii

ix

x

xi

xii

xiii

xiv

xvi

Standard Deduction - நிலையான  விைக்கு   U/s. 16(ia)

Helper /Assistant Allowance - உதவியாளர்  படி U/s.10(14)

Special compensatory Allowance Hilly Areas -மலைப்பிரததச  படிகள்   U/s.10(14)

ஊழியர்  பபயர்  (Name) :-

ஊழியர்  பதவி (Designation) :-

நிறுவனத்தின் (DDO) பபயர் :-

i

Particulars (ைிைரங்கள்)

Life Insurance Premium (Including family) ஆயுள் காப்படீ்டு  தவலைத்  பதாலக

INCOME TAX CALCULATION STATEMENT(ைரு ோன ைரி கணக்கிடும் படிைம்) Assessment 

Year 2020-21

Contribution to CPS upto 10% of salary 80CCD(1)-பங்களிப்பு  ஓய்வூதியத்திட்டம்  சம்பளத்தில் 10%

(-)

Addl Contribution  to CPS -U/s.80CCD(1B)(Max Rs.50,000)- கூடுதல்பங்களிப்பு  ஓய்வூதியத்திட்டம்

PAN:

TAN:

நிதியோண்டு 2019- 2020     (Period 01.03.2019 to 28.02.2020)      திப்பீடு ஆண்டு 2020-2021

Income From House Property (i) + (ii) (to be restricted to maximum loss of Rs. 2,00,000)                                    

(குடியிருக்கும்  வடீு + வாடலக  விட்டது தசர்த்து  இழப்பு  ரூ.2,00,000/- வலர  மட்டுதம  வரிசலுலக  
பபறைாம் .மித இழப்பிலன  8 வருடத்திற்கு  முன்பனடுத்து  சலுலக  பபறமுடியும் ) 

Gross Salary Income -ம ோத்த சம்பள ைரு ோனம்-ஈட்டிய ைிடுப்பு சம்பள உட்பட
(Basic Pay + D.A.+ Grade Pay + Spl. Pay + HRA+CCA+MA+Arrears + Others)

Total (Restricted to Maximum of Rs. 1,50,000) அதிகபட்ச ோக ரூ. 1,50,000 (I to XIV)

Conveyance Allowance(Handicapped) - மாற்று  திறனாளி  தபாக்குவரத்து  படி  U/s.10(14)

Income from Salaries  - ம ோத்த சம்பள ைரு ோனம் - ைிதிைிலக்குகள் கழிக்க

(i) Actual HRA Received (பமாத்தம்  பபற்ற  வடீ்டு வாடலக  படி)

(ii) Rent paid in excess of 10% of Salary (வருட வாடலகயிைிருந்து  10% பமாத்த  சம்பளத்லத  கழித்தல் )

Family Pension Received  -குடும்ப  ஓய்வூதியம்  Less:-33.33% or 15000/- which ever is less

SB & FD  Interest  - தசமிப்பு  மற்றும்  நிலையான  வட்டி வருமானம்

Provident Fund -GPF/EPF/VPF/PPF/SPF - தசம நை நிதிகள்

Total Pre -Construction Interest(1/5 eligible for 5 years) கட்டுமானத்திற்கு  முந்லதய  காைம்  வட்டி

Let Out Property  - ைோடவகக்கு ைிட்டது
Let out Income received during the year -பமாத்த  வருடாந்திர  வாடலக
Less:- Property Tax Paid  - வடீ்டுவரி  பசலுத்தியது
Gross Annual Value  - பமாத்த  ஆண்டு  மதிப்பு

Less:- Exemptions(ைிதிைிலக்குகள்) - HRA Exemption( ைடீ்டு ைோடவக படி) - U/s 10(13A)

Enter Annual Rent paid - வருட வாடலக  பசலுத்தப்பட்ட  பதாலக

Income From House Property ைடீ்டு ைரு ோனம்  ற்றும் ைடீ்டு கடன்:- Sec 24 (b)

Self occupied Property- குடியிருக்கும் ைடீு
House Loan Interest payable/paid -வடீ்டு கடன் மீதான  பசலுத்ததவண்டிய  வட்டி

(iii) 40% / 50% of the Salary (பமாத்த  சம்பள  வருமானதில் )

Professional Tax Paid - பதாழில்  வரி பசலுத்தியது   U/s.16(iii)

Less:- Standard Deduction @ 30% -30% ததாராய  கழிவு
Less:-House Loan Interest paid/ payable - வடீ்டு கடன் மீதான  பசலுத்த  தவண்டிய  வட்டி
Income from let out property -வாடலக  வடீ்டின் வருமானம்

Chapter VIA Deductions -U/s 80C/80CCC/80CCD-அதிகபட்ச ைரிசலுவக 1.5லட்சம்

Other Income -பிை ைரு ோனங்கள் - ற்ை ைரு ோனம் ஏவதனும் இருந்தோல்

National Pension Scheme (மத்திய  அரசின்  பங்களிப்பு  ஓய்வூதிய  திட்டங்கள் )

Pension Plans-Mutual Funds/Insurance பரஸ்பர  நிதி / காப்படீ்டு  நிறுவனங்களின்  ஓய்வூதிய  திட்டங்கள்

Equity Linked Saving Scheme(ELSS) / Unit Linked Insurance Plans(ULIP) / Senior Citizens (SCSS)

Tuition fees for 2 Children  -கல்விக்  கட்டைம்  பசலுத்தியது  பள்ளி /கல்லூரி

Family Benefit Fund (FBF) -  குடும்ப  நை நிதி
National Saving Certificate (NSC) -ததசிய தசமிப்புத்  திட்டம் (முதைீடு + வட்டி)

Sukanya Samriddhi Account (SSA) -பசல்வ  மகள் /மகன்  திட்டம்
5yrs Tax Saving FD- Banks/Post Offices-5 வருட லவப்புத்பதாலக  வங்கி  மற்றும்  தபால்  நிலையம்

Stamp Duty & Registration Charges for the house - ஆவை  வரி & பதிவு கட்டைங்கள்
Principal Repayment on home loan- வடீ்டுக்  கடனில்  திரும்ப  பசலுத்திய  அசல் பதாலக
Premium Paid for Annuity Plan of LIC or Other Insurer - 80CCC - ஓய்வூதிய  நிதி  பங்களிப்பு
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Place:

Date:

19

TOTAL TAXABLE INCOME (rouded off to Rs. 10) ஆண்டு நிகர ைரி ைரு ோனம் ரூ.10க்கு அருகோவ யில்

Net Taxable Income - ஆண்டு நிகர ைரி ைரு ோனம்

Total - Chapter VIA Deductions -அத்தியோயம் VIAபடி ம ோத்த ைிலக்குகள்

  100% Eligible donation அரசாங்கம்  பதாடர்புலடய  நன்பகாலட

Medical Insurance-Premium - U/s.80D ( ருத்துை கோப்பீட்டில் முதலீடு)

Signature (லகபயாப்பம் )

Treatment of Specified Diseases - U/s.80DDB-குறிப்பிட்ட  தநாய்களுக்கான  மருத்துவ  பசைவனீங்கள்              
     Others< 60 years    -Rs.40,000/- Senior Citizen> 60 years - Rs. 1,00,000/-

Other Chapter VIA Deductions (அத்தியோயம் VIA ன் படி இதர ைரிைிலக்குகள்)

Total (Restricted to Maximum of Rs. 1,00,000)

Donation to Govt / Approved Charitable Organizations- 10% of Gross Total Income - U/s.80G

  50% Eligible donation-அங்கீகரிக்கப்பட்ட  நிறுவனங்களுக்கு  நன்பகாலட  பகாடுத்தல்

Physically Disabled Assesse - Self - U/s.80U - ோற்று திைனோளிகளுக்கோன ைரிைிலக்கு                 
Severe Disability >80% -Rs.1,25,000/-Disability- 40% - 80% -Rs.75,000/-

Interest on Savings bank account -Rs.10,000 U/s.80TTA வங்கி  தசமிப்பு  கைக்கில்  பபறப்பட்ட  வட்டி வருமானம்

Donation for Scientific Research  -100% - U/s.80GGA- அறிவியல்  ஆராய்ச்சிக்கு  பசலுத்திய  நன்பகாலட

Donation to Political Parties -100%(10% of Income)U/s.80GGC-அரசியல்  கட்சிகளுக்கு  பசலுத்திய  நன்பகாலட

House Rent-HRA not part of the Salary Rs.60,000U/s.80GG வடீ்டு வாடலகப்படி  பபறாமல்  வாடலக  பசலுத்தியிருந்தால்

Interest on Savings bank account -Rs.50,000/- U/s.80TTB மூத்த குடிமக்களுக்கு  மட்டும்

