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मह वाच े                    पंपरी चंचवड महानगरपािलका, 
            पंपरी १८, लेखा िवभाग, 

            .लेखा /५/आयकर /१३८५/२०१६ 

            दनांक :-०८ /०९/२०१६ 

 

    िवषय :- आयकराबाबत........... 

                                आ थक वष २०१६-१७ 

                                        आकारणी वष २०१७-१८ 

  

 प रप क, 

 

  कलम २/-  फायना स ट २०१६  म ये  नमूद  केलेनुसार  आयकर  कायदा १९६१ चे 

 कलम १९२ अ वये  पगारदार  करदा यां या  पगारातून  आयकर  वजातीसाठी  आ थक  वष  २०१६-१७ 

हणजेच आकारणी वष २०१७-१८ साठीचे आयकर दर खालील माणे आहेत. 

 

अ. . उ प  मयादा आयकराचा दर 

१ पिहल ेर. . २,५०,०००/- पयत पूणपणे करमु  

२ र. . २,५०,००१/- ते ५,००,०००/-पयत १०% 

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

४ र. .१०,००,०००/- चे पुढील उ प ावर ३०% 

    

जर करपा  उ प  र. . ५ लाख पे ा कमी असेल तर वरील माणे येणारा कर कंवा ५,०००/- यापक  कमीत कमी 
र मेची सुट दे यात आली आह.े 

वरील माण े येणा-या देय आयकरावर ३% सेस (२% िश ण अिधभार + १% उ  िश ण अिधभार) भरावा 
लागेल.  

तसेच जर करपा  उ प  र. . १ कोटी पे ा जा त असेल तर आयकर र मे या १५%  अिध भार आकार यात 

यावा.  
 

१) आयकरासाठी िवचारात यावयाच ेएकूण उ प  :- 

कमचा-यांचे / अिधका-यांचे एकूण पगाराचे उ प  िवचारात घेताना  पगाराबरोबरच यांना पुरिवले या 
सुखसोय ची र म कलम १७ (२) आिण िनयम ३ नुसार िवचारात यावी.उदा. मोफत रहावयास दलेल े घर, 

घरा या भाडयात दलेली सवलत, पुरिवलेल ेवाहन, वै क य खच  अंतगत घेतले या सेवाचे मु य इ. 

सोयी / सवलत कमचा-याला /अिधका-याला पुरिव या  असतील  तर आिण यांचे मु य आयकर िनयम ३ नुसार 

कमचा-यांचे/अिधका-यांचे पगारात धरल े असेल तर या कमचा-यांचा/ अिधका-यांचा वा षक पगार 

.२,००,०००/-पे ा जा त आह.े यांचे बाबतीत अशा सवसोयी/सवलतीची आिण  मु यांकनाची   
मािहती  देणारा फॉम  .१२ बी. ए. संबंिधत कमचा-याला/अिधका-याला कायालयामाफत कर  कपातीचे 

माणप ासोबत (फॉम नं.१६) सोबत देणेत यावा. 
 

२)      आयकर कायदा कलम १० नुसार वजावटीत पा  असलेल ेभ  े:- 

 

अ)  वरील मु ा .१ माण े पगाराचे एकूण उ प  िनि त केलेनंतर यामधून कमचा-यांस /    

          अिधका यांस आयकर कायदा कलम १० नुसार वजावटीस पा   असले या भ याची                       
उदा. वाहतूक भ ा (द.म.र. .१,६००/- मयादेपयत, अपंग/ अंध अस यास द.म.र. .३२००/- मयादे पयत वजावट 

करावी. उवरीत र म करपा  धर यात यावी). तसेच फरती भ ा, घरभाडे भ ा, भ ा, धुलाई भ ा यासार या 
भ यांची र म कपात (वजा) कर यात यावी. 
 

ब)  वै कय काडम ये नमूद असणा-या सद यांचे आजारपणावर झालेला र. .१५,०००/- पयतचे वै कय ितपूत . 

 

क)       वास भाडे भ ा, मदतनीस भ ा, गणवेश भ ा य ात वासासाठी केलेला खच  ती र म   

          वजावटीसाठी िवचारात यावी. 
 

३)      आयकर कायदा कलम १६ नुसार करावया या वजावटी :- 
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वरील मु ा . १ म ये नमूद केले या एकूण उ प ातून मु ा . २ म ये नमूद केलेल ेकलम १० नुसार वजावटीस 

पा  असलेल े भ  े कपात (वजा) केलेनंतर  येणा-या रकमेतून आयकर कायदा कलम १६ नुसार वसाय कर 

(Professional Tax) र. .२,५००/- पयत या कराची र म कपात कर यात यावी.      

