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महत्त्वाच े                       पिंिंरी पचचवड महानगरिंालिका, 

               पिंिंरी १८, िेखा लवभाग, 

               क्र.िेखा /५/आयकर /४५८ /२०१८ 

               दिनाांक :- ०४/१२/२०१८ 

 

    लवषय :- आयकराबाबत........... 

                                आर्थिक वषष २०१८ -१९  

                                        आकारणी वषष २०१९-२० 

  

 िंररिंत्रक, 
 

  किम २/-  फायनान्स ऍ़क्ट २०१८ मध्ये  नमूि  केिेनुसार आयकर  कायिा, १९६१ चे 

 किम १९२ अन्वये, िंगारिार करिातयाांच्या िंगारातून आयकर वजातीसाठी आर्थिक वषष 

 २०१८-१९ म्हणजेच आकारणी वषष २०१९-२० साठीचे आयकर िर खािीिप्रमाणे आहते. 
 

अ.क्र. उतिंन्न मयाषिा आयकराचा िर 

१ िंलहिे र.रु. २,५०,०००/- िंयषत िंूणषिंणे करमुक्त 

२ र.रु. २,५०,००१/- ते ५,००,०००/-िंयंत ५% 

३ र.रु.५,००,००१/- ते र.रु.१०,००,०००/-िंयंत २०% 

४ र.रु.१०,००,०००/- चे िंुढीि उतिंन्नावर ३०% 
    

  जर करिंात्र उतिंन्न र.रु.३,५०,००० िंेक्षा कमी असेि तर वरीिप्रमाणे करमुक्त करीता 

 २,५००/- ककवा येणारा कर यािंैंकी कमीत कमी रक्कमेची सुट िेण्यात आिी आहे. 

  वरीिप्रमाणे येणा-या िये आयकरावर ४% हले्ि आलण एज्युकेशन सेस भरावा िागेि.  

जर करिंात्र उतिंन्न र.रु.५० िाखािंेक्षा जास्त व १ कोटी िंेक्षा कमी असेि तर आयकर 

रक्कमेच्या १०% अलिभार आकारण्यात यावा व करिंात्र उतिंन्न र.रू.१ कोटी िंेक्षा जास्त असेि तर 

१५%  अलिभार आकारण्यात यावा. 
 

१) आयकरासाठी लवचारात घ्यावयाच ेएकूण उतिंन्न :- 

      कमषचा-याांचे / अलिका-याांचे एकूण िंगाराचे उतिंन्न लवचारात घेताना  िंगाराबरोबरच 

तयाांना िंुरलविेल्या सुखसोयींची रक्कम किम १७ (२) आलण लनयम ३ नुसार लवचारात घ्यावी. 

उिा. मोफत रहावयास दििेिे घर, घराच्या भाडयात दििेिी सवित, िंुरलविेिे वाहन, वैद्यकीय 

खचष अांतगषत घेतिेल्या सेवाचे मुल्य इ. सोयी / सवित कमषचा-यािा /अलिका-यािा िंुरलवल्या  

असतीि तर आलण तयाांचे मुल्य आयकर लनयम ३ नुसार कमषचा-याांचे / अलिका-याांचे िंगारात िरिे 

असेि तर ज्या कमषचा-याांचा / अलिका-याांचा वार्थषक िंगार र. रु.२,००,०००/- 

िंेक्षा जास्त आह.े तयाांचे बाबतीत अशा सवष सोयी /  सवितीची   आलण   मुल्याांकनाची  मालहती   

िणेारा फॉमष  क्र.१२ बी. ए. सांबांलित कमषचा-यािा/अलिका-यािा कायाषियामाफष त कर किंातीचे 

प्रमाणिंत्रासोबत (फॉमष नां.१६) सोबत िणेेत यावा. 

 

२)      आयकर कायिा किम १० नसुार वजावटीत िंात्र असिेि ेभत्त े:- 

अ)  वरीि मुद्दा क्र.१ प्रमाणे िंगाराचे एकूण उतिंन्न लनलचितत केिेनांतर तयामिून कमषचा-याांस /     

अलिका-याांस आयकर कायिा किम १० नुसार प्रमालणत वजावट र.रु.४०,०००/- मयाषििेंयंत 

वजावट करावी. वाहतूक भत्ता व वैद्याकीय भत्ता िंासून लमळणारी वजावट, चािू वषाषिंासून 

बांि करण्यात आिेिी आह.े 
 

३) आयकर कायिा किम १६ नसुार करावयाच्या वजावटी :- 

  वरीि मुद्दा क्र. १ मध्ये नमूि केिेल्या एकूण उतिंन्नातून मुद्दा क्र. २ मध्ये नमूि 

 केिेिे किम १० नुसार वजावटीस िंात्र असिेिे भत्ते किंात (वजा) केिेनांतर  येणा-या 

 रकमेतून आयकर कायिा किम १६ नुसार व्यवसाय कर (Professional Tax)       

 र.रु.२,५००/- िंयंत या कराची रक्कम किंात करण्यात यावी. 

        वरीिप्रमाणे कायषवाही केल्यानांतर िंगारातून लमळणारे उतिंन्न लनलचितत होईि. 
 

