
 ൽണഷഫാപ്രെ   ീത്തമെുണ്ടീവ ംയമസ ണ്ടക്കേുടാകെ സ്ക്ാട .  ലൊപ്പേത്തെണ്ടപ
 സ്ക്ാട ിക്കാനേിട്ടൂക ുന്നയെത്രമെനാമുരവ ത്തെസാമുറആ  ുന്നയെത്രഎ  

 ം�ശവആ ണ്ടങ്ങോവ ്ട്ടിരനേുതഅ ുന്നീയകൈ ടെുരാക്കനവീജ ിക്കാക്കണക
�ലിന്നഇ  . ൽിബ ിറലാസ   ലൈൺഓ ക്കൊലെക്കാറായ്യത  ടൊതേയാന

ീരൻഞ്ചഴപ ട്ായേിത  ഫാപ്രെ ്ഞ്ഞറപടിവ  :  ള്ളുനായ്യചെ ്റ്റക്ഡിഡ സ്ക്ാട
്ക്കർാപസ് ം�രകൗസ ിയായറെുക ംലാക ്ട്ടീക്കുരഒ .  ഈ ന്നെിപ്പാന്നഎ

�ലേഅ ംായ്യചെ�റ്റക്ഡിഡ ്ങ്ങതഅ ന്നെതുന്നീറലാസ ത്തെസാമ . ന്നെിപ്പാപ്പേഅ  

ിക്കർാപസ് ത്അ  ലെ ecafretni tnemhsilbatsE   ള്ളുന്നായ്യചെ നെങ്ങഎ ടെൂല
spetS  ുന്നഒ ാലോയിക്കാനേ .....  

1:PETS  

 srettaM yralaS  gnissecorP  forP . oitaluclaC xaT  n  

 

:PETS 2 

ുന്നർടുത  ാഡേൻിവ ന്നുരവ ിയ  ലെ epyT lliB , edoC ODD   ട്ക്ലസെ വഇ   ചെ ംായ്യ .  

How to Process Professional Tax in SPARK

Remla Sharaf [Hsslive.in]

Hsslive.in



unnraduht

ൽ   

:PETS 3 

        eR xaT forP  gnitsixE evom   ൽിതഇ    ത്തെണവതഞ്ഞിഴക ുതയ്ചെ ്ക്കി�
ൻഎ  ംായ്യചെ വ്ൂമിറ ിങ്കണ്ടെഉ ിട്ര . ്ന്നർടുത  xaT .forP edulcnI    ുതയ്ചെ ്ക്കി�

ാഡേൻിവ ന്നുരവ ിയ  ലെ  raeY laicnanif ന്ിതന്നഎ   ിയായഴൊത  flaH tsriF / flaH dnoceS  

ംാണാക ുന്നഎ .  ാപ്പെഇ ( ൽിപ്രഏ  - ർബംറ്റപ്സെ   )  flaH tsriF ന്˙റെ ല്ാനിതയാമയമസ   
flaH tsriF  ംണയ്യചെ ്ക്കി� . S flaH dnoce  ന്˙റെ ട്ക്ലസെ ംണവാതഅ ്ത്തയമസ   

ാ�ലേ�ലിതണ്ടയേറപ ുന്നതെണ്ടയ്യേചെ   ..  
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mrifnoC  ാപേ ്ട്ടാന്നേുമ ്ത്തുടാകെ ംാക . ്ന്നർടുത   ൾമ്മന    തയ്ചെ ്റ്റക്ലസെ  lliB
epyT   ള്ളുണ്ടാകെുതയ്ചെ ്റ്റക്ഡിഡ സ്ക്ാട ടെുരവള്ളുല  sliated  ംുയകിരവ

noitcudeD xaT forP tnirP  ്ക്കി�  ത്യ്ചെ ്ന്˙റമെ്റ്റസ്റ്റേ  ്ന്˙റിപ്ര  / ംായ്യചെ വ്സേ  .  

 

 

ൽായാമുയത്രഇ    ആ  epyT lliB  ടെുരാക്കനവീജ ലെ sliateD yralaS tneserP   ലെ  
noitcudeD  ിത്തളാകേ ല്  ഫാപ്രെ  . സ്ക്ാട  ക്ഷഡിഡ ിട്രൻഎ റ്റെന്  ംുക്കിരിന്നവ . 

:PETS 4  

യ്ചെ സ്സാപ്രേ ിറലാസ ത്തെസാമ ഈ ലൊപേണരാധാസ ിനഇ ീതമാത ാട്ടേ . 
eludehcS dna slliB  ൽ  ംുന്നിന   �റ്റമ ാക്കെൾക�ളൂ�ഡഷെ ംപ്പ  ഫാപ്രെ  .  സ്ക്ാട

ൂ�ഡഷെ ം�ള  ചെ്ന്˙റിപ്ര ംായ്യ . ിബ ിറലാസ ഈ ്�ല  ഈ ാമ്പേുയിഴക്കിയാസ്സാപ
കുത   ODD  ള്ളുലിരപേ ടെുയ ൽ�ഷപെസ്   BST  ്ക്കലേിണ്ടൗക്കെഅ )BSTS(  

്റ്റിഡക്രെ   ംുകആ  . ്ന്നർടുത  ്ത്തയാഞ്ചപ   / ിസൻുമ ാപ്പ ില ിറ്റ ്ക്കലേിയ  ായോക്കചെ  
/ ്ക്കചെ   ണഷഫാപ്രെ ായേിക്കാമണപ ിഴവ ാടൽ ംാക്കയ്ടഅ സ്ക് ...  ംപ്പഒ

ിക്കർാപസ്  ൽ   ന്ന�ട്ടിക ംുന്നിന p tnemetatS xaT lanoissefor  ിപ്പർമസ ംഉ ംാക്ക . 
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