वरील माणे कायवाही के यानंतर पगारातून िमळणारे उ प  िनि त होईल. 

 

 

४)     कमचा-यांस / अिधका-यांस अ य मागान ेिमळणारे उ प  तसेच घरबांधणी 
        कजावरील ाजाबाबत :- 

    एखा ा कमचा-यांला / अिधका-यांला पगारािशवाय घरभाडे / ाज यासार या अ य मागाने उ प  िमळत 

असलेस, सदरचे उ प  ह ेस य ित ेवर/१२ बी. बी. वर वा री क न आयकर साठी उप  गृहीत धरणेत यावे. जर 

फॉम १२ बी. बी. म ये भाडे नमूद के यास या भाडयामधून संबंिधत िमळकतीचा  िमळकत कर वजा करावा 
आिण उवरीत उ प ामधून ३०% मािणत वजावट (Standard Deduction) करावे.  

 

 उदा. भाडयापासून िमळणारे उ प  र. .  १,५०,००० 

 (-) िमळकत कर (मनपाचे)       १०,००० 

       १,४०,००० 

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

 (-) ाज (घरकजाचे)     ५०,००० 

 भाडयापासून िमळणारे करपा  उ प  र. . ४८,००० 

 

*भाडया या िमळकतवर ाजा या कपातीची मयादा नाही. 
 याच माणे जर कमचा-यांचे / अिधका-यांने १ एि ल १९९९ नंतर या               
आ थक वषात घरबांधणी/ निवन घर िवकत घेणे/ घरदु ती व नुतणीकरणासाठी कज घेतल ेअसेल या वषापासून 

पुढील (३ वषात आ थक वष २०१५-१६ पयत) वषात वा तु पूण होवून रिहवास सु  झाला  असेल  तर याला 
घरबांधणी / घर दु ती कजा या ाजात र. .२,००,०००/- पयत व द.०१/०४/१९९९ पुव या  
घरबांधणी / घर दु ती  कजा या ाजासाठी र. .३०,०००/- पयत आयकर कायदा कलम २४ नुसार 

िमळणारी वजावट वरील उ प ातून कपात (वजा) दशिव यात यावी.  
 

५)    चॅ टर VIA नुसार कलम ८० सी,८० सी.सी.सी. व ८० सी.सी.डी. या िमळणा-या 
       वजावटी :- 

 

       आयकर कायदा कलम ८० सी नुसार  कमचा-यांचे / अिधका-यांने केले या खालील गुंतवणूक वर           

       वजावटी िमळतील. 

1. एल. आय.सी. ह ा (Premium) र म (पती /प ी/अप य/ वत:) 

2. मा यता ा  ा. फंडाची वगणी ा. फंड काय ा माण े

3. ा. फंड ट १९२५ अ वये ा. फंड वगणी र म 

4. िडफड युईटी म मधील र म 

 

5. पि लक ा. फंड म १९६८ म ये भरलेली वगणी 
6. मा यता ा  सुपर युएशन फंडाची वगणी 
7. सी.टी.डी. स १९५९ नुसार पो टा या आवत ठेव योजनेत १० व १५वषासाठी ठेवलेली र म. 

8.  एन.एस.एस. स १९९२ अ वये एन.एस.सी. म ये गुंतिवलेली र म व यावर दरसाल होणारे ाज 

शेवट या वषाचे ाज सोडून. 

9. कसान िवकास प , नॅशनल से हंग सट फकेट, पीपीएफ, युिनट लंक् इ शुर स  लॅन १९७१ अ वयेची 
र म 

10. आयुिवमा महामंडळा या यु युअल फंडा या युिनट लं ड् इ शुर स  लॅनसाठी भरलेली वगणी. 
11. आयुिवमा महामंडळा या मा यता ा  युईटी लॅनमधील र म. 