Tax after rebate - ைரி தள்ளுபடிக்கு பிைகு

Tax with surcharge - ைரி  ற்றும் கூடுதல் கட்டணம்

Tax on above Income  - ைரு ோனத்திற்கு ைரி

Less:- Relief u/s 89 (1) for Salary Arrears received during the year-சம்பள  நிலுலவ  பபற்றலமக்கு  
வருமானவரி  நிவாரை  பதாலக

Less:- TDS deducted during March 2019 to Jan 2020 -இதுவலர  பிடித்தம்  பசய்யபட்டுள்ள  வரி

Tax with Education Cess - ைரி  ற்றும் கல்ைி தரீ்வை

I…………………………………………………..Son/ Daughter of…………………………………………………………..  do 

hereby certify that the information given above is complete and correct(தகவல்  முழுலம  மற்றும்  உண்லமயானது )

Declaration   (சோன்ைிதழ்)

COMPUTATION OF TAXES  - ைரு ோனைரி கணக்கீடு

7

8

9

11

Balance tax to be deducted - ீதம் பிடித்தம் மசய்யப்பட வைண்டிய ைரி அல்லது அதிகம் பிடித்தம் 
மசய்யப்பட்டிருந்தோல் திரும்ப மபை வைண்டிய மதோவக

Add:-Education cess at 4% சுகாதார  மற்றும்  கல்வி  தீர்லவ  - வரியிைிருந்து  4%

Add:- Surcharge -கூடுதல்  கட்டைம்  நிகர  வரி வருமானம்  ரூ.50,00,000 தமல் உள்ளவர்களுக்கு (10% if 

taxable income exceeds 50 Lakhs to 1 Cr,15% if exceeds 1 to 2 Cr,25% if exceeds 2 to 5 Cr,37% exceeds 5 Cr)

Less: Rebate U/s. 87A - ைரி தள்ளுபடி அதிகபட்சம் ரூ.12,500- நிகர ைரி ைரு ோனம் ரூ.5,00,000க்கு கீழ் 
உள்ளைர்களுக்கு  ட்டும் (Max Rs.12,500-applicable if net taxable income is less than 5,00,000)

Medical insurance premium /contribution to NHIS below 60yrs Max -25,000/-

Medical insurance premium paid for Senior Citizen above 60yrs Max -50,000/-

Payment made for preventive health check up Max Rs.5000/- (within above Rs.50,000/-)

Medical expenditure on the health of senior citizen and very senior citizen for whom no amount is 

paid to effect/keep in force an insurance on the health (Max Rs.50,000/-)

Expenses  / Maintenance of Handicapped Dependents -U/s. 80DD                                                                   

உங்கலளச்  சார்ந்த  மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு  மருத்துவ  பசைவனீங்கள்  பசய்தல்                                            
(Severe Disability >80% -Rs.1,25,000/-Disability- 40% - 80% -Rs.75,000/-)

Auto Loans Interest  on purchase of Electric Vehicles -U/s.80EEB Period April 2019 to March 2023 loan should be 

sanctioned by the financial institution (banks, NBFCs,etc)

Interest on Education Loan-No Limit, Max 8 years -U/s.80E -கல்விக்  கடனுக்கான  வட்டி
First time home buyers -Loan for Affordable House additional interest deduction -upto Rs.1.5Lakhs.U/s.80EEA 

(Period April 19-March 20-Stamp value amount<=45,00,000,Carpet Area -645 sq ft(metro) or 968sq ft(non metro)

12

13

Up to Rs. 2,50,000                                                                                        0% Amount Tax

from Rs. 2,50,000- Rs. 5,00,000 /-                                                               5%

from Rs. 5,00,000- Rs. 10,00,000/-                                                            20%

Above Rs. 10,00,000/-                                                                                30%
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1. Name and address of the employee: 

2. Permanent Account Number of the employee: 

AY

Sl

No.

Amount (Rs.) Evidence / 

particulars

(1) (3) (4)

1

2

3

4

(a)  ……………….. 

(b)  ……………….. 

(c)  ……………….. 

(d)  ……………….. 

(e)  ……………….. 

(f)  ……………….. 

(g)  ……………….. 

 (i) Rent paid to the landlord 

 (ii) Name of the landlord 

(2)

House Rent Allowance:- வடீ்டு வாடலக  படி

 (iii) Address of the landlord 

 (iv) Permanent Account Number of the landlord 

2020 -2021

(See rule 26C)

Details of claims and evidence thereof - ைிலக்குகள் மபற்ைவ க்கு ஆதோரங்களின் ைிைரங்கள்

Nature of claim

 Note: PAN shall be furnished if the aggregate rent paid exceeds one lakh rupees 

Leave travel concessions or assistance

 (b)   Employer(if available) 

 (c)    Others 

Deduction of Housing Loan interest on borrowing :-வடீ்டு கடன் மீதான  வட்டி

Place……………………………………………...

Date……………………………………………....

    (iii) Section 80CCD

 (B) Other sections (e.g. 80E, 80G, 80TTA, etc.) under Chapter VI-A. 

(i) section……………….

(ii) section……………….

(iii) section……………….

(iv) section……………….

Verification (சோன்ைிதழ்)

I,…………………………………………………………………………..,son/daughter of………………………...……………………….. do hereby

certify that the information given above is complete and correct.(தகவல்  முழுலம  மற்றும்  உண்லமயானது )

 (i) Interest payable/paid to the lender 

 (ii) Name of the lender 

 (iii) Address of the lender 

 (iv) Permanent Account Number of the lender 

Deduction under Chapter VI-A

 (A) Section 80C,80CCC and 80CCD 

     (i) Section 80C

    (ii)  Section 80CCC

 (a)   Financial Institutions(if available)   

FORM NO.12BB

3. Financial year: 2019- 2020

Rent Recipt 
வாடலக  ரசித்து

Bank Certificate 
வங்கி  சான்றிதழ்

Designation ……………………………….….   (Signature of the employee with full name)

www.kalvikural.com
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வருமான வரி  சில விளக்கங்கள் நிதியாண்டு 2019-2020 

இந்த நிதியாண்டு 2019-2020 வருமானவரியில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள்:-வரி விகிதங்கள்:- நிகர வரி (Taxable Income)  வருமானத்தில் 

01.04.1960 ற்கு பிறகு பிறந்தவர்கள்          

( 60 வயது கீழே) 

01.04.1960 ற்கு முன் 01.04.1940 பின் 

பிறந்தவர்கள் (60 - 80 வயது) 

01.04.1940 ற்கு முன் பிறந்தவர்கள்         

( 80 வயது ழமல்) 

வரி விகிதம் 

 ரூ 2,50,000/- வரர ரூ 3,00,000/- வரர        ரூ 5,00,000/- வரர வரி இல்ரல  

ரூ 2,50,000 முதல் 5,00,000/- வரர ரூ 3,00,000 முதல் 5,00,000/- வரர     பபாருந்தாது 5 % வரி 

ரூ 5,00,000 முதல் 10,00,000/- வரர   ரூ 5,00,000 முதல் 10,00,000/- வரர   ரூ 5,00,000 முதல் 10,00,000/- வரர   20 % வரி 

ரூ 10,00,000/- ழமல் ரூ 10,00,000/- ழமல் ரூ 10,00,000/- ழமல் 30 % வரி 

 இவ்வாண்டு அரசாங்கம்  வரி விகிதங்கரள மாற்றவில்ரல மாறாக பிரிவு 87A வின்படி வரி தள்ளுபடி அதிகரித்துள்ளது.   

இதனால் நிகர  ஆண்டு  வரி வருமானம் ரூ.5,00,000/- ழமல் உள்ளவர்களுக்கு  எந்தவித பயனும் கிரடயாது மற்றும் அதிகரித்த வரி தள்ளுபடி பிரிவு 87A 

- வின் படி நிகர வரி வருமானம் ரூ.5,00,000/- க்கிற்கு கீழ் இருந்தால் வரியில் ரூ.12,500/- வரர கேித்துக்பகாள்ளலாம். ஆக நிகர ஆண்டு வருமானம் 

ரூ.5,00,000/- வரர  வரி கிரடயாது. ஆனால் ரூ.2,50,000/- ழமல் உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக வருமான வரி படிவம் தாக்கல் பசய்யழவண்டும். வரியுடன் 
சுகாதார மற்றும் கல்வி தரீ்ரவ - வரியிலிருந்து 4 சகவிதமும் மற்றும் உங்கள் நிகர வரிவருமானம் ரூ.50,00,000/- ழமல் 1,00,00,000/- கீழ் இருந்தால்  

வரியில் இருந்து 10 சதவிதமும்,  நிகர வரிவருமானம் ரூ. 1, 00, 00,000/- ழமல் 2, 00, 00,000/- கீழ் இருந்தால்  வரியில் இருந்து 15 சதவிதமும்,  நிகர 

வரிவருமானம் ரூ. 2, 00, 00,000/- ழமல் 5, 00, 00,000/- கீழ் இருந்தால் வரியில் இருந்து 25 சதவிதமும், நிகர வரிவருமானம் ரூ. 5, 00, 00,000/- ழமல் இருந்தால் 

வரியில் இருந்து 37சதவிதமும் கூடுதல் வரி வசூலிக்கப்படும். 