४)  कमषचा-याांस / अलिका-याांस अन्य मागाषने लमळणारे उतिंन्न तसेच घरबाांिणी 
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        कजाषवरीि व्याजाबाबत :- 

      एखाद्या कमषचा-याांिा / अलिका-याांिा िंगारालशवाय घरभाड े / व्याज 

यासारख्या  अन्य मागाषने उतिंन्न लमळत असिेस, सिरचे उतिंन्न ह ेसतयप्रलतजे्ञवर फॉमष नां. 

१२ बी. बी.स्वाक्षरी करुन आयकर साठी उिंन्न गृहीत िरणेत यावे. जर फॉमष १२ बी. बी.     

मध्ये भाड ेनमूि केल्यास तया भाडयामिून सांबांलित लमळकतीचा  लमळकत  कर वजा 

करावा आलण उवषरीत उतिंन्नामिून ३०% प्रमालणत वजावट (Standard Deduction) 

करावे. 
 

 उिा. भाडयािंासून लमळणारे उतिंन्न र.रु.  १,५०,००० 

 (-) लमळकत कर (मनिंाच)े       १०,००० 

       १,४०,००० 

 (-)३०% प्रमालणत वजावट (१,४०,०००)     ४२,००० 

 (-) व्याज (घरकजाषचे)        ५०,००० 

 फॉमष १२ बी. मध्ये िशषलवणारे उतिंन्न                 ४८,००० 

 

*भाडयाच्या लमळकतवर व्याजाच्या किंातीची मयाषिा नाही. 

 तयाचप्रमाणे जर कमषचा-याांचे / अलिका-याांचे १ एलप्रि १९९९ नांतर च्या               

आर्थिक वषाषत घरबाांिणी / नलवन घर लवकत घेणे / घरिरुुस्ती व नुतणीकरणासाठी कजष 

घेतिे असेि तया वषाषिंासून िंुढीि (३ वषाषत अर्थिक वषष २०१६ -१७ िंयंत) वास्तु िंूणष 

होवून रलहवास सुरु झािा   असेि  तर तयािा घरबाांिणी / घर िरुुस्ती कजाषच्या 

व्याजात र.रु.२,००,०००/- िंयंत व दि.०१/०४/१९९९िंुवीच्या  घरबाांिणी / घर  

िरुुस्ती  कजाषच्या व्याजासाठी र.रु.३०,०००/- िंयतं आयकर कायिा किम २४ नसुार 

लमळणारी वजावट वरीि उतिंन्नातून किंात (वजा) िशषलवण्यात यावी.  
 

६)    चपॅ्टर VIA नसुार किम ८० सी,८० सी.सी.सी. व ८० सी.सी.डी. च्या लमळणा-या 

       वजावटी :- 
 

 आयकर कायिा किम ८० सी नुसार  कमषचा-याांचे / अलिका-याांचे केिेल्या   

खािीि  गुांतवणूकीवर वजावटी लमळतीि. 

1) एि. आय.सी. हप्ता (Premium) रक्कम (िंती /िंत्नी/अिंतय/स्वत: )  

2) मान्यता प्राप्त प्रा. फां डाची वगषणी प्रा. फां ड कायद्याप्रमाणे 

3) प्रा. फां ड ऍ़क्ट १९२५ अन्वये प्रा. फां ड वगषणी रक्कम 

4)  लडफडष ऍ़न्युईटी स्क्रीम मिीि रक्कम 

5)  िंललिक प्रा. फां ड स्क्रीम १९६८ मध्ये भरिेिी वगषणी 

6)  मान्यता प्राप्त सुिंर ऍ़न्युएशन फां डाची वगषणी 

7)  सी.टी.डी. रुल्स १९५९ नुसार िंोस्टाच्या आवतष ठेव योजनेत १० व   

 १५ वषाषसाठी ठेविेिी रक्कम. 

8)  एन.एस.एस.रुल्स १९९२ अन्वये एन.एस.सी. मध्ये गुांतलविेिी रक्कम   

 व  तयावर िरसाि होणारे व्याज शेवटच्या वषाषचे व्याज सोडून. 

9) दकसान लवकास िंत्र, नॅशनि सेपहहग सटीदफकेट, िंीिंीएफ, युलनट पिक्ड 

     इन्शुरन्स  प्िॅन १९७१ अन्वयेची रक्कम 

10)  आयुलवमा महामांडळाच्या म्युच्युअि फां डाच्या युलनट पिक्ड् इन्शुरन्स 

     प्िॅनसाठी भरिेिी वगषणी. 

11)  आयुलवमा महामांडळाच्या मान्यता प्राप्त ऍ़न्युईटी प्िॅनमिीि रक्कम 

12)  मान्यताप्राप्त म्युच्युअि फां ड ककवा युलनट ट्रस्ट म्युच्युअि फां डामध्ये 

      भरिेिी वगषणी.  

13)  मान्यता प्राप्त िंेन्शन फां डाची वगषणी (किम ८० सी.सी.सी. व ८० 

      सी.सी.डी. खािीि सोडून)  

14)  नॅशनि हाऊपसग बँकेच्या मान्यता प्राप्त लडिंॉलझट लस्क्रमसाठी भरिेिी वगषणी. 

