(એન.ઓ.સી. નકલ)

સંસ્કર નં. 5.0–17મી એિપ્ 2013

ફૉમર્ 15 (એચ)
કલમ 1 97 એ(1 સી) અને િનયમ 29 (સી) (1 એ) �ુઓ
આવક વેરા કાયદા 1961 ની કલમ 197એ(1સી) હ�ઠળ કા� ૂની ઘોષરા,
60 વષર્ની ઓછ� �મરની હોય તેવી વ્ય�ક્ત દ્વારા થવી જોઈએ અથવા કરની કપાત િવનાની અ�ુક પા�પ્તઓનો વ�ુ દાવો કરવો
ગાહક આઇડ�

ભાગ I
1. કરદાતા�ું નામ (ઉદ્ધોષક)

2. અસેસીનો પેન
3. �મર

4. આકારણી વષર્ (�ના માટ� કા� ૂની ઘોષણા કરવામાં આવી છે )

5. ફ્લેટ/ડોર/બ્લૉક નં.

6. સોસાઇટ��ુ ં નામ

7. કયાં વોડર્ /વ�ળ
ર્ ુ માં આકારણી કરાયેલ

8. રોડ/ શેર�/ લેન

9. ક્ષેત્ર/મહોલ્લો

10. એઓ કોડ (�ની હ�ઠળ છે લ્લે આકારણી કરાયેલી)
ક્ષેત્ર કોડ

11. શહ�ર/નગર/�લ્લા

એઓ પકાર

ર� ન્જ કોડ

એઓ નં.

12. રા�ય
13. િપન

15. ઈમેલ

14. છે લ્લો આકારણી વષર્ ક� �માં આકારણી કરાયેલી હતી

16. ટ� �લફોન નંબર (એસટ�ડ� કોડ સાથે) અને

17. વતર્માન વોડર્ /વ�ુળ
ર્

મોબાઇલ નંબર
18. વયાપાર/વયવસાય�ું નામ

19. વતર્માન એઓ કોડ (જો ઉપરથી સમાન ન હોય તો)

20. આવક વેરા ક્ષેત્રાિધકાર �ુખ્ય આ�ુ�ત અથવા આવક આ�ુ�ત વેરો (જો પહ�લાના આવક વેરાની

ક્ષેત્ર કોડ

એઓ પકાર

ર� ન્જ કોડ

એઓ નં.

આકારણી ન થઈ હોય)
21. નીચે ઉલ્લેખ કર� લા સ્રોતોથી �દા�જત �ુ લ આવક:

(�ૃપા કર� સંબિં ધત ખાનામાં િનશાન કરો)
� ૂચીપત્ર I માં ઉલ્લેખ કર� લા શેસર્માંથી �ડિવડ્ન્ડ
� ૂચીપત્ર II માં ઉલ્લેખ કર� લી િસ�ો�રટ�ઝ પર વયાજ
� ૂચીપત્ર III માં ઉલ્લેખ કર� લી રકમ પર વયાજ
� ૂચીપત્ર IV માં ઉલ્લેખ કર� લી એકમોમાંથી વયાજ
� ૂચીપત્ર V માં ઉલ્લેખ કર� લ રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજનામાંથી કલમ 80સીસીએ(2)(એ) માં ઉલ્લેખ કર� લ ઉપાડની રકમ







22. પહ�લાના વષર્ની અ�ુમાિનત �ુ લ આવક ક� �માં કોલમ 21 માં ઉલ્લેખ કર� લ આવક સામેલ કરવાની રહ�શે
23. રોકાણોની િવગતો ક� �ના સંબધ
ં માં કા� ૂની ઘોષણા થઈ છે :
ક્રમાંક I (શેસર્ની િવગતો ક� � કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્તનાં નામે અને તેના દ્વારા ફાયદાકારક �પે મા�લક� ધરાવાયેલા છે )
શેસર્ની સંખ્યા