 சம்பளம் பபரும் ஊேியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியர்களுக்கு நிரலயான கேிப்பு (பிரிவு 16 (ia):- 

உங்கள் வருட வருமானத்தில் இருந்து  ரூ 50,000/- த்ரத  ழநரிடியாக கேித்திக்பகாள்ளலாம். எந்த ஆதாரழமா அல்லது பிரகடனழமா ழதரவயில்ரல. 

ழபாக்குவரத்து மற்றும் மருத்துவ படிக்கான  வரி சலுரக கிரடயாது, ஆனால் மாற்று திறனாளிகளுக்கான ழபாக்குவரத்து படிக்கு மட்டும் வரி 

விலக்கு உண்டு(பிரிவு 10(14)(ii) 11). குடும்ப ஓய்வூதியம் மற்றும் ரவப்பு நிதி ஓய்வூதியர்களுக்கு இச்சலுரக கிரடயாது. 

 பிரிவு 80EEA - மலிவு  வடீ்டுவசதிக்கான வடீ்டுக் கடனில் கூடுதல் ரூ.1,50,000/- வரி விலக்கு:- நிபந்தரனகள் 

(1) 01.04.2019 முதல் 31.03.2020குள் கடன் அனுமதி பபற்றுயிருத்தல் ழவண்டும். (2) வடீ்டு பசாத்தின் முத்திரர வரி மதிப்பு ரூ. 45 லட்சத்திற்கு மிகாமல் 

இருத்தல் ழவண்டும்.(3)கடன் அனுமதிக்கப்பட்ட ழததியில் எந்த குடியிருப்பும் பசாந்தமாக இருத்தல் கூடாது. அதாவது முதல்  முரற வடீு  

வாங்குபவர்களுக்கு    மட்டும் (4) வடீ்டின் தரரவிரிப்பு பரப்பளவு பபரு நகரங்களில் 60 சதுர மீட்டர் (645 சதுர அடி) மிகாமலும் மற்ற நகரங்களில் 90 

சதுர மீட்டருக்கு (968 சதுர அடி) மிகாமலும் இருத்தல் ழவண்டும். (5) ஒரு நபர் கூட்டாக வடீு வாங்கியிருந்தால், அவர்கள் இருவரும் கடனின் 
தவரைகரள பசலுத்தினால், அவர்கள் இருவரும் இந்த விலக்கு தனித்தனியாக ழகாரலாம். 

 வடீ்டுக் கடனுக்கான வட்டி பமாத்த விலக்கு ரூ. . லட்சம் (2 லட்சம் U/s       .  லட்சம் U/s 80EEA) 
 பிரிவு 80EEB - மின்சார வாகனங்கள் வாங்குவதற்கு பசலுத்தப்படும் வட்டிக்கு ரூ.1.5 லட்சம் வரர வரி விலக்கு:- நிபந்தரனகள் 

(1) 01.04.2019 முதல் 31.03.2023குள் கடன் அனுமதி பபற்றுயிருத்தல் ழவண்டும்.(2). கடனின் வட்டி பகுதி மட்டுழம விலக்குக்கு தகுதியுரடயது. 
(3). ஒரு நிதியாண்டில் இந்த பிரிவின் கீழ் அதிகபட்ச விலக்கு ரூ.1.5 லட்சம். 

 இனி  இரண்டு குடியிருக்கும் வடீ்டிற்கு வாடரக வரி கிரடயாது. முன்பு ஒரு வடீ்டிற்கு மட்டுழம வரி சலுரக உண்டு .  

                      இரண்டாம்  வடீ்டிற்கு(வாடரக விடாமல் இருந்தாலும்) உத்ழதச வாடரக காட்டி வரி பசலுத்தியிருக்க ழவண்டும். 
 மூலதன பசாத்து(நிலம் மற்றும் வடீு) விற்பரனயில் கிரடக்கும் ஆதாயத்தில் வரி  விலக்கு பபற முன்பு ஒரு வடீ்டிற்கு  மட்டுழம   

                      முதலீடு பசய்யமுடியும் . இவ்வருடம் முதல் இரண்டு வடீ்டிற்கு முதலீடு பசய்யலாம். வரி பசலுத்துழவார் இப்ழபாது 1 விற்பரனயில்  

                      இரண்டு வடீுகரள வாங்கலாம். மூலதன ஆதாயம் ரூ 2 ழகாடிக்கும் குரறவாக இருந்தால் மட்டுழம இந்த நன்ரமரய வாழ்நாளில்  

                      ஒருமுரற மட்டுழம பபற முடியும். 
 வங்கி வட்டி வருமானத்தில் ரூ .40,000/- வரர வரி பிடித்தம்( TDS Deduction) இல்ரல. 

 பங்குகள் மற்றும் பங்கு சார்ந்த பரஸ்பர நிதிகள் மீதான நீண்டகால மூலதன ஆதாயத்தில் வரி:- 

குரறந்தபட்சம் ஒரு வருடத்திற்கு ழமல் உள்ள பங்குகரள / பரஸ்பர நிதிகரள விற்றால் வரும் லாபத்தில் 10.4% வரி கட்டழவண்டும். இந்த 

லாபமானது ரூ.1,00,000/- கீழ் இருந்தால் வரி கிரடயாது. 

 வடீ்டு வாடரகப்படி (HRA) சில விளக்கங்கள்:- 

(i) வடீ்டு வாடரகப்படி வரிவிலக்கு பபற ழவண்டுமானால் நீங்கள் வடீ்டு வாடரக பசலுத்தியிருக்க ழவண்டும். 

(ii) வடீ்டு வாடரகப்படி முழுவதுமாக வரிவிலக்கு பபற ழவண்டுமானால் உங்கள் வருடாந்திர வாடரகப்படியுடன் 10% அடிப்பரட ஊதியம் மற்றும் 

அகவிரலப்படிரய கூட்டிக் பகாள்ளவும். நீங்கள் பசலுத்தும் வருட வடீ்டு வாடரக இத்பதாரகக்கு ழமல் இருந்தால் வடீ்டு வாடரகப்படி முழுவதும் 

வரிவிலக்காக பபற முடியும். 

(iii) பபற்ழறாருக்கு வாடரக பகாடுக்கும் பட்சத்தில், வாடரகப்படியிரன வரிவிலக்காக பபறலாம். 

(iv) கைவன்- மரனவிக்கு இரடழய வாடரக பசலுத்தியிருந்தாலும் முரறயான வாடரக ரசதீு இருந்தால் விலக்கு பபறலாம். 

(v) வடீ்டு வாடரகப்படி மற்றும் வடீ்டுக் கடனுக்கான வட்டி இரண்டிரனயும் கீழ்க்கண்ட சமயங்களில் வரிச்சலுரகயாக பபற முடியும். 

       1. பைியாற்றும் இடமும், வடீ்டு கடனுக்கான வடீும் பவவ்ழவறு நகரங்களில் அரமந்திருந்தால்.  

       2. இரண்டும் ஒழர நகரமாக இருந்தாலும், வடீ்டு கடனுக்கான வடீும், பைியாற்றும் இடமும் கைிசமான  பதாரலவிலிருந்து. நீங்கள் வாடரக     

           வடீ்டில் தங்கியிருந்தால். 

       3. வடீ்டு கடனுக்கான வடீ்டில் உங்கள் பபற்ழறார் குடியிருந்து, நீங்கள் வாடரக வடீ்டில் குடியிருந்தால் ழமற்குரியரவ தங்களுக்கு 

பபாருந்தியிருந்தால் வடீ்டு வாடரகப்படிரயயும் வடீ்டு கடனுக்கான வட்டிரயயும் வரிவிலக்காக பபறப்படும். 

(vi) உங்கள் சம்பள பட்டியலில் வடீ்டு வாடரகப்படி (HRA) பபறவில்ரல எனில் வடீ்டு வாடரகப்படி வரிவிலக்குக்கு பதிலாக, பிரிவு 80GG படி வடீ்டு 

வாடரக பசலுத்தியிருந்தால் அதிகபட்சம் ரூ.60,000/-- வரிவிலக்காக பபற முடியும். 

(vii) நீங்கள் வடீ்டு வாடரக ரூ. 3000/- த்திற்கு ழமல் பசலுத்தியிருந்தால் வாடரக ரசரீத சமர்பிக்க ழவண்டும். 