12. मा यता ा  यु युअल फंड कंवा युिनट ट यु युअल फंडाम ये भरलेली वगणी.  
13. मा यता ा  पे शन फंडाची वगणी (कलम ८० सी.सी.सी. व ८०  सी.सी.डी. खालील सोडून) 

14. नॅशनल हाऊ संग बँके या मा यता ा  िडपॉिझट ि मसाठी भरलेली वगणी. 
15. जीवनधारा पॉलीसी, जीवन अ य पॉलीसी यांची भरलेली वगणी. 
16. घरबांधणी कजासाठी घेतले या कजा या मु लाचे ह ,े रिज ेशन फ , टॅ प डयुटी इ. 
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17. एल.आय.सी. ने न ाने सु  केले या िवमा िनवेश पॉलीसीखाली भरलेला एकवट रकमेचा ह ा. 
18. कमचा-यांने आप या मुलांसाठी भरलेली शाळा / कॉलेज अगर िव ापीठाची 

टयुशन फ  मा  ही फ  जा तीत जा त २ मुलांचेसाठी वजावटीसाठी िवचारात यावी. 
19. शेडयुल बँकेत ५ वष कंवा यापे ा जा त मुदतीसाठी ठेवलेली मुदत ठवीची र म वजावटीसाठी 

िवचारात यावी. 
20. पो ट ऑफ स टाईम िडपॉिझट ल१९८१ नुसार ५ वष कालावधीसाठी ठेवलेली र म. 

21. जर कमचा-याने वत: या मुलीसाठी सुक या समृ दी अकाउ ट योजना अंतगत ठेव ठेवली असलेस 

वजावटीसाठी पा  आह.े  

22. कलम ८० सी.सी.सी. खालील मा यता ा  पे शन फंडाची वगणी :- एल.आय.सी. या कंवा अ य 

सरकारमा य खाजगी े ातील इ शुर स कंपनी या मा यता ा  पे शन फंडात भरलेली वगणी मा  

सदरची र म परत िमळा यावर या- या वषात करपा  हणून धर यात यावी. 
23. राजीव गांधी िनधी कलम ८० सी.सी.जी. माण े यांचे वा षक उ प  १० लाख कंवा या न कमी 

अस यास यांनी केले या शेअर खरेदी ( आयकर काय ानुसार यांनी कंपनीचे शेअर मा यता ा  

आहेत.) या यात ५०% वजावट कंवा जा तीत जा त र म . ५०,०००/- िमळेल. 

 

कलम ८० सी., ८० सी.सी.सी. व ८०सीसीडी नुसार (वरील मु ा .५ मधील १ ते २३) या सवाची िमळून एकूण 

वजावटीची कमाल मयादा र. .१.५ लाख पयतची असून अशी गुंतवणूक कलम ८० सी खालील सव योजनात 

िमळून अथवा कोण याही एका योजनेत गुंतवली तरी याला र. .१.५ लाख पयत वजावट िमळेल.)   तसेच पगार 

वैय  िक वजावटी करीता वजावटीचे कागदप ाच ेस य त सादर करण ेबंधनकारक आह.े  यासंबधीची कागदप  े

संबिध त  िवभागाने जतन करणेत यावी. 
 

६) चॅ टर VIA  नुसार कलम ८० या अ य वजावटी :-  
  

१. मा यता ा  सं थांना दले या देण या :- जर कमचा-यांने कलम ८० जी खाली मा यता असले या लोकोपयोगी 
सं थांना देणगी दली असेल तर व ही देणगी कलम ८० जी (१) अ वय ेपंत धान िनधी, भुकंप िनधी, मु यमं ी िनधी, 
लॅग डे, नॅशनल फंड फॉर कं ोल ऑफ ग अ यूस, व छ भारत कोश, लीन गंगा फंड, ई.  साठी दली 

असेल तर १००% व अ य मा य फंडात दली असेल तर कलम ८० जी (२) नुसार  

 

५०% वजावटीस पा  रािहल.  मा  सदरची देणगी एकूण पगारा या १०% पयतच िवचारात यावी. 
 

२. अपंगाना िमळणारी सूट :- (Permanent Physical Disability) जर कमचारी वत: अपंग असेल तर याला कलम 

८० य ु माण े र. .७५,०००/- वजावट िमळेल मा  ह ेअपंग व ती  (Severe Disability) असेल तर अशी वजावट 

र. .१,२५,०००/- िमळेल.  मा  असा कमचारी पूणपण े कंवा अिधकांश अंध असेल कंवा कायमचा शारीरीक अंपग 

असेल कंवा मितमंद असेल कंवा मूकबिधर असेल, ऑ रझम, से रबल प सी  
कंवा िविवधांगी िवकलांगतेने त असेल आिण याने आयकर िनयमां या िनयम ११ डी माणे स म वै कय 

अिधका-यांचे माणप  सादर केले असेल तरच ही वजावट िवचारात यावी. 
 