શેસર્નો વગર્ અને દર શેર�ું ��કત

શેસર્� ંુ �ુ લ ��કત � ૂલ્ય

શેસર્ની િવિશષ્ટ સંખ્યા

કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા શેસર્ હસતગત કરવાની

� ૂલ્ય

તાર�ખ(ખો) (�દ�દ/મમ/વવવવ)

ક્રમાંક II (િસ�ો�રટ�ઝની િવગતો ક� � કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્તનાં નામે અને તેના દ્વારા ફાયદાકારક �પે માલીક� ધરાવાયેલા છે )
િસ�ો�રટ�ઝ�ું વરર્ન

િસ�ો�રટ�ઝની સંખ્યા

િસ�ો�રટ�ઝની તાર�ખ(ખો)

િસ�ો�રટ�ઝની રકમ

કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા િસ�ો�રટ�ઝ હસતગત

(�દ�દ/મમ/વવવવ)

કરવાની તાર�ખ(ખો) (�દ�દ/મમ/વવવવ)

ક્રમાંક III (કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા વ્યાજ પર આપેલી રકમની િવગતો)
તે વ્ય�ક્ત�ું નામ અને સરના�ું ક� �ને વ્યાજ પર

વ્યાજ પર આપેલા નારાંની રકમ

તાર�ખ ક� �યાર� રકમ વ્યાજ પર આપવામાં આવી

�ુદત ક� �ના માટ� રકમ વ્યાજ પર

(�દ�દ/મમ/વવવવ)

આપવામાં આવી

રકમ આપવામાં આવી

વ્યાજ દર

ક્રમાંક IV (મ્�ુચ્�ુઅલ ફં ડ એકમોની િવગતો ક� � કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્તનાં નામે અને તેના દ્વારા ફાયદાકારક �પે માલીક� ધરાવાયેલા છે )
મ્�ુચ્�ુઅલ ફં ડ�ું નામ અને

મ્�ુચ્�ુઅલ ફં ડ�ું નામ અને

સરના�ું

સરના�ું

એકમોની સંખ્યા

એકમોની િવિશષ્ટ સંખ્યા

એકમોનાં સંબધ
ં માં આવક

ક્રમાંક V (રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજનામાંથી થયેલ ઉપાડની િવગતો)
પોસટ ઑ�ફસ ક� �યાં રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજના હ�ઠળ ખા�ું રાખ્�ું છે તેની િવગતો અને

� રો� ખા�ું ખોલવામાં આવ્�ું હ� ંુ તે તાર�ખ

ખાતાની સંખ્યા

(�દ�દ/મમ/વવવવ)

ખાતામાંથી ઉપાડની સંખ્યા

_____________________________
કા� ૂની ઘોષણા કરનાર વયય�તની સહ�

(એન.ઓ.સી.નકલ)

એકરારના�ુ/સત્યાપન

�ુ ં …………………………………………………………………………………..�ુ ં �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� �ુ ં આવક વેરા, 1961 ની કલમ 6 ના તાત્પયર્માં ભારતમાં િનવાસ ક�ું �ં. �ુ ં અહ� �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� માર� શ્રેષ્ઠ સમજ અને સં� ૂણર્
િવ�ાસ અ�ુસાર ઉપર જણાવેલી િવગતો સાચી, � ૂણર્ અને સાચી ર�તે જણાવેલ છે અને આ ફૉમર્ સંદર�ભત આવક આવક વેરા કાયદા 1961 ની કલમ 60 થી 64 હ�ઠળ કોઈપણ અન્ય વયય�તની �ુ લ આવક સામેલ
કરવાને પાત્ર નથી. �ુ ં આગળ �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� ઉપર કોલમ 21 માં સંદ�ભ�ત *આવક/આવકો સ�હત, અ�ુમાિનત �ુ લ આવકની, આવક વેરા કાયદા 1961 ની જોગવાઈ અ�ુસાર ગણતર� કરવામાં આવેલ છે , આકારણી
વષર્ ………………………………..……… ને અ�ુ�પ ………………………………………….. ના રોજ સમાપ્ત થતા પાછલા વષર્ માટ� િનલ હશે.