(viii) நீங்கள் வருடத்திற்கு ரூ.1 லட்சத்திற்கு ழமல் வாடரக பசலுத்தியிருந்தால் (மாதத்திற்கு ரூ.8,333pm) வடீ்டு உரிரமயாளரின் நிரந்தர கைக்கு 

எண்ரை சமர்பிக்க ழவண்டும். நிரந்தர கைக்கு எண் இல்ரலபயனில் உரிரமயாளர் அதரனப்பற்றிய சான்றிதழ் கடிதம் தர ழவண்டும். 

 வடீ்டுக்கடன் - வட்டி மற்றும் அசல்:- 

1)வடீு கட்டுவதற்காக (அ) வாங்குவதற்காக பபறப்பட்ட கடனுக்கு பசலுத்த ழவண்டிய வட்டியிரன ரூ.2 லட்சம் வரரயிலும் (பிரிவு 24B) அசலிரன 

ரூ.1,50,000/-- வரரயிலும் (பிரிவு 80C) வருமானத்திலிருந்து நீக்கி, வரிச்சலுரக பபற முடியும். இக்கடனானது 1.4.1999க்கு பிறகு பபற்றிருத்தல் 

ழவண்டும். அதற்கு முன் பபற்றிருந்தால் ரூ.30,000/-- மட்டுழம வரிச்சலுரகயாக பபற முடியும். மற்றும் வடீ்டு கடன் வாங்கிய ழததியிலிருந்து மூன்று 

வருடத்திற்குள் வடீு கட்டிழயா, வாங்கிழயா இருத்தல் ழவண்டும். 

2)வடீு புதுப்பித்தல் (அ) மறு சரீரமப்புக்காக பபறப்பட்ட கடனுக்கு பசலுத்த ழவண்டிய வட்டியிரன ரூ.30,000/- வரர (பிரிவு 24B) வருமானத்திலிருந்து 

நீக்கி வரிச்சலுரக பபற முடியும். பசலுத்திய அசலுக்கு வரிச்சலுரக பபற முடியாது. 

3).வடீு கட்டுவதற்ழகா (அ) வாங்குவதற்ழகா வங்கியில் மட்டுமல்லாமல்; நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மூலமாக கடன் பபற்று அதற்கு வட்டி 

பசலுத்தியிருந்தால் அவர்களிடம் வட்டி பசலுத்தியதற்கான சான்று பபற்று அவ்வட்டியிரன வருமானத்திலிருந்து நீக்கி வரிச்சலுரக பபற முடியும். 

ஆனால் பசலுத்திய அசலுக்கு வரிச்சலுரக பபறழவண்டுமானால் வடீ்டுக் கடரன வங்கி மற்றும் அறிவிக்கப்பட்ட நிறுவனங்களில் மட்டுழம 

பபற்றிருத்தல் ழவண்டும், 

4) வடீ்டுக் கடரன அரடப்பதற்கு இரண்டாவதாக வடீ்டுக் கடன் வாங்கியிருந்தால் அதற்கான கடனுக்கும் வட்டி (அ) அசல் வரிச்சலுரக உண்டு. 
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5) வடீு கட்டி முடிப்பதற்குள் வடீ்டுக் கடனுக்கான வட்டிரய, பசலுத்தியிருந்தால் 5 பாகங்களாக பிரித்து கட்டி முடித்த வருடத்திலிருந்து அவ்வருட 

வட்டியிரனயும் ழசர்த்து ஒவ்பவாரு பகுதியாக 5 வருடங்களுக்கு வருமானத்திலிருந்து நீக்கி வரிசலுரகரய பபற முடியும். 

6).வடீு மற்றும் வடீ்டுக் கடன் இருவர் (அ) பலர் இரை உரிரமயாளராக இருந்து அதரன அரனவரும் திருப்பி பசலுத்தியிருந்தால் தங்கள் 

பபாறுப்பின் விகிதாசாரத்திற்கு ஏற்ப அரனவரும் வருமானத்திலிருந்து நீக்கி வரிச்சலுரக பபற முடியும். ஒவ்பவாருவருக்கும் வட்டியில் 

உச்சவரம்பான ரூ.2 லட்சத்ரதயும் அசலில் ரூ.1,50,000/- லட்சமும் வரிச் சலுரகயாக பபற முடியும். 

7).வடீு மற்றும் வடீ்டுக் கடன் இருவர் (அ) பலர் இரை உரிரமயாளர்களாக இருந்து ஒருவர் மட்டுழம வடீ்டுக் கடரன பசலுத்தியிருந்தால், அவர் மற்ற 

இரை உரிரமயாளர்களிடம், அவர் மட்டும் வடீ்டுக்கடரன பசலுத்தியதாக ஒரு எளிய ஒப்பந்தத்ரத எழுதிக்பகாண்டு, பமாத்த வட்டி மற்றும் 

அசரலயும் வரிசலுரகயாக பபற முடியும். 

8).ஒருவருக்கு ஒன்றுக்கு ழமற்பட்ட வடீுகள் இருக்குமாயின் இரண்டு வடீுகரள வடீ்டிரன அவர் குடியிருக்கும் வடீாகவும்; மற்ற வடீுகரள 

வாடரகக்கு விட்டதாகவும் வருமான சட்டப்படி கைக்கில் எடுத்துக்பகாள்ள ழவண்டும். குடியிருக்கும் வடீ்டிற்கும் மற்ற வடீுகளுக்கும் தனிதனிழய 

வட்டிரய வரி சலுரகயாக பபற முடியும். வாடரகரய வடீ்டு வருமானமாக காட்ட ழவண்டும். 

9).பிரிவு 71பி யின் படி குடியிருக்கும் வடீு + வாடரகக்கு விட்டது ழசர்ந்து இேப்பு ரு.2, 00,000/- வரர வரி சலுரக பபற முடியும். மீத இேப்பிரன அடுத்த    

  8 வருடத்திற்கு முன்பனடுத்து பசல்லாம். 

அன்பளிப்பு வருமானம் :- 

கைவன்/மரனவி, சழகாதரிகள், ரமத்துனர்கள், பபற்ழறார்கள், பபற்ழறார்களின் சழகாதர சழகாதரிகள்,  கைவன்/மரனவியின் உடன் பிறந்த 

சழகாதர சழகாதரிகளின் கைவன்/மரனவி ழபான்ற இவர்களிடம் பபறும் எந்த பரிசு பதாரகயும் வரிக்குட்பட்டது அல்ல. 

1.சுப நிகழ்ச்சிகளின் ழபாது கிரடக்கும் அன்பளிப்பு பதாரகயும் வரிக்குட்பட்டது அல்ல. 

2.உயில் மூலமாகழவா, அல்லது தனது வாரிசு பசாத்தாகழவா பபறுவதும் வரிக்குட்பட்டது அல்ல. 

3.ஓர் தனிநபர் ழமல் கூறியரவவிட ழவறு ஓர் தனிநபர் மூலம் ரூ.50,000/-- க்கு ழமல் அன்பளிப்பு பதாரக (பராக்கம்,அரசயும் அரசயா பசாத்துக்கள்) 

இலவசமாக பபற்றால் வருமானவரி சட்டம் 56-ன் படி அரவ வருமானமாக கருதி வரிக்கு உட்பட்டது ஆகும 

4.எந்தவித பரிவர்த்தரனக்கும் ரூ.2,00,000/--க்கும் ழமல் பைமாக பசலுத்தக் கூடாது. அவ்வாறாக பசலுத்தினால் 100% அபராதம் பசலுத்த ழநரிடும். 

எந்த பரிவர்த்தரனயும் ரூ.2,00,000/--க்கும் ழமல் இருந்தால் காழசாரல அல்லது நவனீ பதாேிற்நுட்ப முரறயில்  பசலுத்த ழவண்டும். 

வரிவிலக்கு பபறும் முதலீடுகள் யாருரடய பபயரில் இருக்க ழவண்டும்:- 

ஆயுள் காப்பீடு – ஊேியர், மரனவி மற்றும் குேந்ரதகள்,ழசம நலநிதி (PPF) – ஊேியர், மரனவி மற்றும் குேந்ரதகள், 

ழதசிய ழசமிப்பு திட்டம் (NSC) – ஊேியர், ULIP – ஊேியர், மரனவி மற்றும் குேந்ரதகள்,வடீ்டுக்கடன் – ஊேியர், கல்வி கட்டைம்- 2குேந்ரதகள், 

கல்விகடன்- ஊேியர், மரனவி மற்றும் குேந்ரதகள்,மருத்துவ காப்பீடு – ஊேியர், மரனவி, குேந்ரதகள் மற்றும் பபற்ழறார். 