15)  जीवनिारा िंॉिीसी, जीवन अक्षय िंॉिीसी याांची भरिेिी वगषणी. 

16)   घरबाांिणी कजाषसाठी घेतिेल्या कजाषच्या मुद्दिाचे हप्ते, रलजस्टे्रशन फी,स्टॅम्िं 

        डयुटी इ. 

17)   एि.आय.सी. ने नव्याने सुरु केिेल्या लवमा लनवेश िंॉिीसीखािी भरिेिा 
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       एकवट    रकमेचा हप्ता. 

18)  कमषचा-याांने आिंल्या मुिाांसाठी भरिेिी शाळा / कॉिेज अगर लवद्यािंीठाची   

       टयुशन फी मात्र ही फी जास्तीत जास्त २ मुिाांचेसाठी वजावटीसाठी लवचारात 

       घ्यावी  

19)  शेडयुि बँकेत ५ वषे ककवा तयािंेक्षा जास्त मुितीसाठी ठेविेिी मुित 

       ठेंवीची रक्कम वजावटीसाठी लवचारात घ्यावी. 

20)  िंोस्ट ऑफीस टाईम लडिंॉलझट रुि१९८१ नुसार ५ वषे कािाविीसाठी ठेविेिी 

      रक्कम. 

21)  जर कमषचा-याने स्वत:च्या मुिीसाठी सुकन्या समृध्िी अकाउन्ट योजना अांतगषत 

       ठेव ठेविी असिेस वजावटीसाठी िंात्र आह.े  

22)  किम ८० सी.सी.सी. खािीि मान्यता प्राप्त िंेन्शन फां डाची वगषणी :-   

एि.आय.सी. च्या ककवा अन्य सरकारमान्य खाजगी के्षत्रातीि इन्शुरन्स कां िंनीच्या 

मान्यताप्राप्त िंेन्शन फां डात भरिेिी वगषणी मात्र सिरची रक्कम िंरत लमळाल्यावर 

तया-तया वषाषत करिंात्र म्हणून िरण्यात यावी. 

23) राजीव गाांिी लनिी किम ८० सी.सी.झी. प्रमाण ेज्याांचे वार्थषक उतिंन्न १० िाख 

ककवा तयाहून कमी असल्यास तयाांनी केिेल्या शेअर खरेिी ( आयकर कायद्यानुसार 

ज्याांनी कां िंनीचे शेअर मान्यता प्राप्त आहते.) तयाच्यात ५०% वजावट ककवा जास्तीत 

जास्त रक्कम रु. ५०,०००/- लमळेि.  
 

  किम ८० सी., ८० सी.सी.सी. व ८०सीसीडी नसुार (वरीि मदु्दा क्र.५ मिीि १ त े

२३) या सवाषची लमळून एकूण वजावटीची कमाि मयाषिा र.रु.१.५ िाख िंयंतची असून अशी 

गुांतवणकू किम ८० सी खािीि सवष योजनात लमळून अिवा कोणतयाही एका योजनेत गुांतविी 

तरी तयािा र.रु.१.५ िाख िंयंत वजावट लमळेि.)   तसेच िंगार वयैलक्त क वजावटी करीता 

वजावटीचे कागििंत्राच ेसतयप्रत सािर करण ेबांिनकारक आहे.  यासांबिीची कागििंत्रे सांबलि त  

लवभागान ेजतन करणते यावी. 
 

6) चॅप्टर VIA  नसुार किम ८० च्या अन्य वजावटी :-  

   १) मान्यता प्राप्त सांस्िाांना दििले्या िणेग्या :- जर कमषचा-याांने किम ८० जी खािी 

मान्यता असिेल्या िोकोिंयोगी सांस्िाांना िणेगी दििी असेि तर व ही िणेगी किम ८० जी (१) 

अन्वय ेिंांतप्रिान लनिी, भुकां िं लनिी, मुख्यमांत्री लनिी, फ्िॅग ड,े National fund for control of drug 

abuse, swachh bharat kosh & clean ganga fund. इ. साठी दििी असेि तर १००% व अन्य 

मान्य फां डात दििी असेि तर किम ८० जी (२) नुसार ५०% वजावटीस िंात्र रालहि.  मात्र 

सिरची िणेगी एकूण िंगाराच्या १०% िंयंतच लवचारात घ्यावी. 

२) अिंांगाना लमळणारी सटू :- (Permanent Physical Disability) जर 

कमषचारी स्वत: अिंांग असेि तर तयािा किम ८० यु प्रमाणे र.रु.७५,०००/- 

वजावट लमळेि मात्र ह ेअिंांगतव तीव्र (Severe Disability) असेि तर अशी 

वजावट र.रु.१,२५,०००/- लमळेि.  मात्र असा कमषचारी िंूणषिंणे ककवा 

अलिकाांश अांि असेि ककवा कायमचा शारीरीक अांिंग असेि ककवा मलतमांि 

असेि ककवा मूकबलिर असेि, ऑररझम, सेररबि िंल्सी ककवा लवलविाांगी 

लवकिाांगतेने ग्रस्त असेि आलण तयाने आयकर लनयमाांच्या लनयम ११ डी प्रमाणे 

सक्षम वैद्यदकय अलिका-याांचे प्रमाणिंत्र सािर केिे असेि तरच ही वजावट 

लवचारात घ्यावी. 