સથાન: ……………………….…………..

___________________________________

તાર�ખ: ……………………………………

કા� ૂની ઘોષણા કરનાર વયય�તની સહ�

ભાગ II [ફ�ત તે વયય�તના ઉપયોગ માટ� ક� કા� ૂની ઘોષણા �ના માટ� તૈયાર કરવામાં આવી છે ]
1. ભાગ I યસ બ�ક �લ. કોલમ 21 માં સંદ�ભ�ત આવક �ુકવવા માટ� જવાબદાર વયય�ત�ુ ં નામ
3. � ૂ�ું સરના�ું

2. ભાગ II ની કોલમ 1 માં દશાર્ વેલ વયય�તનો પીએએન

યસ બ�ક �લ. નેહ�ં ુ સેન્ટર, 9મો માળ, �ડસકવર� ઑફ ઇ�ન્ડયા, ડૉ.. એ. બી. રોડ, વલ�,

AAACY2068D

�ુબ
ં ઈ– 400018
5. ઈમેલ

6. ટ� �લફોન નંબર (એસટ�ડ� કોડ સાથે) અને મોબાઇલ

4. ભાગ II ની કોલમ 1 માં દશાર્ વેલ વયય�તનો ટ�એએન

નંબર (22) 66699000

MUMY02084F
7. યસથિત

8. કા� ૂની ઘોષણા કરાર તૈયાર કરાયાની

9. �ડિવડન્ડ �હ�ર કરવામાં આવ�ુ ં હોય અથવા આવક

તાર�ખ (�દ�દ/મમ/વવવવ)

�ુકવવા/જમા કરાવવામાં આવી હોય તે માટ� નો

ઘર� � ં ુ કં પની

10. આવકની રકમ �ુકવી

11. આવક �ુકવાયા/જમા કરાયાની તાર�ખ
(�દ�દ/મમ/વવવવ)

સમયગાળો

12. રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજના �ડિવડન્ડ/ઉપાડની ધોષણા, વહ�ચણી અથવા �ુકવણીની તાર�ખ

13. રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજનાનો ખાતા ક્રમાંક ક� �માંથી ઉપાડ થયો છે લા�ુ નથી

(�દ�દ/મમ/વવવવ) લા�ુ નથી
�ુખ્ય આ�ુ�ત અથવા આવકવેરા આ�ુ�તને અગેિષત કરાયેલ ………………………………………………………………………
સથાન: ………………………….………..

_______________________________

તાર�ખ: …….……………………………..

ભાગ I યસ બ�ક �લ. કોલમ 21 માં સંદ�ભ�ત આવક
�ુકવવા માટ� જવાબદાર વ્ય�ક્ત સહ�

ન�ધ
1.

કા� ૂની ઘોષણા ત્રણ નકલોમાં સમાપ્ત થવી જોઈએ.

2.

*લા�ુ પડ� તે� ું ન હોય તે કંઈ પણ હટાવો.

3.

સત્યાપન પર સહ� કરતા પહ�લાં, કા� ૂની ઘોષણા કરનાર વયય�ત પોતે સં�ષ્ુ ટ હોવો જોઈએ ક� કા� ૂની ઘોષણા બધા સંદભ�માં સાચી, સચોટ અને સં� ૂણર્ છે . કા� ૂની ઘોષણામાં ખો�ુ ં બયાન આપનાર કોઈપણ વયય�ત
આવક વેરા કાયદા, 1961,ની કલમ 277 હ�ઠળ ફ�રયાદ�પક્ષ માટ� જવાબદાર હશે અને(i)

�યાં પચ્ચીસ લાખ �િપયાથી વ�ુ કરવેરાની ચોર� થઈ હોવા�ુ ં શોધવામાં આવે તેવા ક�સમાં �ુનેગાર ઠ�રવાતા, સશ્રમ કારવાસ સાથે, � છ મ�હના કરતા ઓછ� હશે નહ�, પરં � ુ સાત વષર્ �ુધી વધાર�
શકાઈ છે અને દં ડ સાથે;

(ii) અન્ય કોઈ ક�સમાં, સરશ્રમ કારાવાસ સાથે, ક� � ત્રણ મ�હનાથી ઓછો હશે નહ� પરં � ુ તેને બે વષર્ �ુધી વધાર� શકાય અને દં ડ સાથેની સ�ને પાત્ર હશે.
4.