३. वै क य िव याचे ह े :- जर कमचारी वत:चा अगर वैवाहीक साथीदाराचा,        या यावर अवलंबुन असलेल े

अप ये यां या वै कय िव याचे ह  ेभरत असेल तर याला कलम ८० डी नुसार र. .२५,०००/- पयत वजावट िमळेल. 

या चा ह ा भरत असेल ती  ६० वषावरील जे  नागरीक असेल तर ही वजावट र. .३०,०००/- पयत देय 

राहील. जर कमचा-याने यांचे फलकांचे वै क य िव याचे ह  े भरत असेल तर याला कलम ८० डी नुसार 

र. .२५,०००/- पयत वजावट िमळेल जर पालकांचे वय ६० पे ा जा त असेल तर ही वजावट र. . ३०,०००/- पयत 

देय राहील.  मा  अशा ह याची र म रोख व पात भरलेली असेल तर िवचारात घेवू नये फ  धनादेश अथवा अ य 

मागाने भरलेली र मच िवचारात यावी. 
 

४. अपंग नातेवाईकाचा वै कय खच कंवा यां या क याणकारी योजनेत ठेवलेली र म :- कमचा-याने अपंग 

नातेवाईका या टमट, े नंग याच माण े यां या िहताथ िविश  योजनेत ठेवले या र मेवर कलम ८०डी डी 
नुसार र. . ७५,०००/- पयत वजावट िमळेल. असे अपंग व ह े ती  अपंग व (Severe Disability ८०% पे ा 
जा त) असेल तर .१,२५,०००/- पयत वजावट िमळेल. मा  अशी अपंग  कमचा-यांचे नातेवाईक असली 
पािहजे व याची संपूण जबाबदारी कमचा-यांवर असली पािहजे.  अपंग  आयकर िनयमा या िनयम ११ अ व 

माणे कायामाची अपंग असणारी  कमचायाची नातेवाईक असली पािहजे व याची संपूण जबाबदारी 
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कमचा यावर असली पािहजे असे,  अपंग व सरकारी वै कय त ाने मािणत केलेल े असल े पािहजे व 

यां यासाठी य  खच अथवा ठेव ठेवलेली असली पािहजे. 

 

५. शै िणक कजावरील ाज :- कमचा-याने (पती/प ी/अप य/ वत:) या  उ  िश णासाठी आ थक सं थाकडून 

अथवा मा यता ा  धमादाय सं थेकडून कज घेतले असेल तर याला कलम ८० ई माणे दलेल े फ  ाज 

पूणपणे माफ िमळेल मा  कमचा-याने वत: या अथवा वत:वर   अवलंबून असले या एका मुलांसाठी या या उ  

िश णासाठीच असे कज  घेतल ेपािहजे.  कजाची मु ल िवचारात घेवू नये. 

 

६. कलम १० (१३ ऐ) घरभाडे भ ा :- जर िनयो याने कमचा-यास िनवासी वापरासाठी या घराचे भाडयाची 
ितपूत  कर यासाठी िवशेष भ ा मंजूर  केला अस यास घरभाडे भ यासाठी िनयम २ ऐ नुसार खालीलपक  कमी 

असणा-या रकमेची वजावट िमळेल.   

i) जर िनवासी घर मुबंई, कलक ा, द ली कंवा म ास येथे अस यास वेतना या ५०% व इतर ठकाणी 
िनवासी घर असलेस वेतनाचे ४०% इतक  र म. 

ii) या कालावधीत कमचा-याने भाडयाने िनवासी थान घेतलेल े असेल या कालावधीत याला 
िमळालेला घरभाडे भ ा 
iii) वेतनाचे १०% पे ा जा त दलेले घरभाडे. 

वेतन :- वेतन हणजे मूळ वेतन अिधक (+) महागाई भ ा तसेच यािशवाय काही किमशन ठरलेल ेअसेल 

तर याची र म. 

 

नोट :- जर कमचा-याचे कामाचे ठकाणाचे प रसरात याचे नावे अथवा पतीचे / प ीचे नाव ेिनवासी घर/ 

िमळकत असेल अथवा कमचारी राहत असले या घराचे भाडे देत नसेल तर अशा करणी ही सवलत देय 

नाही. 
 

