
  ടാക് കണസളടന്  2014 –    യസര ൈഗഡ്  

  ടാക് കണസളടന് 2014         മാോകാസ് എോനബളഡ് എകല സ് െപഡ് ഷീറാണ്. 

     അതകെകാണ തെന ഇതിെല ബടണകെളലാം പവരതികണെമങില എകല 
   ഓപഷനില മാോകാസ് ഇോനബിള െചോയണതണ്. 'Macro Help'   എന ബടണ അമരതി 

    മാോകാസ് ഇോനബിള െചോയണെതങിെനെയന് മനസിലാകാവനതാണ്.

  ടാക് കണസളടന് 2014       െന ോഹാം ഷീറില ചിതതില കാണനതോപാെല മന് 
     ഡാറാ എനടി ബടണകളം മന് റിോപാരട് ബടണകളമാണളത്.

 ഡാറാ എനടി

1.  ോപഴണല ഡീെറയിലസ് .



    നിങളെട ഓഫീസ് സംബനമായ വിവരങളം (  പാരട് -എ)  വയകിപരമായ 
 വിവരങളം (  പാരട് -ബി)   ഇവിെടയാണ് ോചരോകണത്.  മഞ,    ഇളം പച എനീ 
     നിറങളിലള െസലകളില മാതോമ ഡാറ എനര െചോയണതള.   നിങളെട റസിഡന് 

സാറസ്,        െസക് എനിവ െസലക് െചയിരികനത് ശരിയാോണാ എന് പോതയകം 
ശദിോകണതാണ്.      വിവരങള എനര െചയ കഴിഞാല 'Save  &  Exit'  ബടണ 

     ഉപോയാഗിച് ോഹാം ഷീറിോലക് വരാം.

2.  സാലറി & ഡിഡകനസ്

     നിങള വാങിയ ശമളതിെനയം റികവറിയെടയം വിവരങളാണ് പാരട്-സി 
 യില ോചരോകണത്.       അടിസാന ശമളം ോചരതാല കാമബത ഓോടാമാറിക് ആയി 

വരനതാണ്.   എനാല HPL       മലോമാ മോറാ വാങിയ കാമബതയില 
  വയതയാസമെണങില അവ 'Actual DA'    എന ോകാളതില ോചരകണം. (  മകളിെല ചിതം 

ോനാകക)  ഡി.എ.  അരിയര,   ോഗഡ് അരിയര,     ോപ റിവിഷന അരിയര എനിങെന 
    കടിശികയായി ലഭിച സംഖയ െമാതതില Total    ലിന ോനെരയള ോകാളതിലം 

      െപാവിഡന് ഫണിോലക് ോപായ സംഖയ GPF    ന ോനെരയള ോകാളതിലം 
ോചരോകണതാണ്.  പാരട്-   ബി യില 'Rental'     െസലക് െചയിടെണങില നിങള െകാടത 

     വീടവാടക ോചരകനതിനള ോകാളം ഇവിെട കാണനതാണ്.

 ബാങ് പലിശ,       വീട വാടക തടങിയ മറ വരമാനങള പാരട്-  ഡി യിലാണ് 
ോചരോകണത്.  െപാഫഷന ടാക്,      ഹൗസിംഗ് ോലാണിെന പലിശ എനിവ പാരട്-  ഇ യില 



ോചരകക.

     ടാക് ഇളവിനള മറ എലാ വിവരങളം PART-F  (Tax  Relief)   ല ആണ് 
ോചരോകണത്.

       ചിതതില കാണനത ോപാെല എത് െസകന െസലക് െചയോമാഴം 
     ആെസകനില എെനലാം അടങിയിരികന എനതിെന ലഘവിവരണം ോപാപ്-അപ് 

 വിനോഡായിലെട ലഭികനതാണ്.   പസത ോപാപ്-   അപ് വിനോഡായിലെട നിങള 
      ബനെപട െസകന െതെരെഞടത് അതിെന വിവരണവം സംഖയയം അതാത് 
 ോകാളതില ോചരകക.       ഉദാഹരണമായി ഹൗസിംഗ് ോലാണിെന മതല (Principal) 

 ോചരകനതിന് 80C   യാണ് െസലക് െചോയണത്. 

     മന സാമതിക വരഷങളില വോരണന ശമളതിെനയം കാമബതയെടയം 
     മറം കടിശിക ഈ വരഷതില ലഭിചിടളവരക് PART-G  (Form  10E)  യില 

 ഇളവിനരഹതയോണാെയന് പരിോശാധികാവനതാണ്. 

      കഴിഞ സാമതിക വരഷങളിെല ടാകബിള ഇനകം അതാത് വരഷങളിെല 



  ോകാളതിലം (      ചിതതില പച കളര െകാണ് മാരക് െചയവ)    ഈ വരഷം ലഭിച 
     കടിശികയില മന വരഷങളിോലക് ോപാോകണന ഭാഗംSplit-up Arrears   എന ോറായെട 

 ോനരകം ോചരോകണതാണ്.

    വിവരങള എനര െചയ കഴിഞാല 'Save & Exit'     ബടണ ഉപോയാഗിച് ോഹാം 
  ഷീറിോലക് വരാം.

3.  ടാക് ഡിഡകഡ്

       നിങളെട ശമളതില നിനം പിടിച ടാകിെന വിവരങള ഇവിെട ോചരകക.

    വിവരങള എനര െചയ കഴിഞാല 'Save & Exit'     ബടണ ഉപോയാഗിച് ോഹാം 
  ഷീറിോലക് വരാം.

ബി  .   റിോപാരട്  
   റിോപാരടകള എലാം തെനA4    ോപപറിലാണ് പിന് െസറ് െചയിരികനത്.

1.  ടാക് ോസറ്െമന്-    പിന് എടകനതിന് രണ് എ 4  ോപപര ആവശയമാണ്.

2.  ോഫാം 16 –    ഇതില കിക് െചയോമാളForm-16, Part-B   എനിങെന രണ് ബടണ 
കാണനതാണ്.     ഇനകം ടാക് ഡിപാരട്െമനിെന 19/02/2013  െല 

   ോനാടിഫിോകഷന പകാരം ോഫാം-16     െന പാരട് എ Traces   ോപാരടലില നിനം 
 ഡൗണോലാഡ് െചെയടോകണതാണ്.    എനിരനാലം ആയതിെന മാതക 

 മനസിലാകനതിന് ോഫാം-16   മഴവനായം പാരട്-   ബി മാതമായം പിന് 
െചയാവനതാണ്.



3. 10-     ഇ പിന് എടകനതിന് മന് എ-4   ോപപര ആവശയമാണ്.  പിെനടത 
   കഴിഞാല ോഹാം ഷീറിോലക് തിരിെചതനതാണ്.    ഇനി പിന് എടകാെത തെന 

        ോഹാം ഷീറിോലക് തിരിചവരനതിന് പിന് പിവയ ോകാസ് െചയാല മതി.

  ടാക് കണസളടന് 2014     െന സംബനിച നിങളെട അഭിപായങളം 
നിരോദശങളം saffeeq@gmail.com    എന ഇെമയില വിലാസതിോലാ 
9446254545    എന െമാൈബല നമറിോലാ അറിയികക.