ભાગ I ના 21 મી કોલમમાં સંદ�ભ�ત કરવેરો �ુકવવા માટ� જવાબદાર વયય�ત કા� ૂની ઘોષણાને સવીકારશે નહ� ક� �યાં કલમ 197એ ની પેટા-કલમ (1) અથવા પેટા-કલમ(1સી) માં �નાથી સંદ�ભ�ત છે તે પકારની
આવકની રકમ અથવા જમા કર� લ ક� �ુકવેલ હોય તેવી અથવા પાછલા વષર્ ક� �માં આવી રકમ સામેલ કરવાની હોય તે દરમ્યાન જમા કરવા અથવા �ુકવવાની સંભાવના હોય તેવી �ુ લ રકમ મહ�મ રકમને
વટાવે છે � અધ્યાય VI-એ હ�ઠળ, જો કોઈ હોય, �ના માટ� કા� ૂની ઘોષણા કરનારા વયય�ત કર અને કપાતો �ુકવવાને પાત્ર નથી.

શાખાએ ભરવા માટ�
60 વષર્થી મોટ� અથવા તેની બરાબર �મરના વ્ય�ક્તઓ માટ� ફૉમર્ 15 (એચ) માટ� ચેક�લસટ
મ� નીચે આપેલ મા�હતી તપાસી લીધી છે અને �ુ�ષ્ટ ક�ં ુ �ં:

િનશાન
લગાવો

1. ગાહકની �મર >= 60 વષર્ છે (જો < 60વષર્ની �મર હોય તો ફૉમર્ 15 � ભરો)
2. પેન નંબર ને બ�ક ર� કોડર્ માં ગાહકના ગાહક આઇડ� સામે જોડાણ કરવામાં આવે છે
3. એકાઉન્ટ મેન્ટ� નન્સ ફૉમર્ની સાથે પેન કાડર્ ની નકલ જોડ�લી છે (જો િસસટમમાં અપડ�ટ કર� ન હોય તો)
4. ગાહક� છ જગ્યાએ સહ� કર� છે ( દ્વારા દશાર્ વેલ)

કમર્ચાર��ુ ં નામ ___________________

કમર્ચાર�નો કોડ ________________

કમર્ચાર�ની સહ�

તાર�ખ:

શાખાનો િસ�ો

(આવકવેરાની નકલ)

સંસ્કર નં. 5.0–17મી એિપ્ 2013

ફૉમર્ 15 (એચ)
કલમ 1 97 એ(1 સી) અને િનયમ 29 (સી) (1 એ) �ુઓ
આવક વેરા કાયદા 1961 ની કલમ 197એ(1સી) હ�ઠળ કા� ૂની ઘોષરા,
60 વષર્ની ઓછ� �મરની હોય તેવી વ્ય�ક્ત દ્વારા થવી જોઈએ અથવા કરની કપાત િવનાની અ�ુક પા�પ્તઓનો વ�ુ દાવો કરવો
ગાહક આઇડ�

ભાગ I
1. કરદાતા�ું નામ (ઉદ્ધોષક)

2. અસેસીનો પેન
3. �મર

4. આકારણી વષર્ (�ના માટ� કા� ૂની ઘોષણા કરવામાં આવી છે )

5. ફ્લેટ/ડોર/બ્લૉક નં.