 

७. जा त दले या घरभाडयात सूट :- जर कमचा-याला घरभाडे भ ा िमळत नसेल व याला एकूण वा षक 

उ प ा या १०% पे ा जा त भाडे ाव ेलागत असेल तर याला कलम ८० जी.जी. नुसार जादा दले या भाडयात 

दरमहा र. . ५,०००/- कंवा समायोजन उ प ा या (एकूण उ प  वजा जाता इतर वजाती याम ये ८० 

जी.जी.सोडून) २५% यापक  कमी र म या कमाल मयादेपयत वजावट देता येईल.  

(ही वजावट िमळ यासाठी . १० बी.ए. हा फॉम भ न रटन सोबत देण ेआव यक आह.े) मा  जर या कमचा-
यां या वत: या मालक चे पती व प ीचे, अ ान मुलांचे   कंवा एक  कंुटंुबाचे घर नोकरी या कंवा नेहमी राहतो 
या ठकाणी असेल अथवा   वत: या मालक चे घर अ य ठकाणी असून या या वापरात असेल तर ही वजावट 

  िमळणार नाही. 
 

८.  अ य वजावटी :- जर करदा याचे वत: या कंवा अवलंबून असले या नातेवाईकां या मदूचे रोग, पा कस स 

िडसीज, कॅ सर, एडस् यासार या िविश  आजारातील  वै कय उपचारासाठी खच केला अस यास 

कलम ८० डी.डी.बी. नुसार र. . ४०,०००/- व जे  नाग रकांसाठी र. .६०,०००/- पयत वजावट िमळेल.तसेच 

वय  वष ८० पे ा जा त असलेस ती वजावट र. . ८०,०००/-  पयत वजावट िमळेल. 

 

वरील माण े मु ा . १ मधील िनि त केले या उ प ातून मु ा .२ ते ८ मधील 

िविवध वजावटी असतील या िवचारात घेऊन करकपातीला पा   उ प   िनि त करावे. 
अशा करकपातीला पा  असणा-या उ प ावर प रप कातील प र छेद १म ये नमूद केले या दराने देय आयकर 

काढून यावर एकूण आयकर िनि त क न असा आयकर दरमहा समान १२ ह यात कपात करावा. 
  

आहरण-िवतरण अिधका-यांची कत  ेव जबाबदा-या 

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

आयकर कायदा कलम १३९ A नुसार या कमचा-यांचे उ प  आयकरपा  आह ेअशा येक कमचा-याने P.A.N. मांक 

घेणे बंधनकारक अस याने अशा येक कमचा-यास P.A.N. मांक घेणे या सूचना देवून यांनी घेतले या P.A.N. 

माकां या प ाची झेरॉ स त िवभागाकडे ठेवावी व आयकर कपातीचे शेडयुल,, पगार िबल शेडयुल,, करकपातीचे 

माणप  इ. ठकाणी अचूक P.A.N. मांक नमूद करावा. ( P.A.N. मांक नसणे अथवा चु कचा P.A.N. मांक नमूद 

करण ेयासाठी आयकर कायदा कलम २७२ B नुसार . १०,०००/- दंडाची तरतूद आहे. तसेच पगारावर ल येणारा कर 
कंवा २०,% यापैक  जा त दराने आयकरची वाजवट करणे. तसेच, सदर कपातीचा कोणताह  फायदा या 
कमचायाला घेता येत नाह .) 
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२) Tax Deduction Account Number ( T.A.N.) :- 

आयकर कायदा २०३ A नुसार येक आहरण-िवतरण अिधकारी याने वतं  T.A.N. मांक घेवून तो आयकर भरणा 
चलन,आयकर कपात माणप , आयकर रटन इ यादी ठकाणी अचूक नमुद करण ेआव यक आह.े (T.A.N.  मांक 

नसण ेअथवा चु कचा T.A.N. मांक नमुद करण ेयासाठी आयकर कायदा कलम २७२ BB नुसार . १०,०००/- दंडाची 
तरतुद आह े) 
 
 

३)  समान ह यात आयकर कपात करण े:-  

आयकरपा  कमचा-यांचा एकुण वषाचा देय होणारा आयकर िनि त के यानंतर याची आयकर कायदा कलम 

१९२ (१) नुसार समान ह यात वसुली करण े आव यक असुन अशी कपात करताना पगार िबलांसोबत या 
आयकर वजाती त याम ये कपात केले या रकमेपैक  आयकर र म कती व ए युकेशन सेसची र म कती ? ह े