३) वदै्यकीय लवम्याच ेहप्त े :- जर कमषचारी स्वत:चा अगर वैवाहीक सािीिाराचा, 

       तयाच्यावर अविांबुन असिेिे अिंतये याांच्या वैद्यदकय लवम्याचे हप्ते भरत असेि 

तर        तयािा किम ८० डी नुसार र.रु.२५,०००/- िंयंत वजावट लमळेि. ज्या 

व्यक्तीचा हप्ता भरत असेि ती व्यक्ती ६० वषाषवरीि जेष्ठ नागरीक असेि तर ही 

वजावट र.रु.३०,०००/- िंयंत िये राहीि. जर कमषचा-याने तयाांचे फिकाांचे वैद्यकीय 

 लवम्याचे हप्ते भरत असेि तर तयािा किम ८० डी नुसार र.रु.२५,०००/- िंयंत 

वजावट लमळेि जर िंािकाांचे वय ६० िंेक्षा जास्त असेि तर ही वजावट र.रु. 

३०,०००/- िंयंत िये राहीि.  मात्र अशा हप्त्याची रक्कम रोख स्वरुिंात (Cash) 

भरिेिी असेि तर लवचारात घेवू नये फक्त िनािशे अिवा अन्य मागाषने भरिेिी 

रक्कमच लवचारात घ्यावी. 



d/navin all filles/jadav sir/incometax 

    कमषचारी स्वत:चा अगर वैवाहीक सािीिाराचा, 

       तयाच्यावर अविांबुन असिेिे अिंतये ककवा िंािक याांचे वैद्यकीय लवमा 

नसल्यास आलण या व्यक्तींवर वैद्यकीय खचष झािेिा असल्यास तर तयािा किम ८० 

डी नुसार र.रु. ३०,०००/- िंयंत वजावट लमळेि जर िंािकाांचे वय ६० िंेक्षा जास्त 

असेि तर ही वजावट र.रु. ५०,०००/- िंयंत िये राहीि.   

     कर्मचारी स्वत:चा अगर वैवाहीक 
साथीदाराचा,त्याच्यावर अवलंबुन असलेले अपत्ये ककंवा पालक यांचे वैद्यकीय 
ववर्ा एक वर्म पेक्षा जास्त काढलेला असलेस त्या व्यक्तीला प्रती वर्म 
प्रर्ाणित वजावट घ्यावी. 

 

४) अिंांग नातवेाईकाचा वदै्यदकय खचष ककवा तयाांच्या कल्याणकारी योजनेत   

         ठेवििेी रक्कम :- कमषचा-याने अिंांग नातेवाईकाच्या रट्रटमेंट, टे्रपनग 

       तयाचप्रमाणे तयाांच्या लहतािष लवलशष्ट योजनेत ठेविेल्या रक्कमेवर किम ८० 

          डी डी नुसार र.रु. ७५,०००/- िंयंत वजावट लमळेि. असे अिंांगतव ह े तीव्र 

        अिंांगतव (Severe Disability ८०% िंेक्षा जास्त) असेि तर र.रु 

        १,२५,०००/- िंयंत वजावट लमळेि. मात्र अशी अिंांग व्यक्ती कमषचा-

         याांचे नातेवाईक असिी िंालहजे व तयाची  सांिंूणष जबाबिारी कमषचा-

         याांवर असिी िंालहजे.  अिंांग व्यक्ती आयकर लनयमाच्या लनयम ११ अ 

         प्रमाणे कायमची अिंांग व्यक्ती कमषचा-यािा नातेवाईक असिी िंालहजे व 

        तयाची सांिंूणष जबाबिारी कमषचा-याांवर असिी िंालहजे व असे  अिंांगतव सरकारी 

         सक्षम वैद्यदकय तज्ञाने प्रमालणत केिेिे असिे िंालहजे व तयाांच्यासाठी प्रतयक्ष खचष 

        अिवा ठेव ठेविेिी असिी िंालहजे. 

५) शैक्षलणक कजाषवरीि व्याज :- कमषचा-याने (िंती/िंत्नी/अिंतय/स्वत: ) च्या  उच्च 

लशक्षणासाठी आर्थिक सांस्िाकडून अिवा मान्यता प्राप्त िमाषिाय सांस्िेकडून कजष 

घेतिे असेि तर तयािा किम ८० ई प्रमाणे दििेिे फक्त व्याज िंूणषिंणे माफ लमळेि 

मात्र कमषचा-याने स्वत:च्या अिवा स्वत:वर   अविांबून असिेल्या एका मुिाांसाठी 

तयाच्या उच्च लशक्षणासाठीच असे कजष  घेतिे िंालहजे.  कजाषची मुद्दि लवचारात घेवू 

नये. 

६) किम १० (१३ ऐ) घरभाडे भत्ता :- जर लनयोक्तयाने कमषचा-यास 

लनवासी वािंरासाठीच्या घराचे भाडयाची प्रलतिंूती करण्यासाठी लवशेष भत्ता 

मांजूर  केिा असल्यास घरभाड े भतयासाठी लनयम २ ऐ नुसार खािीििंैंकी कमी 

असणा-या रकमचेी वजावट लमळेि.   