6. સોસાઇટ��ુ ં નામ

7. કયાં વોડર્ /વ�ળ
ર્ ુ માં આકારણી કરાયેલ

8. રોડ/ શેર�/ લેન

9. ક્ષેત્ર/મહોલ્લો

10. એઓ કોડ (�ની હ�ઠળ છે લ્લે આકારણી કરાયેલી)
ક્ષેત્ર કોડ

11. શહ�ર/નગર/�લ્લા

એઓ પકાર

ર� ન્જ કોડ

એઓ નં.

12. રા�ય
13. િપન

15. ઈમેલ

14. છે લ્લો આકારણી વષર્ ક� �માં આકારણી કરાયેલી હતી

16. ટ� �લફોન નંબર (એસટ�ડ� કોડ સાથે) અને

17. વતર્માન વોડર્ /વ�ુળ
ર્

મોબાઇલ નંબર
18. વયાપાર/વયવસાય�ું નામ

19. વતર્માન એઓ કોડ (જો ઉપરથી સમાન ન હોય તો)

20. આવક વેરા ક્ષેત્રાિધકાર �ુખ્ય આ�ુ�ત અથવા આવક આ�ુ�ત વેરો (જો પહ�લાના આવક વેરાની

ક્ષેત્ર કોડ

એઓ પકાર

ર� ન્જ કોડ

એઓ નં.

આકારણી ન થઈ હોય)
21. નીચે ઉલ્લેખ કર� લા સ્રોતોથી �દા�જત �ુ લ આવક:

(�ૃપા કર� સંબિં ધત ખાનામાં િનશાન કરો)
� ૂચીપત્ર I માં ઉલ્લેખ કર� લા શેસર્માંથી �ડિવડ્ન્ડ
� ૂચીપત્ર II માં ઉલ્લેખ કર� લી િસ�ો�રટ�ઝ પર વયાજ
� ૂચીપત્ર III માં ઉલ્લેખ કર� લી રકમ પર વયાજ
� ૂચીપત્ર IV માં ઉલ્લેખ કર� લી એકમોમાંથી વયાજ
� ૂચીપત્ર V માં ઉલ્લેખ કર� લ રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજનામાંથી કલમ 80સીસીએ(2)(એ) માં ઉલ્લેખ કર� લ ઉપાડની રકમ







22. પહ�લાના વષર્ની અ�ુમાિનત �ુ લ આવક ક� �માં કોલમ 21 માં ઉલ્લેખ કર� લ આવક સામેલ કરવાની રહ�શે
23. રોકાણોની િવગતો ક� �ના સંબધ
ં માં કા� ૂની ઘોષણા થઈ છે :
ક્રમાંક I (શેસર્ની િવગતો ક� � કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્તનાં નામે અને તેના દ્વારા ફાયદાકારક �પે મા�લક� ધરાવાયેલા છે )
શેસર્ની સંખ્યા

શેસર્નો વગર્ અને દર શેર�ું ��કત

શેસર્� ંુ �ુ લ ��કત � ૂલ્ય

શેસર્ની િવિશષ્ટ સંખ્યા

કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા શેસર્ હસતગત કરવાની

� ૂલ્ય

તાર�ખ(ખો) (�દ�દ/મમ/વવવવ)

ક્રમાંક II (િસ�ો�રટ�ઝની િવગતો ક� � કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્તનાં નામે અને તેના દ્વારા ફાયદાકારક �પે માલીક� ધરાવાયેલા છે )
િસ�ો�રટ�ઝ�ું વરર્ન

િસ�ો�રટ�ઝની સંખ્યા

િસ�ો�રટ�ઝની તાર�ખ(ખો)

િસ�ો�રટ�ઝની રકમ

કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા િસ�ો�રટ�ઝ હસતગત

(�દ�દ/મમ/વવવવ)

કરવાની તાર�ખ(ખો) (�દ�દ/મમ/વવવવ)

ક્રમાંક III (કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા વ્યાજ પર આપેલી રકમની િવગતો)
તે વ્ય�ક્ત�ું નામ અને સરના�ું ક� �ને વ્યાજ પર