वतं  नमुद करण ेआव यक आह.े  

(आयकर समान ह यात वसुल न करणेसाठी आयकर कायदा कलम २०१ (१अ) म य े१२% माण ेकपात न केले या 
रकमेवर ाज आकारणेची तरतूद आह.े) 

 

४) कपात केले या आयकराचा भराणा ITNS 281 या चलना ारे बँकेमाफत आयकर िवभागास करण े:- पगारातून 

कपात केलेला आयकराचा धनादेश आयकर भरणा चलन . ITNS 281 या िविहत नमु यातील चलना ारे श यतो 
या मिह याला कापला आह े या या शेवट या दवसापासून जा तीत जा त ७ दवसांत बँकेमाफत आयकर 

िवभागास भरण े आव यक आह.े  यामुळे भरणा मुदती क न बँकेकडून िमळणारी चलनाची थळ त लेखा 
िवभागास ता काळ दाखवून या- या िवभागाकडे जपून ठेवावी. तसेच भरणा करताना याम ये T.A.N. मांक, 

,धनादेश मांक, , दनांक, र म, , आकारणी वष, आयकराची र म, ए युकेशन सेसची र म अचुक नमुद केली 
जावी. ( कपात आयकराचा भरणा आयकर िवभागास न करण े अथवा िवलंबान ेकरण ेयासाठी आयकर कायदा 
कलम २०१,, २७१ सी व २७६ B कारावासाची तसेच दंडाची तरतूद आह.े) 

 

५)  संगणक  मा यमातून ( e-TDS ) फॉम . २४ Q मधील ैमािसक / वा षक अहवाल सादर करण े :- येक 

आहरण–िवतरण अिधका-याने कपात क न भरणा केले या आयकराबाबतचा फॉम . २४ Q मधील िवहीत 

नमु यातील ैमािसक अहवाल संगणक मा यमातून N.S.D.L (नॅशनल से यू रट  डेपोसीटेर  िलमीटेड ) या 
अिधकृत TIN Facilitation Centre कडे मुदतीत सादर करण ेबंधनकारक आह.े कंवा www.tdscpc.gov.in या 
वेबसाइट वर दले या मा हती माणे ऑनलाइन ह  सादर क  शकता. 
 

 टी. डी. एस.  

१ ३० जून अखेरचा १ ला ैमािसक अहवाल ३१ जुलै पयत 

२ ३० स टबर अखेरचा २ ला ैमािसक अहवाल ३१ऑ टोबर पयत 

३ ३१ िडसबर अखेरचा ३ ला ैमािसक अहवाल ३१ जानेवारी पयत 

४ ३१ माच अखेरचा ४ ला ैमािसक अहवाल ३१ मे पयत 

 
 

  (लेखा वभागास) 
 टी. सी. एस.  

१ ३० जून अखेरचा १ ला ैमािसक अहवाल १५ जुलै पयत 

२ ३० स टबर अखेरचा २ ला ैमािसक अहवाल १५ ऑ टोबर पयत 

३ ३१ िडसबर अखेरचा ३ ला ैमािसक अहवाल १५ जानेवारी पयत 

४ ३१ माच अखेरचा ४ ला ैमािसक अहवाल १५ मे पयत 

 

  

वरील मुदती माणे सादर करावयाचा आह ेअशा कारे सादर केले या. अहवालाची N.S.D.L या TIN Facilitation 

Centre कडुन िमळणा-या पावतीची (Provisional Receipt) झेरॉ स त ैमािसक अहवाल सादर कर याची 
मुदत संप यानंतर येणा-या पुढील पगार िबलासोबत लेखा शाखेस पाठवावी व मुळ त िवभागाकडेच जपून 

ठेवावी. 
 

पिह या तीन ैमािसक अहवालाम ये या– या ितमाहीम ये कपात केले या आयकर सादर करावयाची असुन 

शेवट या व अंितम ैमािसक अहवालाम ये संपुण वषाचे उ प , घेतले या वजावटी कपात केले या आयकर / 

ए युकेशनसेस याबाबतची सिव तर व अचुक मािहती सादर करावयाची आह.े  सदरचे अहवाल सादर करताना 
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याम ये आहरण–िवतरण अिधका-याचा TAN  मांक व कमचा-यांचा P.A.N  मांक अचुक नमुद करण ेआव यक 