अ) जर लनवासी घर मुबांई, किकत्ता, दिल्िी ककवा मद्रास येिे असल्यास 

वेतनाच्या ५०% व इतर रठकाणी लनवासी घर असिेस वेतनाचे ४०%       

इतकी रक्कम. 

ब) ज्या कािाविीत कमषचा-याने भाडयाने लनवासी स्िान घेतिेिे असेि तया 

    कािाविीत तयािा लमळािेिा घरभाड ेभत्ता 

क) वेतनाचे १०% िंेक्षा जास्त दििेिे घरभाडे. 
 

वेतन :- वेतन म्हणजे मूळ वेतन अलिक (+) महागाई भत्ता तसेच यालशवाय काही कलमशन 

ठरिेिे असेि तर तयाची रक्कम. 
 

नोट :- जर कमषचा-याचे कामाचे रठकाणाचे िंररसरात तयाचे नावे अिवा िंतीचे / िंत्नीचे 

नावे लनवासी घर/ लमळकत असेि अिवा कमषचारी राहत असिेल्या घराचे भाड ेिते नसेि 

तर अशा प्रकरणी ही सवित िये नाही. 
 

७)  जास्त दििले्या घरभाडयात सटू :- जर कमषचा-यािा घरभाड ेभत्ता लमळत नसेि  व 

 तयािा एकूण वार्थषक उतिंन्नाच्या १०% िंेक्षा जास्त भाड े द्यावे िागत असेि तर 

 तयािा किम ८० जी.जी. नुसार जािा दििेल्या भाडयात िरमहा र.रु.२,०००/-  

 ककवा समायोजन उतिंन्नाच्या (एकूण उतिंन्न वजा जाता इतर वजाती यामध्ये ८० 

 जी.जी.सोडून) २५% यािंैंकी कमी रक्कम या कमाि मयाषििेंयंत वजावट िेता येईि.  

 (ही वजावट लमळण्यासाठी क्र. १० बी.ए. हा फॉमष भरून ररटनष सोबत िणेे आवश्यक     

  आह.े) मात्र जर तया कमषचा-याांच्या स्वत:च्या मािकीचे िंती व िंत्नीचे, अज्ञान मुिाांचे 



d/navin all filles/jadav sir/incometax 

  ककवा एकत्र कुां टुांबाचे घर नोकरीच्या ककवा नेहमी राहतो तया रठकाणी असेि अिवा 

  स्वत:च्या मािकीचे घर अन्य रठकाणी असून तयाच्या वािंरात असेि तर ही वजावट 

  लमळणार नाही. 
 

८)  अन्य वजावटी :- जर करिातयाचे स्वत:च्या ककवा अविांबून असिेल्या नातेवाईकाां 

 च्या मेंिचूे रोग, िंार्ककसन्स लडसीज, कॅन्सर, एडस् यासारख्या लवलशष्ठ आजारातीि 

 वैद्यदकय उिंचारासाठी खचष केिा असल्यास किम ८० डी.डी.बी. नुसार र.रु. 

 ४०,०००/- व जेष्ठ नागररकाांसाठी र.रु.१,००,०००/- िंयषत वजावट लमळेि.तसेच 

वय    वषष ८० िंेक्षा जास्त असिेस ती वजावट र.रु. १,००,०००/-  िंयंत वजावट लमळेि. 
 

 

          वरीि प्रमाणे मुद्दा क्र. १ मिीि लनलचितत केिेल्या उतिंन्नातून मुद्दा क्र.२ ते ८   

 मिीि  लवलवि वजावटी असतीि तया लवचारात घेऊन करकिंातीिा िंात्र उतिंन्न लनलचितत  

 करावे. अशा करकिंातीिा िंात्र असणा-या उतिंन्नावर िंररिंत्रकातीि िंररच्छेि १मध्ये  

 नमूि केिेल्या िराने िये आयकर काढून तयावर ३% प्रमाणे एज्युकेशन  सेसची  आकारणी 

 करावी व कमषचा-याांचा वषाषचा किंात करावा िागणारा एकूण आयकर लनलचितत 

 करुन असा आयकर िरमहा समान १२ हप्त्यात किंात करावा. 

  

आहरण-लवतरण अलिका-याांची कतषव्य ेव जबाबिा-या 

    १)  Permanent Account Number ( P.A.N.) :- 

  आयकर कायिा किम १३९ A नुसार ज्या कमषचा-याांचे उतिंन्न आयकरिंात्र      

  आह ेअशा प्रतयेक कमषचा-याने P.A.N. क्रमाांक घेणे बांिनकारक असल्याने अशा  

  प्रतयेक कमषचा-यास P.A.N. क्रमाांक घेणेच्या सूचना िवेून तयाांनी घेतिेल्या P.A.N. 
  क्रमाकाांच्या िंत्राची झेरॉक्स प्रत लवभागाकड े ठेवावी व आयकर किंातीच ेशेडयुि, 

  िंगार लबि शेडयुि, करकिंातीचे प्रमाणिंत्र इ. रठकाणी अचूक P.A.N. क्रमाांक नमूि  

  करावा. ( P.A.N. क्रमाांक नसण ेअिवा चदुकचा P.A.N. क्रमाांक नमिू करण ेयासाठी 

  आयकर कायिा किम २७२ B नसुार रु. १०,०००/- िांडाची तरतिू आह.े) 

 २) Tax Deduction Account Number ( T.A.N.) :- 

  आयकर कायिा २०३ A नुसार प्रतयेक आहरण-लवतरण अलिकारी याने स्वतांत्र T.A.N.   