વ્યાજ પર આપેલા નારાંની રકમ

તાર�ખ ક� �યાર� રકમ વ્યાજ પર આપવામાં આવી

�ુદત ક� �ના માટ� રકમ વ્યાજ પર

(�દ�દ/મમ/વવવવ)

આપવામાં આવી

રકમ આપવામાં આવી

વ્યાજ દર

ક્રમાંક IV (મ્�ુચ્�ુઅલ ફં ડ એકમોની િવગતો ક� � કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્તનાં નામે અને તેના દ્વારા ફાયદાકારક �પે માલીક� ધરાવાયેલા છે )
મ્�ુચ્�ુઅલ ફં ડ�ું નામ અને

મ્�ુચ્�ુઅલ ફં ડ�ું નામ અને

સરના�ું

સરના�ું

એકમોની સંખ્યા

એકમોની િવિશષ્ટ સંખ્યા

એકમોનાં સંબધ
ં માં આવક

ક્રમાંક V (રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજનામાંથી થયેલ ઉપાડની િવગતો)
પોસટ ઑ�ફસ ક� �યાં રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજના હ�ઠળ ખા�ું રાખ્�ું છે તેની િવગતો અને

� રો� ખા�ું ખોલવામાં આવ્�ું હ� ંુ તે તાર�ખ

ખાતાની સંખ્યા

(�દ�દ/મમ/વવવવ)

ખાતામાંથી ઉપાડની સંખ્યા

____________________________
કા� ૂની ઘોષણા કરનાર વયય�તની સહ�

(એન.ઓ.સી.નકલ)

એકરારના�ુ/સત્યાપન

�ુ ં …………………………………………………………………………………..�ુ ં �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� �ુ ં આવક વેરા, 1961 ની કલમ 6 ના તાત્પયર્માં ભારતમાં િનવાસ ક�ું �ં. �ુ ં અહ� �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� માર� શ્રેષ્ઠ સમજ અને સં� ૂણર્
િવ�ાસ અ�ુસાર ઉપર જણાવેલી િવગતો સાચી, � ૂણર્ અને સાચી ર�તે જણાવેલ છે અને આ ફૉમર્ સંદર�ભત આવક આવક વેરા કાયદા 1961 ની કલમ 60 થી 64 હ�ઠળ કોઈપણ અન્ય વયય�તની �ુ લ આવક સામેલ
કરવાને પાત્ર નથી. �ુ ં આગળ �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� ઉપર કોલમ 21 માં સંદ�ભ�ત *આવક/આવકો સ�હત, અ�ુમાિનત �ુ લ આવકની, આવક વેરા કાયદા 1961 ની જોગવાઈ અ�ુસાર ગણતર� કરવામાં આવેલ છે , આકારણી
વષર્ ………………………………………..……… ને અ�ુ�પ ……………………………………….. ના રોજ સમાપ્ત થતા પાછલા વષર્ માટ� િનલ હશે.

સથાન: ………………………….………..

__________________________________

તાર�ખ: ……………………………………

કા� ૂની ઘોષણા કરનાર વયય�તની સહ�

ભાગ II [ફ�ત તે વયય�તના ઉપયોગ માટ� ક� કા� ૂની ઘોષણા �ના માટ� તૈયાર કરવામાં આવી છે ]
1. ભાગ I યસ બ�ક �લ. કોલમ 21 માં સંદ�ભ�ત આવક �ુકવવા માટ� જવાબદાર વયય�ત�ુ ં નામ
3. � ૂ�ું સરના�ું