आह.े 
 

संगणक मा यमातून सदरचे िविहत नमु यातील अहवाल सादर कर यासाठी वतं  संगणक णाली / सॉ टवेअरची 
आव यकता नसून ह ेअहवाल  N.S.D.L न ेिवकिसत केले या Return Preparation Utility – R.P.U. चा वापर 

क न भरता येतील.  सदरची सुिवधा N.S.D.L या वेबसाईटवर मोफत उपल ध आहे.  सदर वेबसाईटवर सदरचे 

अहवाल कसे तयार करावयाचे तसेच आयकराबाबत या सुचनाही दले या असुन याचा अ यास क न सदरचे 

अहवाल वेळ या वेळी व िबनचूक सादर करण ेआव यक आह.े 

 

सदर अहवाल सादर कर यासाठी संगणक उपल ध नसणे, संगणकावर इंटरनेट सुिवधा उपल ध नसणे, संगणकावर 

N.S.D.L ने िवकिसत केलेली मोफत सुिवधा डाऊनलोड न होणे, , तयार केलेली फाईल हॅलीडेट न होणे यासार या 
तांि क अडचणी संगणक िवभागाची मदत घेऊन दूर करा ात, येक ठकाणी इंटरनेट सुिवधा उपल ध क न देण े

श य नस यास संगणक िवभागा या मदतीने या उपिवभागाकडे इंटरनेट सुिवधा उपल ध नाही अशा िवभागांनी 
श यतो यां या मु य िवभागातील  

संगणकावरील इंटरनेट सुिवधेचा वापर करावा. उदा :- िविवध करसंकलन िवभागीय कायालयांनी करसंकलन मु य 

कायालय, िविवध दवाखा यांनी वै क य मु य कायालय अथवा कै. Y.C.M. णालय, िविवध मा य.िव ालयांनी 
मा य .िश ण िवभाग इ. ठकाणा या इंटरनेट सुिवधा असले या संगणकाचा वापर करावा. ( सदरच े ैमािसक 

अहवाल मुदतीत सादर न के यास िवलंबा या येक दवसासाठी . २००/- माण ेदंडा मक कारवाई कर याची 
आयकर कायदा 272 A (2) (k) म ये तरतूद आहे.)  
 

 

६)  फॉम . १६ मधील करकपातीच े माणप  देण:े- 

आयकर कायदा कलम २०३ नुसार कमचा-याला आयकराबाबतचे करकपातीचे माणप  (फॉम नं.१६) येक 

आ थक वष संपलेनंतर (टी.डी.एस रटन फाईल के यानंतर १५ दवसा) पयत देणे बंधनकारक आह.े 

(करकपातीच े माणप  न द यास आयकर कायदा कलम २७२ A नुसार िवलंबा या येक दवसासाठी . २००/- 

माण ेदंडा मक कारवाईची तरतूद आहे.) 
कमचा-यास फॉम नं. १६ मधील माणप  देताना कमचारी संबंिधत आहरण- िवतरण अिधका-याकडे आ थक वषात 

जेवढा कालावधी कायरत होता या कालावधीचे फॉम नं १६ मधील माणप  देणे बंधनकारक कर यात आलेल ेआह.े  

यामुळे संबंिधत आहरण – िवतरण अिधका-यांनी या या आ थक वषात संबंिधत कमचा-यास याने या िवभागात 

काम केले या कालावधीचे अदा केले या वेतनाचे फॉम नं . १६ मधील माणप  देऊन याची त संबंिधत कमचा-
याची या िवभागाकडे बदली झाली या िवभागास याचे अंितम वेतन माणप ासोबत (L.P.C.) पाठिव यात यावी.  
फॉम नं. १६ पाट ए. ह ेtraces या वेब साईट व न यावी. 
 

 

७) आयकर कायदया नुसार कमचा-याला / अिधका-याला पगारासोबत सोयी /सवलत घेतले या    सेवाचे 

मु यांकनाची मािहती देणारा फॉम १२ बी. ए.कमचारी /अिध कारी यांनी देण ेबंधनकारक आहेत. 

 

 

 

८) वैयि क आयकर रटन दाखल करण:े-   

येकांनी यांची वैयि क आयकर रटन आ थक वष संपलेनंतर ३१ जुल ै पयत आयकर िवभागास दाखल करण े

बंधनकारक आह.े  वैयि क आयकर रटन दाखल करताना ते फॉम नं . ITR -1  ते ITR – 2 फॉम या िविवध फॉमम ये 

दाखल करण ेबंधनकारक केलेल ेआह.े 

 

 

ITR -1 :- या पगारदार करदा याला केवल पगार,, बँक ाज ( बचत खाते,, मुदत ठेव इ.चे ) तसेच शेतीचे उ प , 

घर बांधणी वरील ाज इ यादी असेल यांनी ITR -1 या फॉमम ये वैयि क आयकर रटन दाखल करावयाची 
आहेत. 