உங்கள் பபற்ழறார் மற்றும் குேந்ரதகள் உங்கள் வரி ழசமிப்பிற்கு எவ்வாறு உதவலாம்:-  

பபற்ழறாருக்கு வாடரக தருவது மூலம் வாடரக படிரய (HRA) வரி சலுரகயாக பபறலாம். உங்கள் பபற்ழறார் வரி கட்டுபவராக இல்ரல என்றாலும் 

அல்லது உங்கரள விட குரறந்த வரி அடுக்கில் (TAX SLAB) இருந்தாலும், நீங்கள் உங்கள் பபற்ழறாருக்கு அன்பளிப்பு பைம் பகாடுத்து அரத முதலீடு 

பசய்து வருமானம் பபறலாம். அவ்வருமானத்திற்கு நீங்கள் வரி பசலுத்த ழதரவயில்ரல மற்றும் உங்கள் பபற்ழறார் மூத்த குடிமக்களாகயிருந்தால் 

வங்கியில் அதிக வட்டியிரன பபற்று ரூ.50,000/- வரர வரி சலுரகயும் பபறலாம். உங்கள் பபற்ழறாருக்கு மருத்துவ காப்பீடு பசய்தால் தனியாக 

ரூ.25000/--ரய (மூத்த குடிமக்கள் - ரூ.50000/--) நீங்கள் வருமானத்திலிருந்து நீக்கி வரி சலுரக பபற முடியும். அவர்கள் உங்கரள  சார்ந்திருந்தாலும் 

சாராவிட்டாலும் இது பபாருந்தும். உங்கரள சார்ந்த பபற்ழறாருக்கு மருத்தவ பசலவு பசய்தால் ரூ. 50,000/- வருமானத்தில் இருந்து வரி சலுரக 

பபறமுடியும் ( Sec 80D).உங்கள் குேந்ரதகள் 18 வயரத தாண்டியவர்களாக இருந்தால் நீங்கள் அவர்கள் பபயரில் முதலீடு பசய்யலாம். அதன்மூலம் 

முதலீட்டிலிருந்து வரும் வருமானத்திலிருந்து வரி கட்ட ழதரவயில்ரல. 

சம்பள பட்டுவாடா அதிகாரியின் கடரமகள்:-  

ஒவ்பவாரு ஆண்டுக்கும் ஆண்டு பதாடக்கத்திழலழய சம்பள பட்டுவாடா அதிகாரியானவர் தனது ஊேியர்க்கு அளிக்க ழபாகும் சம்பளம், இதர 

சலுரககள் இவற்ரற கைக்கிட்டு பகாண்டு, ஆண்டு நிகர வருமானத்ரத உத்ழதசமாக கைக்கிட்டு அதற்கான வருமான வரிரய அறிந்து, அரத 12-

ஆல் வகுத்து (மாத சம்பளம் எனில்) கிரடக்கும் பதாரகரய ஒவ்பவாரு மாத சம்பளத்தில் இருந்தும் பிடித்தம் பசய்ய ழவண்டும். அவ்வாறு வருமான 

வரிரய பிடிக்கத்தவறினால் இந்திய வருமான வரி சட்டபிரிவு 201 மற்றும் 221-ன் படி அவர் “கடரம தவறிய அதிகாரி” “Assesee In Default” என்று 

கருதப்பட்டு, அங்ஙனம் பிடிக்க ழவண்டிய வருமானவரி பதாரகக்கு மாதம் 1% வதீம் வட்டி கைக்கிட்டு அவ்வட்டியிரன சம்பள பட்டுவாடா 

அதிகாரிழய தனது பசாந்த பசலவில் வருமான வரித்துரறக்கு பசலுத்த ழவண்டும். இங்ஙனம் வட்டி பசலுத்தழவண்டியது வருமான வரிச்சட்டத்தில் 

கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது என்பரத நீங்கள் நிரனவில் பகாள்ள ழவண்டும்.அத்துடன் மட்டுமின்றி பிரிவு 271(C)-ன் படி ஊேியர் தனக்கு எவ்வளவு வரி 

கட்ட ழவண்டுழமா அதற்கு சமமான பதாரகயிரன தண்ட பதாரகயாக சம்பள பட்டுவாடா அதிகாரியின் பசாந்த பசலவில் இருந்து 

வருமானவரித்துரறக்கு பசலுத்த ழவண்டும். ழமலும் இந்திய வருமான வரிச்சட்டப்பிரிவு 276(B)-ன் படி இங்ஙனம் வரிப்பிடித்தம் பசய்ய தவறிய 

அதிகாரிக்கு 3 மாதம் முதல் 7 வருடங்கள் வரர சிரற தண்டரனயும் கிரடக்கலாம். சம்பள பட்டுவாடா அதிகாரி  பிரிவு 203(3)-ன் படி தான் எந்த 

ஊேியருக்கு எவ்வளவு வரி பிடித்தம் பசய்திருக்கிழறாம் என்பதரன Form24Q என்ற படிவத்தின் மூலம் ஒவ்பவாரு காலாண்டுக்கும் e-Tds Return 

தாக்கல் பசய்ய ழவண்டும். அவ்வாறு தாக்கல் பசய்தால் மட்டுழம ஊேியர்களுக்கான வருமான வரி கைக்கில் அது ழசரும். அவ்வாறு தாக்கல் 

பசய்வதற்கு கருவலத்திலிருந்து BIN Number மற்றும் DDO Serial Number –ரய பபற ழவண்டும். அங்ஙனம் 4 காலாண்டும் தாக்கல் பசய்த பிறகு  

ஊேியர்களுக்கு படிவம் 16-ரன (Form 16 Part A and Part B) வருமான வரித்துரற வரலதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் பசய்து வேங்க ழவண்டும். இதுழவ 

அவர்களுக்கு வேங்கப்படும் வருமான வரிப்பிடித்த சான்றிதழ் ஆகும். அவ்வாறு ஒவ்பவாரு காலாண்டுக்கும் சம்பள பட்டுவாடா அதிகாரி e-TDS Return 

தாக்கல் பசய்யவில்ரலபயன்றால் பிரிவு234E –ன் படி தவரை ழததியிலிருந்து நாபளான்றுக்கு ரூ.200/- அபராதம் விதிக்கப்படும். ஒருழவரள 

தாக்கழல பசய்யவில்ரலபயன்றால் பிரிவு271H-ன் படி ரூ.1,00,000/- அபராதமாக பசலுத்த ழநரிடும். 

ஊேியர்களின் கடரமகள:-  

சம்பள பட்டுவாடா அதிகாரியானவர் தான் பிடிக்க ழவண்டிய வரி பதாரகரய விட குரறவாக பிடித்தம் பசய்துவிட்டால் ஊேியர் தனது நிரந்தர 

கைக்கு (PAN) எண்ரை ரவத்து Challan 280-ன் மூலம் ழநரடியாக வங்கியில் பசலுத்தலாம். அரவ ரூ.10,000/--த்திற்கு ழமல் பசலுத்த ழவண்டுபமனில் 

பிரிவு 234B, 234C-ன் படி தாங்கள் வட்டியிரனயும் ழசர்த்து கட்ட ழவண்டும். ழமற்படி தாங்கள் கட்டிய வருட பமாத்த வரி பதாரகயிரன வருமான வரி 

வரலத்தளத்திலிருந்து (www.incometaxindiaefilling.gov.in) பதிவு பசய்து Form26AS  மூலம் உறுதிப்படுத்திக்பகாள்ளலாம். நிதியாண்டின் முடிவில் ஜுரல 

மாதம் 31-க்குள்ளாக ரூ.2,50,000/-- ழமல் வருமானம் உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக வருமான வரி படிவத்திரன வருமான வரித்துரறக்கு தாக்கல் பசய்ய 

ழவண்டும். ரூ5,00,000/- ழமல் உள்ளவர்கள் வருமானவரி படிவத்திரன இரைத்தளத்தின் (e-Filling) மூலழம சமர்ப்பிக்க முடியும். வருமான வரி 

அதிகமாக பசலுத்தி இருந்தாலும் அல்லது பிடித்தம் பசய்யப்பட்டிருந்தாலும் ஊேியர் சம்பள பட்டுவாடா அதிகாரியிடம் படிவம்16 (Form 16) பபற்று 

வருமான வரி படிவத்திரன வருமான வரித்துரறக்கு சமர்ப்பித்தால் மட்டுழம அப்பைத்ரத(Refund) திரும்பப் பபற முடியும். ஊேியர்கள் வங்கிகள் 

மற்றும் அரசுத்துரறயின் சலுரககரள பபற படிவம்16(Form 16) மற்றும் வருமான வரிப்படிவம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாகும்.                            