યસ બ�ક �લ. નેહ�ં ુ સેન્ટર, 9મો માળ, �ડસકવર� ઑફ ઇ�ન્ડયા, ડૉ.. એ. બી. રોડ, વલ�,

2. ભાગ II ની કોલમ 1 માં દશાર્ વેલ વયય�તનો પીએએન
AAACY2068D

�ુબ
ં ઈ– 400018
5. ઈમેલ

6. ટ� �લફોન નંબર (એસટ�ડ� કોડ સાથે) અને મોબાઇલ
નંબર (22) 66699000

4. ભાગ II ની કોલમ 1 માં દશાર્ વેલ વયય�તનો ટ�એએન
MUMY02084F
7. યસથિત

8. કા� ૂની ઘોષણા કરાર તૈયાર કરાયાની

9. �ડિવડન્ડ �હ�ર કરવામાં આવ�ુ ં હોય અથવા આવક

તાર�ખ (�દ�દ/મમ/વવવવ)

�ુકવવા/જમા કરાવવામાં આવી હોય તે માટ� નો

ઘર� � ં ુ કં પની

10. આવકની રકમ �ુકવી

11. આવક �ુકવાયા/જમા કરાયાની તાર�ખ
(�દ�દ/મમ/વવવવ)

સમયગાળો

12. રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજના �ડિવડન્ડ/ઉપાડની ધોષણા, વહ�ચણી અથવા �ુકવણીની તાર�ખ

13. રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજનાનો ખાતા ક્રમાંક ક� �માંથી ઉપાડ થયો છે લા�ુ નથી

(�દ�દ/મમ/વવવવ) લા�ુ નથી
�ુખ્ય આ�ુ�ત અથવા આવકવેરા આ�ુ�તને અગેિષત કરાયેલ ………………………………………………………………………
સથાન: …………………………………...

_______________________________

તાર�ખ: …….……………………………..

ભાગ I યસ બ�ક �લ. કોલમ 21 માં સંદ�ભ�ત આવક
�ુકવવા માટ� જવાબદાર વ્ય�ક્ત સહ�

ન�ધ
1.

કા� ૂની ઘોષણા ત્રણ નકલોમાં સમાપ્ત થવી જોઈએ.

2.

*લા�ુ પડ� તે� ું ન હોય તે કંઈ પણ હટાવો.

3.

સત્યાપન પર સહ� કરતા પહ�લાં, કા� ૂની ઘોષણા કરનાર વયય�ત પોતે સં�ષ્ુ ટ હોવો જોઈએ ક� કા� ૂની ઘોષણા બધા સંદભ�માં સાચી, સચોટ અને સં� ૂણર્ છે . કા� ૂની ઘોષણામાં ખો�ુ ં બયાન આપનાર કોઈપણ વયય�ત
આવક વેરા કાયદા, 1961,ની કલમ 277 હ�ઠળ ફ�રયાદ�પક્ષ માટ� જવાબદાર હશે અને(iii)

�યાં પચ્ચીસ લાખ �િપયાથી વ�ુ કરવેરાની ચોર� થઈ હોવા�ુ ં શોધવામાં આવે તેવા ક�સમાં �ુનેગાર ઠ�રવાતા, સશ્રમ કારવાસ સાથે, � છ મ�હના કરતા ઓછ� હશે નહ�, પરં � ુ સાત વષર્ �ુધી
વધાર� શકાઈ છે અને દંડ સાથે;

(iv)
4.

અન્ય કોઈ ક�સમાં, સરશ્રમ કારાવાસ સાથે, ક� � ત્રણ મ�હનાથી ઓછો હશે નહ� પરં � ુ તેને બે વષર્ �ુધી વધાર� શકાય અને દં ડ સાથેની સ�ને પાત્ર હશે.

ભાગ I ના 21 મી કોલમમાં સંદ�ભ�ત કરવેરો �ુકવવા માટ� જવાબદાર વયય�ત કા� ૂની ઘોષણાને સવીકારશે નહ� ક� �યાં કલમ 197એ ની પેટા-કલમ (1) અથવા પેટા-કલમ(1સી) માં �નાથી સંદ�ભ�ત છે તે પકારની
આવકની રકમ અથવા જમા કર� લ ક� �ુકવેલ હોય તેવી અથવા પાછલા વષર્ ક� �માં આવી રકમ સામેલ કરવાની હોય તે દરમ્યાન જમા કરવા અથવા �ુકવવાની સંભાવના હોય તેવી �ુ લ રકમ મહ�મ રકમને
વટાવે છે � અધ્યાય VI-એ હ�ઠળ, જો કોઈ હોય, �ના માટ� કા� ૂની ઘોષણા કરનારા વયય�ત કર અને કપાતો �ુકવવાને પાત્ર નથી.