 

ITR -2 :- या पगारदार करदा याला पगार, , बँक ाज,, (बचत खाते,, मुदत ठेव इ. चे) शेतीचे उ प , , घरापासून 

भाडयाचे उ प ,,भांडवली नफा, िड हीडंड,,यं सामु ी भाडे (Plant & Machinery) इमारत भाडे, यासार या 
मागाने उ प  िमळाले असेल ITR -2 या फॉमम ये वैयि क आयकर रटन दाखल करावयाची आहेत. 
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आयकर रटन फॉम . ITR -3 ते ITR -8 ह ेअ य मागाने उ प  असणा-या वसाियक, , भािगदारी फम,, यासार या 
करदा यांसाठी असून  सवसाधरणपण ेते म.न.पा कमचा-यांना लागू होत नाहीत. तथािप ITR -1 ते ITR -8 या रटन 

फॉमचे नमूने व ते भरावयाचे मागदशक सूचना आयकर िवभागा या www.incometaxindia.gov.in 

/www.incometaxindiaefiling.gov.in  या वेबसाईटवर उपल ध असून, याचा अ यास क न आव यक या 
फॉमम ये संबंिधतांनी याची आयकर रटन मुदतीत दाखल करावयाची आहेत.  सुधारीत फॉम म ये आयकर रटन 

दाखल करताना यासोबत इतर कागदप  ेजोड याची आव यकता नाही.  संबंिधत आहरण-िवतरण अिधकारी यांनी 
या माण े कायवाही कर या या सूचना व संपुण मागदशन सव संबंिधत कमचा-यांना क न सव कमचा-यांनी 
या माणे मुदतीत आयकर रटन दाखल केले आह ेयाची खातरजमा करावी व याबाबतचे रेकॉड यांचे िवभागाकडे 

ठेवाव.े   

याच माणे कमचा-यांची वैयि क आयकर रटनम य े चु क या वजावटी दाखवून आयकर सवलत / Refund 

घेत यास संबंिधतांस चुकिवले या करा या ३००% पयत दंड तसेच ३ त े७ वषापयत कारावसाची सजा आयकर 

कायदया माण ेहोऊ शकत ेयाची जाणीव सव संबंिधत कमचा-यांना क न ावी. 
 

आयकर कायदयातील तरतूदी, , याम ये झालेल ेबदल, , सादर करावयाचे अहवाल, याबाबत आयकर कायदयातील 

तरतूदीनुसार कायवाही कर याची व मुदतीत कायवाही न के यास आयकर कायालयाकडून होणा-या कारवाईची 
जबाबदारी वैयि क र या संबंिधत आहरण-िवतरण अिधका-यांची राहणार आह.े सबब, , यांनी लेखा 
िवभागाकडील सूचना ा   हो याची वाट न पाहता आयकर कायदयातील तरतूदी,,  याम ये झालेल ेबदल,, 

वेळोवेळी सादर करावयाचे अहवाल याबाबतची मािहती क न, , आयकर स लागार यांचे मागदशन घेवून तसेच 

आयकर िवभाग व N.S.D.L. चे वेबसाईटवर सुचनांचा अ यास क न आयकर िवषयक िनयमािधन कायवाही वेळ या 
वेळी कर याचे द ता यावी. 
 

 

दंड आिण कारवाई :- 

 

१) ाज u/s २०१ ( १ A ) :- 

 

a)  आयकर न काप यास, कमी काप यास असले या रकमे या १% ाज दरमहा भरावा लागेल 

 

b) आयकर काप यास आिण न भर यास कंवा कमी भर यास असले या रकमे या१.५% ाज दरमहा  
  भरावा लागेल. 

 

२) दंड u/s२२१:- आयकर न काप यास,कमी काप यास असले या रकमेइतका दंड आकार यात येईल व भरावा 
लागेल. 

 

 

३) कारवाई u/s २७६ (B) :- आयकर न भर यास स  मजुरी कमीत कमी ३ मिहने ते ७ वषापयत होऊ शकते. 
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