  क्रमाांक घेवून तो आयकर भरणा चिन, आयकर किंात प्रमाणिंत्र, आयकर ररटनष   

  इतयािी रठकाणी अचूक नमुि करणे आवश्यक आह.े (T.A.N.  क्रमाांक  नसण ेअिवा  

  चुदकचा T.A.N. क्रमाांक नमिु करण ेयासाठी आयकर कायिा किम २७२ BB नुसार  

  रु. १०,०००/- िांडाची तरतिु आह े) 
 

 

 ३)  समान हप्त्यात आयकर किंात करण े:-  

   आयकरिंात्र कमषचा-याांचा एकुण वषाषचा िये होणारा आयकर लनलचितत केल्यानांतर  

   तयाची आयकर कायिा किम १९२ (१) नुसार समान हप्त्यात वसुिी करणे  

   आवश्यक असुन अशी किंात करताना िंगार लबिाांसोबतच्या आयकर वजाती  

   तक्तयामध्ये किंात केिेल्या रकमेिंैकी आयकर रक्कम दकती व एज्युकेशन सेसची 

   रक्कम दकती ? ह ेस्वतांत्र नमुि करणे आवश्यक आह.े  

         ( आयकर समान हप्त्यात वसुि न करणसेाठी आयकर कायिा किम २०१ (१अ)  

         मध्य े१२% प्रमाण ेकिंात न केिले्या रकमवेर व्याज आकारणेची तरतिू आह.े) 
 

  ४) किंात केिले्या आयकराचा भराणा ITNS 281 या चिनाद्वारे बकेँमाफष त आयकर 

                लवभागास करण े:- िंगारातून किंात केिेिा आयकराचा िनािशे आयकर भरणा  

         चिन क्र. ITNS 281 या लवलहत नमुन्यातीि चिनाद्वारे शक्यतो ज्या मलहन्यािा  

         कािंिा आह े तयाच्या शेवटच्या दिवसािंासून जास्तीत जास्त ७ दिवसाांत     

                बँकेमाफष त आयकर लवभागास भरणे आवश्यक आह.े  तयामुळे भरणा मुिती करुन         

        भरणा  बँकेकडून लमळणारी चिनाची स्िळप्रत िेखा लवभागास तातकाळ िाखवून 

         ज्या-तया लवभागाकड ेजिूंन ठेवावी. तसेच भरणा करताना तयामध्ये T.A.N.क्रमाांक , 
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        िनािशे क्रमाांक, दिनाांक, रक्कम, आकारणी वषष, आयकराची रक्कम, एज्युकेशन सेसची 

        रक्कम अचुक नमुि केिी जावी. ( किंात आयकराचा भरणा आयकर लवभागास न करण े

         अिवा लविांबान ेकरण ेयासाठी आयकर कायिा किम २०१, २७१ सी व २७६ B 

                नुसार कारावास तसेच िांडाची तरतिू आह.े) 
 

 ५)  सांगणक  माध्यमातनू ( e-TDS ) फॉमष क्र. २४ Q मिीि त्रैमालसक / वार्थषक अहवाि 

             सािर करण े :- प्रतयके आहरण–लवतरण अलिका-याने किंात करुन भरणा केिेल्या     

             आयकराबाबतचा फॉमष क्र. २४ Q मिीि लवहीत नमुन्यातीि त्रैमालसक अहवाि 

                सांगणक  माध्यमातून N.S.D.L ( National Security Depository Ltd ) च्या 

       अलिकृत TIN  (Tan Information Network ) Facilitation Centre कड ेमुितीत 

                सािर करणे बांिनकारक आह.े 

  १) ३० जून अखेरचा १ िा त्रैमालसक अहवाि ३१ जिुैिंयंत 

  २) ३० सप्टेंबर अखेरचा २ रा त्रैमालसक अहवाि ३१ ऑक्टोंबरिंयंत 

  ३) ३१ लडसेंबर अखेरचा ३ रा त्रैमालसक अहवाि ३१ जानवेारीिंयतं 

  ४) ३१माचष अखेरचा ४ िा त्रैमालसक / वार्थषक एकलत्रत अहवाि ३१ मे िंयतं 

 सािर करावयाचा आह े अशा प्रकारे सािर केिेल्या. अहवािाची N.S.D.L च्या TIN 

Facilitation Centre कडुन लमळणा-या िंावतीची (Provisional Receipt) झेरॉक्स प्रत 

त्रैमालसक अहवाि सािर करण्याची मुित सांिंल्यानांतर येणा-या िंुढीि िंगार लबिासोबत िेखा 

शाखेस िंाठवावी व मुळ प्रत लवभागाकडचे जिूंन ठेवावी. 