வருமான வரி தாக்கல் (Income Tax Return e-filing):- FY 2019-2020 AY 2020-2021 

சம்பள பட்டுவாடா அதிகாரியிடமிருந்து படிவம்16-ரன ( Form 16) வரும் ழம 31-ம் 2020 ழததிக்குள் பபற ழவண்டும். அவ்வாறாக பபற்ற பின்னர் வருமான 

வரி படிவத்திரன (ITR) ஜூரல 31-ம் 2020-க்குள் வருமான வரித்துரறக்கு சமர்ப்பிக்க ழவண்டும். இப்படிவத்திரன வருமான வரி இரையத்தளத்தில் 

(www.incometaxIndiaefiling.gov.in) சமர்ப்பிக்கலாம். அவ்வாறு ஜூரல 31-ம் 2020-க்குள் வருமான வரித்துரறக்கு படிவத்ரத சமர்ப்பிக்கவில்ரலபயன்றால் 

ரூ.5,000/- அபராதம் பசலுத்த ழவண்டும். அதுவும் டிசம்பர் 31 2020-க்குள் படிவத்ரத சமர்ப்பிக்கவில்ரலபயன்றால் ரூ.10,000/- அபராதம் பசலுத்தப்பட 

ழவண்டும். நிகர ஆண்டு வருமானம் ரூ.5,00,000/- க்குள் இருந்தால் ரூ.1,000/-- மட்டுழம அபராதம். இவ்வபராதம் பசலுத்தப்பட்ட பின்னழர வருமான வரி 

தாக்கல் பசய்ய முடியும். மார்ச் 2021 –க்குள் நீங்கள் வருமான வரி தாக்கல் பசய்யவில்ரலபயன்றால் நீங்கள் கடரம தவறியவபரன்று வருமான 

வரித்துரறயிலிருந்து குறிப்பாரை பபற ழநரிடும். 
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Chapter VIA deductions – gphpT 80C Kjy; 80U tiuAs;s fopTfisg;gw;wp mwpNthk;. 

80C tptuq;fs; ed;ikfs; Nrhjidfs; gaDs;s Fwpg;Gfs; 
nghJ Nrkey 
epjp (PPF) 

nghJ Nrkey epjp (PPF) jghy; 
epiyaq;fspYk;> 24 Njrpa 
kakhf;fg;gl;l tq;fpfspYk; kw;Wk; 
ICICI tq;fpfspYk; jpwf;fyhk;. ,J 
xU 15 Mz;Lfhy jpl;lkhFk;. 
KjpHTf;F 15 Mz;Lfs; fl;lhak;. 
NkYk; 5 Mz;Lfs; ePl;bf;f KbAk;. 
tUlj;jpw;F Fiwe;jgl;rk; &.500/- 
Kjy; mjpfgl;rk; &.1>50>000/- tiu 
nrYj;jyhk;.  

Nrkey epjp %yk; 
<l;lg;gLk; tl;bf;F thp 
fpilahJ. ,e;epjpf;F 
vjpuhf fld; trjp cz;L 
kw;Wk; ,ilapy; rpwpa 
msT jpUk;g ngw;Wf; 
nfhs;syhk;. ePjpkd;w 
cj;juTf;F ,izf;fg;gl 
khl;lhJ. muR MjuTld; 
mjpf ghJfhg;ghd KjyPL.  

KjpHTf;F 15 
Mz;Lfhyk; 
MFk;. tl;b 
tpfpjq;fs; 
xt;nthU tUlKk; 
khWgLk;. 

xt;nthU tUlKk; 5-k; Njjpf;Fs; 
KjyPl;by; tl;b 
fzf;fplg;gLtjhy; 5-k; Njjpf;Fs; 
KjyPL nra;tJ ey;yJ. Nrkey 
epjp Foe;ijfs; ngahpYk; 
jpwf;fyhk;. xt;nthU tUlKk; 
,jw;F mspf;fg;gLk; tl;b tpfpjk; 
khWgLk; ,e;j tUlj;jpw;F 8% 
MFk;. 18 tajpw;Fl;gl;ltHfspd; 
ngahpYk; KjyPL nra;ayhk;. 

nry;t kfs; 
Nrkpg;Gj;jpl;lk; 
(SSA) 

10 tajpw;F fPo;As;s ngz; 
Foe;ijfSf;F ,j;jpl;lj;jpd; fPo; 
fzf;if njhlq;fyhk;. 
Fiwe;jgl;rk; &.1000/- Kjy; 
mjpfgl;rk; &.1>50>000/- tiu 
nrYj;jyhk;. fzf;F njhlq;fg;gl;l 
tUlj;jpypUe;J 14 Mz;Lfs; 

KjyPL nra;a Ntz;Lk;. 21 –k; 
Mz;L KjpHT ngWk;. ,e;j 
tUlj;jpw;F tl;b 8.4% MFk;.  

,j;jpl;lj;jpd; %yk; 
ngwg;gLk; tl;bf;F thp 
rYif cz;L. ngz;fs; 
18 taJ milAk; NghJ 
50% gzj;ij gbg;gpw;Nfh 
(m) jpUkzj;jpw;Nfh 
jpUk;g ngwyhk;. mjpf 
ghJfhg;ghd KjyPL. 
,j;jpl;lk; xU FLk;gj;jpy; 
,uz;L ngz; 
Foe;ijfSf;F kl;LNk. 
 

ntspehl;L tho; 
,e;jpaHfshy; 
,j;jpl;lj;jpy; 
KjyPL nra;;a 
KbahJ. tl;b 
tpfpjq;fs; 
xt;nthU tUlKk; 
khWgLk;. 

Njitg;gLk; Mtzq;fs; 
Foe;ijg; gpwg;G rhd;wpjo;> 
cq;fs; milahs kw;Wk; Kfthp 
Mjhuq;fs;. Fiwe;jgl;rk; 
&.1000/- KjyPL nra;a Ntz;Lk; 
jtwpdhy; &.50/- mguhjkhf 
nrYj;j Ntz;Lk;. 21 tajpw;F 
Kd;Ng jpUkzj;jpw;fhf fzf;if 
Kbj;J gzj;ij 
ngw;Wf;nfhs;syhk;. ,NjNghd;W 
Mz; Foe;ijfSf;Fk; nghd; 
kfd; jpl;lk; cz;L. mjw;Fk; 
thprYif ngwyhk;. 

Njrpa Nrkpg;G 
rhd;wpjo; 
(NSC) 

NSC VIII 5 tUl fhy mstpw;F 
ngwg;gLfpwJ. xt;nthU tUlKk; 
,jw;F mspf;fg;gLk; tl;b tpfpjk; 
khWgLk; 1.4.2016 Kjy; 5 tUl 
gj;jpuj;jpw;F 8.0% toq;fg;gLfpwJ. 

NSC gj;jpuq;fis itj;J 
tq;fpapy; fld; ngwyhk; 
TDS gpbj;jk; 
nra;ag;glhJ. gj;jpuk; 
%yk; ngWk; tl;b kPz;Lk; 
KjyPlhf fhz;gpj;J 
tUkhdthp rYif 
ngwyhk;.  

,jd;%yk; 
ngwg;gLk; tl;b 
kPz;Lk; thpf;F 
cl;gl;lJ. 

1.4.2016y; 100 &gha;f;F ngwg;gl;l 
gj;jpuk; 5 tUlq;fSf;F 147.61 
&ghafTk; cs;sJ. tq;fp itg;G 
epjpia tpl (FD) NSC gj;jpuk; 
xU rpwe;j KjyPL. ,j;jpl;lj;jpw;F 
KjyPL nra;tjw;fhd cr;rtuk;G 
fpilahJ. muR MjuTld; mjpf 
ghJfhg;ghd KjyPL. 

5 tUl tq;fp 
kw;Wk; jghy; 
epiya itg;G 
njhif 

,it tq;fpfspy; ,Uf;Fk; rhjhuz 
itg;G njhif Nghd;wJ. Fiwe;j 
gl;rk; 5 Mz;Lfs; itf;fg;gl 
Ntz;Lk;. ரூ 1 லட்சம் வரர  ரவப்பு  
பதாரக  ரிசர்வ் வங்கியால் காப்பீடு 
பசய்யப்படுகிறது. 

kpf vspjhd Kiwapy; 
KjyPL nra;ayhk;. KjpHT 
ngw;wJk; ek; tq;fp 
fzf;fpw;F Neubahf te;J 
NrUk; mjpf ghfhg;ghdJ. 

,jd; %yk; 
ngWk; tl;b 
thpf;F cl;gl;lJ. 
5 tUlq;fSf;F 
Kd;ghf jpUk;g 
ngw KbahJ.  

1.4.2019 Kjy; tq;fpfs; 6.5 Kjy; 
7% tl;b mspf;fpwJ. %j;j 
Fbkf;fSf;F 7% Kjy; 7.8% 
tiu tl;b mspf;fpwJ. ,tw;wpd; 
%yk; tq;fpfspy; fld; ngw 
KbahJ. 