  िंलहल्या तीन त्रैमालसक अहवािामध्ये तया–तया लतमाहीमध्ये किंात केिेल्या आयकर सािर 

करावयाची असुन शेवटच्या व अांलतम त्रैमालसक अहवािामध्ये सांिंुणष वषाषच े उतिंन्न, घेतिेल्या 

वजावटी किंात केिेल्या आयकर / एज्युकेशनसेस याबाबतची सलवस्तर व अचुक मालहती सािर 

करावयाची आह.े  सिरच ेअहवाि सािर करताना तयामध्ये आहरण–लवतरण अलिका-याचा TAN  

क्रमाांक व कमषचा-याांचा P.A.N.  क्रमाांक अचुक नमुि करणे आवश्यक आह.े 

          सांगणक माध्यमातून सिरच े लवलहत नमुन्यातीि अहवाि सािर करण्यासाठी स्वतांत्र 

सांगणक प्रणािी / सॉफ्टवअेरची आवश्यकता नसनू ह े अहवाि  N.S.D.L न े लवकलसत केिले्या 

Return Preparation Utility – R.P.U. चा वािंर करुन भरता यतेीि.  सिरची सुलविा 

N.S.D.L च्या वबेसाईटवर मोफत उिंिलि आह.े  सिर वेबसाईटवर सिरच ेअहवाि कसे तयार 

करावयाच े तसेच आयकराबाबतच्या सुचनाही दििेल्या असुन तयाचा अभ्यास करुन सिरचे 

अहवाि वेळच्या वेळी व लबनचूक सािर करणे आवश्यक आह.े 

 सिर अहवाि सािर करण्यासाठी सांगणक उिंिलि नसणे, सांगणकावर इांटरनेट सुलविा 

उिंिलि नसणे, सांगणकावर N.S.D.L ने लवकलसत केिेिी मोफत सुलविा डाऊनिोड न होणे, 

तयार केिेिी फाईि हहिॅीडटे न होणे यासारख्या ताांलत्रक अडचणी सांगणक लवभागाची मित घेऊन 

िरू कराव्यात, प्रतयेक रठकाणी इांटरनेट सुलविा उिंिलि करुन िणेे शक्य नसल्यास सांगणक 

लवभागाच्या मितीने ज्या उिंलवभागाकड ेइांटरनेट सुलविा उिंिलि नाही अशा लवभागाांनी शक्यतो 

तयाांच्या मुख्य लवभागातीि सांगणकावरीि इांटरनेट सुलविेचा वािंर करावा. उिा :- लवलवि 

करसांकिन लवभागीय कायाषियाांनी करसांकिन मुख्य कायाषिय, लवलवि िवाखान्याांनी वैद्यकीय 

मुख्य कायाषिय अिवा कै. Y.C.M.रुग्णािय, लवलवि माध्य.लवद्याियाांनी माध्य .लशक्षण लवभाग 

इ.रठकाणाच्या इांटरनेट सुलविा असिेल्या सांगणकाचा वािंर करावा. ( सिरच ेत्रमैालसक अहवाि 

मिुतीत सािर न केल्यास लविांबाच्या प्रतयके दिवसासाठी रु. २००/- प्रमाण े िांडातमक कारवाई 

करण्याची आयकर कायिा 272 A (2) (k) मध्य ेतरतिू आह.े)  
 

६)  फॉमष क्र. १६ मिीि करकिंातीच ेप्रमाणिंत्र िणेे:- 

 आयकर कायिा किम २०३ नुसार कमषचा-यािा आयकराबाबतचे करकिंातीचे प्रमाणिंत्र 

(फॉमष नां.१६) प्रतयेक आर्थिक वषष सांिंिेनांतर  ३१ मे िंयंत िणेे बांिनकारक आह.े 

  



d/navin all filles/jadav sir/incometax 

(करकिंातीच े प्रमाणिंत्र न दिल्यास आयकर कायिा किम २७२ A नुसार लविांबाच्या प्रतयके 

दिवसासाठी रु. २००/- प्रमाणे िांडातमक कारवाईची तरतिू आह.े) 

 कमषचा-यास फॉमष नां. १६ मिीि प्रमाणिंत्र ितेाना कमषचारी सांबांलित आहरण- लवतरण 

अलिका-याकड ेआर्थिक वषाषत जेवढा कािाविी कायषरत होता तया कािाविीचे फॉमष नां १६ मिीि 

प्रमाणिंत्र िणेे बांिनकारक करण्यात आिेिे आह.े  तयामुळे सांबांलित आहरण – लवतरण अलिका-याांनी 

ज्या ज्या आर्थिक वषाषत सांबांलित कमषचा-यास तयान ेतया लवभागात काम केिेल्या कािाविीचे अिा 

केिेल्या वेतनाच े फॉमष नां . १६ मिीि प्रमाणिंत्र िऊेन तयाची प्रत सांबांलित कमषचा-याची ज्या 

लवभागाकड ेबििी झािी तया लवभागास तयाचे अांलतम वेतन प्रमाणिंत्रासोबत (L.P.C.) िंाठलवण्यात 

यावी.  फॉमष नां. १६ िंाटष ए. ह ेtraces या वेब साईट वरून घ्यावी. 

७)   आयकर कायिया नुसार कमषचा-यािा / अलिका-यािा िंगारासोबत सोयी /सवित घेतिेल्या    

सेवाचे मुल्याांकनाची मालहती िणेारा फॉमष १२ बी.ए. कमषचारी /अलि कारी याांनी िणेे  बांिनकारक 

आहते. 

८) वयैलक्तक आयकर ररटनष िाखि करण:े-   

        प्रतयेकाांनी तयाांची वैयलक्तक आयकर ररटनष आर्थिक वषष सांिंिेनांतर ३१ जुिै िंयंत        

  आयकर लवभागास िाखि करणे बांिनकारक आह.े  वैयलक्तक आयकर ररटनष िाखि 

           करताना ते फॉमष नां . ITR -1  ते ITR – 2 फॉमष या लवलवि फॉमषमध्ये िाखि करणे          

  बांिनकारक केिेिे आह.े 

   ITR -1 :- ज्या िंगारिार करिातयािा केवि िंगार, बँक व्याज ( बचत खाते, मुित ठेव  

   इ.चे ) तसेच शेतीचे उतिंन्न, घर बाांिणी वरीि व्याज इतयािी असेि तयाांनी ITR -1 या  

   फॉमषमध्ये वैयलक्तक आयकर ररटनष िाखि करावयाची आहते.  

  ITR -2 :- ज्या िंगारिार करिातयािा िंगार, बँक व्याज, (बचत खाते, मुित ठेव इ. चे ) 

   शेतीचे उतिंन्न, घरािंासून भाडयाचे उतिंन्न,भाांडविी नफा, लडहहीडांड,यांत्रसामुग्री भाड े         

    Plant & Machinery) इमारत भाडे, यासारख्या मागाषने उतिंन्न लमळािे असेि ITR -2    
  या फॉमषमध्ये वैयलक्तक आयकर ररटनष िाखि करावयाची आहते. 
 

 

 

 

  आयकर ररटनष फॉमष क्र. ITR -3 ते ITR -8 ह े अन्य मागाषने उतिंन्न असणा-या 

 व्यवसालयक, भालगिारी फमष, यासारख्या करिातयाांसाठी असून  सवषसािरणिंणे ते म.न.िंा 

 कमषचा-याांना िागू होत नाहीत. तिालिं ITR -1 ते ITR -8 या ररटनष फॉमषच े नमूने व ते 

 भरावयाचे मागषिशषक सूचना आयकर लवभागाच्या www.incometaxindia.gov.in / 
 www.incometaxindiaefiling.gov.in  या वेबसाईटवर उिंिलि असून, तयाचा अभ्यास 

 करुन आवश्यक तया फॉमषमध्ये सांबांलिताांनी तयाची आयकर ररटनष मुितीत िाखि करावयाची 

 आहते.  सुिारीत फॉमष मध्ये आयकर ररटनष िाखि करताना तयासोबत इतर कागििंत्रे 

 जोडण्याची आवश्यकता नाही.  सांबांलित आहरण-लवतरण  अलिकारी याांनी तयाप्रमाणे 

 कायषवाही करण्याच्या सूचना व सांिंुणष मागषिशषन सवष  सांबांलित कमषचा-याांना करुन सवष 

 कमषचा-याांनी तयाप्रमाणे मुितीत आयकर ररटनष िाखि केिे आह ेयाची खातरजमा करावी व 

 तयाबाबतचे रेकॉडष तयाांचे लवभागाकड े ठेवावे.  तयाचप्रमाणे कमषचा-याांची वयैलक्तक आयकर 

 ररटनषमध्ये चुदकच्या वजावटी िाखवनू आयकर सवित / Refund घेतल्यास सांबांलिताांस 

 चुकलविले्या कराच्या ३००% िंयंत िांड तसचे ३ त े७  वषाषिंयंत कारावसाची सजा आयकर 

 कायियाप्रमाण ेहोऊ शकत ेयाची जाणीव सवष सांबांलित  कमषचा-याांना करुन द्यावी. 

  आयकर कायियातीि तरतूिी, तयामध्ये झािेिे बिि , सािर करावयाच ेअहवाि, 

 याबाबत आयकर कायियातीि तरतूिीनुसार कायषवाही करण्याची व मुितीत कायषवाही न 

 केल्यास आयकर कायाषियाकडून होणा-या कारवाईची जबाबिारी वैयलक्तकररतया सांबांलित 

 आहरण- लवतरण अलिका-याांची राहणार आह.े सबब, तयाांनी िेखा लवभागाकडीि सूचना प्राप्त 

 होण्याची वाट न िंाहता आयकर कायियातीि तरतूिी,  तयामध्ये झािेिे बिि, वेळोवेळी 

 सािर करावयाचे अहवाि याबाबतची मालहती करुन, आयकर सल्िागार याांच े मागषिशषन 

 घेवून तसेच आयकर लवभाग व N.S.D.L. चे वेबसाईटवर सुचनाांचा अभ्यास करुन आयकर 

 लवषयक लनयमालिन कायषवाही वेळच्या वेळी करण्याचे िक्षता घ्यावी. 

http://www.incometaxindia.gov.in/
http://www.incometaxindiaefiling.gov.in/
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