MAs; fhg;gPL 
(LIC) 

MAs; fhg;gPL epWtdq;fspy; fhy 
jpl;lq;fs; (Term Plan) kpfr; 
rpwe;jJ. cq;fs; tUl 
jtizj;njhifapy; 10klq;F 
jpl;lj;jpy; ,Uj;jy; Ntz;Lk;. 
khw;Wj;jpwdhspfSf;F 15 klq;F 
,Uj;jy; Ntz;Lk;. cq;fisr; 
rhHe;jtHfs; ,Ue;jhy; kl;Lk; 
fhg;gPl;by; KjyPL nra;aTk;. thp 
Nrkpg;gpw;fhf fhg;gPL jpl;lj;jpy; 
Nrkpg;G nra;a Ntz;lhk;. 

cq;fs; tUkhdj;jpy; 
7ypUe;J 10 klq;fpw;F 
jpl;lj;njhifapy; KjyPL 
nra;ayhk;. KjpHT 
fhyq;fspy; ngwg;gLk; 
gzj;jpw;F gphpT 10(10)D 
thptpyf;F cz;L. 

MAs; fhg;gPl;by; 
mw epiyaj;Jiw 
jpl;lq;fistpl 
(endowment plan) 
fhy epiya (term 

plan) jpl;lNk 
rpwe;jJ. 

,iza jsj;jpd; %yk; 
fhg;gPl;bd; jtizj;njhifia 
nrYj;jyhk;. KftHfs; %yk; 
KjyPL nra;tij tpl  
,izajsj;jpd; %yk; nra;Ak; 
KjyPL kypthdJ. fhg;gPL 
epWtdq;fSf;F vjidAk;;; 
kiwf;f Ntz;lhk;. ePq;fs; 
jtwhf $wpapUe;jhy; cq;fisr; 
rhHe;jtHfSf;F Njitg;gLk; 
NghJ fhg;gPL kWf;fg;glyhk;. 

Njrpa 
Xa;T+jpa 
jpl;lk; (NPS) 

,j;jpl;lk; jdpegHfSf;F ,uz;L 
fzf;F mLf;Ffshf nray;ghl;by; 
cs;sJ. (TIER-1, TIER-2 ) Tier-1- 
y; nrYj;jg;gLk; KjyPLfSf;F 
gphpT 80CCD gb thp tpyf;F 
cz;L. Fiwe;jgl;rk; tUlj;jpw;F 
&.1>000/-Ak; xU ghptHj;jidf;F 
&.500/-Ak; KjyPL nra;a Ntz;Lk;. 
rk;gs CopaHfs; jd; 
rk;gsj;jpypUe;J 10%-Kk; 
Ranjhopy; nra;NthH Mz;L 
tUkhdj;jpypUe;J 20%-Kk; KjyPL 
nra;ayhk;. 

fzf;F mLf;F -1 
,j;jpl;lj;jpy; NrUk; 
re;jhjhuH Xa;T ngWk; 
fhyj;jpw;F gpwF jd; 
gzj;ijj; jpUk;g ngw 
KbAk;. tUkhd thp 
rYif gphpT 80CCD 
%yk;ngw KbAk;. 
fzf;F mLf;F -2 ,J 
jd; tpUg;g Nrkpg;G 
fzf;fpypUe;J vg;NghJ 
Ntz;LkhdhYk; nrYj;jpa 
njhifia jpUk;g 
ngwyhk;. tUkhdthp 
rYif fpilahJ.  

,j;jpl;lj;jpy; 
jpUk;g ngWk; 
njhif thpf;F 
cl;gLk;. 60 taJ 
tiu jpUk;g ngw 
KbahJ. 
fzf;fLf;F 2f;F 
thpr;rYif 
fpilahJ.  

gl;n[l; 2015d; gb epWtdq;fs; 
jd;Dila CopaHfSf;F 
,j;jpl;lj;jpy; gq;fspg;G nra;jhy; 
CopaH mg;gq;fspg;gpid 
&.50>000/- tiu thp rYifahf 
ngw KbAk;. gphpT 80CCD(2) 
gphpT 80CCD (1B) apd; gb $Ljy; 
thprYifahf &.50000/- 
CopaHfs; ngw KbAk ;. 65 வயது 
வரர முதலீடு பசய்யலாம்  

 

,J ehl;bd; kpff; Fiwe;j 
fl;lz Xa;t+jpa jpl;lk;. 

gu];gu 
epjpaq;fs; 
(ULSS/ELSS) 

ELSS vd;gJ thp Nrkpf;Fk; gu];gu 
epjpahFk;. Fiwe;jgl;r KjyPL 
&.500/- mjpfgl;rk; fpilahJ. 

KjyPL %yk; fpilf;Fk; 
Mjhaq;fs; thpr; 
rYiff;F cl;gl;lJ. 
,jDila KjpHT 
%d;whz;Lfs; kl;LNk. 
,it ,izajsj;jpNyNa 
thq;fp tpw;f KbAk;. 

,jpy; tUk; gq;F 
re;ijia 
rhHe;Js;sJ. ,J 
mjpf 
Mgj;Jfis 
nfhz;l KjyPL 
,jpy; KjyPL 
nra;tjw;F Kd; 
ed;whf MuhaTk;. 

jufH %yk; KjyPL nra;tij 
tpl ,izajsk; %yk; KjyPL 
nra;jhy; 0.5% Kjy; 1% mjpf 
tUkhdk; <l;b jUk;. Kiwahd 
KjyPl;L jpl;lj;jpd; gb (SIP) 
xd;W my;yJ ,uz;L ELSS-y; 
KjyPL nra;jhy; ey;y gyd; 
cz;L. 

fhg;gPl;L 
epWtdq;fspy; 
Xa;t+jpa 
jpl;lq;fs; 

gphpT 80CC %yk; thp rYif ngw 
KbAk;. nghJthf ,j;jpl;lj;jpy; 
tUlj;jpw;F 1 Kjy; 2% tiu 
kl;Lk; yhgk; fpilf;Fk;. 

,jpy; ed;ikfs; vJTk; 
fpilahJ. Njrpa 
Xa;t+jpa jpl;lk;> fhg;gPL 
Xa;t+jpa jpl;lj;ij tpl 
rpwe;jJ. 

Fiwe;j yhgk;. 
ruzilAk; NghJ 
ePq;fs; Kd;dH 
ngw;w thprYif 
jpUk;gg; 
ngwg;gLk;.  

,J mjpf nryT gpbf;Fk; 
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பிரிவு 80D கீழ் ழமம்பட்ட பதாரக:- 

காப்பீடு விலக்கு பதாரக ரூ 

நமக்கு மற்றும் குடும்பத்திற்கு 25,000 

நமக்கு மற்றும் பபற்ழறார்க்கு  (60 வயதிற்கு கீழ்) 25,000+25,000 =50,000 

நமக்கு மற்றும் பபற்ழறார்க்கு  ( 60 வயதிற்கு ழமல்) 25,000+50,000=75,000 

நாம்(60 வயதிற்கு ழமல்) மற்றும் பபற்ழறார்க்கு (60 வயதிற்கு ழமல்) 50,000+50,000=1,00,000 

இச்சலுரகயானது பபற்ழறார்கள் தங்கரள சார்ந்திருந்தாலும், சாராவிட்டாலும் பபாருந்தும். இவ்வரிச்சலுரக பபற 

காப்பீட்டுத்பதாரக பராக்கப்பைமாக பசலுத்தக் கூடாது. காழசாரல (அ) வரரழயாரல (அ) ழவறு முரறயில் பசலுத்தலாம். 

உங்கரள சார்ந்த பபற்ழறார் மூத்த குடிமக்களாக (60 வயதிற்கு ழமல்)  இருந்து, காப்பீடு எடுக்க இயலாத நிரலயில் அவர்களுக்கு மருத்துவ பசலவு 

பசய்து இருந்தால் ரூ. 50,000/- வரர உங்கள் வருமானத்தில்  இருந்து வரி விலக்கு பபறலாம்.( இவ்வரிச்சலுரக பபற பசலவினங்கரள 

பராக்கப்பைமாக பசலுத்தக் கூடாது. காழசாரல (அ) வரரழயாரல (அ) ழவறு முரறயில் பசலுத்தலாம்) ஒற்ரற சுகாதார காப்பீடு பல 

வருடங்களுக்கு ழசர்ந்து எடுத்துருந்தால் வருட  விகிதாச்சார கைக்கில் தான் வரி விலக்கு பபறமுடியும்.  

பிரிவு 80DD:- மாற்றுத்திறனாளிக்கான மருத்துவ பராமரிப்பு மற்றும் பசலவனீங்கள் பசய்தல்:- 

உங்கரளச் சார்ந்து மாற்றுத் திறனாளி உங்கள் குடும்பத்தில் எவழரனும் இருந்தால் (கைவன் /மரனவி/குேந்ரதகள்/பபற்ழறார்/சழகாதரன்/சழகாதரி) 

அவர்களின் மருத்துவ பராமரிப்புக்கு (அ) மருத்துவ காப்பீட்டுக்கு பசலவனீங்கள் ஏற்பட்டால் பிரிவு 80DD ன் படி ரூ75,,000/-- (அ) நீங்கள் பசலவு பசய்த 

பதாரகயில் எது குரறழவா அரத  ஆண்டு வருமானத்திலிருந்து நீக்கி வரிசலுரக பபற முடியும். கடுரமயாக பாதிக்கப்பட்டவராயின் (80% ழமல்) 

ரூ.1,25,000/-- வரர வரிச்சலுரக பபறமுடியும். அதற்கான படிவம் எண் 10-1A யில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவரிடம் சான்று பபற்று சமர்பிக்க 

ழவண்டும். உங்கரளச் சார்ந்த மாற்றுத்திறனாளி பிரிவு 80U ன் படி வரிச்சலுரக பபற்றவராக இருத்தல் கூடாது. 

பிரிவு 80DDB:- மருத்துவ பசலவனீங்கள் பசய்தல்:-  

தாங்கள், கைவன்/மரனவி/குேந்ரதகள்/பபற்ழறார்/சழகாதரன்/சழகாதரிகள் இவர்களுக்கு கீழ்க்கண்ட ழநாய்களுக்கு மருத்துவச் பசலவனீங்கள் 

பசலவேித்துள்ளரீ்கழளயானால் பிரிவு 80DDB படி பசலவேித்தத் பதாரக (அ) ரூ.40,000/--  வரர மூத்த குடிமகனாக இருந்தால் ரூ1,00,000/-- இதில் 

குரறந்தபட்சத் பதாரகயிரன ஆண்டு வருமானத்திலிருந்து நீக்கிக் பகாள்வதன் மூலம் வரிச்சலுரக பபற முடியும். அங்ஙனம் பபற படிவம் எண்10-I 

ல் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவரிடம் சான்று பபற்று சமர்பிக்க ழவண்டும். இப்பிரிவின் படி அறிவிக்கப்பட்ட ழநாய்கள் நரம்பியல் ழநாய்கள், 

நடுக்குவாதம், புற்றுழநாய், எய்ட்ஸ், சிறுநீரக பசயலிேப்பு, இரத்த ஒழுக்கு, இரத்த அேிவு ழசாரக. 

பிரிவு 80E கல்விக்கடன் மூலம் வரிவிலக்கு:- 

தாங்கள் கைவன்,மரனவி, குேந்ரதகள் கல்விக்காக வங்கியில் கடன் பபற்றிருந்தால் அவற்றிற்கான பசலுத்திய வட்டியிரன இப்பிரிவின்படி 

வருமானத்திலிருந்து நீக்கி வரிச்சலுரக பபற முடியும். இச்சலுரகயானது தாங்கள் வட்டிரய கட்டும் வருடத்திலிருந்து ழமலும் 7 வருடத்திற்கு 

(பமாத்தம் 8 வருடத்திற்கு) பபறலாம். கடரன அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கி மற்றும் அறக்கட்டரள மூலழமா, பபற்றிருத்தல் ழவண்டும். இச்சலுரக 

வட்டிக்கு மட்டுழம அசலுக்கு கிரடயாது. உச்ச வரம்பு இல்ரல. 

பிரிவு 80G நன்பகாரட பகாடுத்தல்:-  

தாங்கள் அரசாங்கத்திற்ழகா (அ) குறிப்பிட்ட பதாண்டு நிறுவனங்களுக்ழகா நன்பகாரட பகாடுத்திருந்தால் அவற்ரற வருமானத்திலிருந்து நீக்கி 
வரிச்சலுரக பபற முடியும். தகுதியான நன்பகாரடகள் சிலவற்றிற்கு 100 சதவதீமும், சிலவற்றிற்கு 50 சதவதீமும் வரிச்சலுரக பபறப்படும். 

அரசாங்கத்ரத தவிர மற்ற பதாண்டு நிறுவனங்களுக்கு நன்பகாரட அளிக்கும்பபாழுது நிறுவனத்தின் நிரந்தர கைக்கு எண் (PAN NO) மற்றும் 

வருமான துரறயின் பதிவு எண் ழசர்த்து ரசதீு பபற்றுக்பகாள்ளவும். பைமாக பகாடுக்கப்பட்ட நன்பகாரட மட்டுழம ஏற்றுக் பகாள்ளப்படும். 

பபாருட்களாக அளிக்கப்பட்ட நன்பகாரட ஏற்றுக் பகாள்ளப்படாது. 

பிரிவு 80GG வடீ்டு வாடரக:- 

உங்களது சம்பளத்தில் வடீ்டு வாடரகப்படி இல்ரல என்றால் பிரிவு 80GGன் படி நீங்கள் பசலுத்தும் வாடரகக்கு வரிசலுரக பபற முடியும். 

இச்சலுரக பபற பசாந்த வடீு இருத்தல் கூடாது. பசாந்த வடீு இல்லாத ஓய்வுதியதாரர்கள் இச்சலுரகயில் பயன் பபறலாம். அதாவது மாதம் 

ஒன்றுக்கு ரூ.5,000/-வதீம் 12 மாதங்களுக்கு ரூ.60,000/- பபறலாம் (அ) நிகர வருமானத்தில் 25% (அ) ஆண்டு நிகர வருமானத்தில் 10% கைக்கிட்டு நீங்கள் 

பசலுத்திய வாடரகயிலிருந்து கேித்த பதாரக இம்மூன்றில் எது குரறழவா அரத சலுரகயாக பபற முடியும்.  

பிரிவு 80TTA -ழசமிப்பு கைக்கிலிருந்து பபறப்படும் வட்டி:- 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கியிழலா (அ) தபால் நிரலயங்களிழலா (அ) கூட்டுறவு நிறுவனங்களிழலா பதாடங்கப்பட்ட ழசமிப்பு கைக்கிலிருந்து 

பபறப்பட்ட வட்டி வருமானத்தில் அதிகபட்சம் ரூ.10,000/- வரி விலக்காக எடுத்துக் பகாள்ளலாம். நீங்கள் கிரடக்கப் பபற்ற முழு வட்டிரயயும், இதர 

வருமானங்களில் காட்டியிருக்க ழவண்டும். 

பிரிவு 80TTB - மூத்த குடிமக்களுக்கு:- 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கியிழலா (அ) தபால் நிரலயங்களிழலா (அ) கூட்டுறவு நிறுவனங்களிழலா பதாடங்கப்பட்ட கைக்கிலிருந்து பபறப்பட்ட வட்டி 

வருமானத்தில் அதிகபட்சம் ரூ.50,000/- வரர வரி விலக்காக எடுத்துக் பகாள்ளலாம். நீங்கள் கிரடக்கப் பபற்ற முழு வட்டிரய, இதர 

வருமானங்களில் காட்டியிருக்க ழவண்டும. வட்டி வருமானம் ரூ.50,000/- வரர TDS பிடிக்கமாட்டார்கள்.  

பிரிவு 80U மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான வரி விலக்கு:-  

தாங்கள் ஒரு மாற்றுத்திறனாளியாக இருப்பின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவரிடமிருந்து சான்றிதழ் பபற்று ரூ.75,000/- (40% ழமல் 

பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் (அ) ரூ.1,25,000/-(80% ழமல் கடுரமயாக பாதிக்கப்பட்டிருந்தால்) ஆண்டு வருமானத்திலிருந்து நீக்கி வரிச்சலுரக பபற முடியும். 

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

உங்களுரடய வருமான வரிகள் பற்றிய  சந்ழதகங்களுக்கும், E –TDS Return மற்றும்  வருமான வரி படிவம் ( Income Tax return Filing ) தாக்கல் 
பசய்வதற்க்கும், BIN Number  மற்றும் BIN Amount பதரிந்துபகாள்வதற்க்கும், Form 16- Part A and Part B  பபறுவதற்க்கும் மற்றும் எல்லாவித 
வரிகள் ( GST, EF etc) சம்மந்தப்பட்ட விளக்கங்களுக்கும் எங்கரள பதாடர்புபகாள்ளலாம்:- 

 

பதாடர்புக்கு :- M/s.தமிழ்நாடு மாநில கைக்கியல் மற்றும் வரி ழசரவகள் கூட்டுறவு சங்கம் லிட்., XNC -895 

                                      Tamilnadu State Accounting and Taxation Services Co operative Society Ltd. - XNC-895                               

                                                     (தமிழ்நாடு அரசு கூட்டுறவுத் துரறயின் சார்பு நிறுவனம்) 

                    Email – taxcooperative@gmail.com Ph.044- 24812242, 044-48612242, 9962422242 website: - www.taxcooperative.com 
 

பசன்ரன தரலரமயகம்:- No.23/1, 1 st floor, Alagiri Nagar 5
Th

 street, 100 ft Road, Vadapalani, Chennai -600 026. 

                                                  

                                                     மாநிலம் முழுவதும் கிரளகள் உண்டு பதாடர்புக்கு 

                                                   Mr. Kumar – 8610762639 / Mr.Y.Paranthaman -9493520862 / 8190829640               
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