અસવી�ૃિત
1.

ફૉમર્ 15એચ ફ�ત 60 વષર્થી મોટ� અથવા તેની બરાબર �મરની વયય�ત દ્વારા જ ભરવામાં આવે છે (જો <=60 વષર્ની �મર હોય તો ફૉમર્ 15� ભરો)

2.

જો બ�કના ર� કોડર્ માં પીએએનની િવગતોમાં �ુધારો કય� ન હોય તો ટ�ડ�એસ પ�રત્યાગ માકર્ કરવાનો રહ�શે નહ�

3.

ટ�ડ�એસ પ�રત્યાગ આ ફૉમર્ જમા કરાવયાંની તાર�ખથી માકર્ કરવાનો રહ�શે

4.

પહ�લેથી કાપી લેવાયેલ ટ�ડ�એસ પાછો �રફંડ થશે નહ� અને આવક વેરા િવભાગથી માંગ કરવાની રહ�શે

5.

નાણાક�ય વષર્ના પારં ભમાં પત્યેક નવા નાણાક�ય વષર્માં એક ન�ુ ં ફૉમર્ 15એચ જમા કરાવવા�ુ ં રહ�શે.

6.

ફૉમર્ 15એચ ની ત્રણ નકલ જમા કરાવવાની રહ�શે

7.

બ�કમાં ન�ધાયેલ દર� ક �ફ�સડ �ડપો�ઝટ માટ� ફૉમર્ 15એચ જમા કરાવ�ુ ં જ�ર� છે

8.

બ�ક ફૉમર્ 15એચ જમા કરાવવામાં િવલંબ અથવા �બન અથવા ખોટા સબિમશનમાં િવલંબને લીધે ઉદ્ભવતા કોઈપણ પ�રણામ અથવા ક્ષિત માટ�
જવાબદાર હશે નહ�

9.

�ુ/
ં અમે અહ� સં� ૂણર્ પણે સમ�ુ ં �ં/સમ�એ છ�એ ક� પીએએનનો ખોટો ઉતારો આવક વેરા કાયદા 1961 ની કલમ 272બી હ�ઠળ દં ડાત્મક પ�રણામ
ભોગવામાં પ�રણમશે અને બ�ક પીએએનના ખોટા ઉતારાથી પ�રણમેલા કોઈપણ પ�રણામો માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શે નહ�

સહ� અને તાર�ખ સ�હત બ્રાંચ
સીલ

(ગ્રા નકલ)

સંસ્કર નં. 5.0–17મી એિપ્ 2013

ફૉમર્ 15 (એચ)
કલમ 1 97 એ(1 સી) અને િનયમ 29 (સી) (1 એ) �ુઓ
આવક વેરા કાયદા 1961 ની કલમ 197એ(1સી) હ�ઠળ કા� ૂની ઘોષરા,
60 વષર્ની ઓછ� �મરની હોય તેવી વ્ય�ક્ત દ્વારા થવી જોઈએ અથવા કરની કપાત િવનાની અ�ુક પા�પ્તઓનો વ�ુ દાવો કરવો
ગાહક આઇડ�

ભાગ I
1. કરદાતા�ું નામ (ઉદ્ધોષક)

2. અસેસીનો પેન
3. �મર

4. આકારણી વષર્ (�ના માટ� કા� ૂની ઘોષણા કરવામાં આવી છે )

5. ફ્લેટ/ડોર/બ્લૉક નં.

6. સોસાઇટ��ુ ં નામ

7. કયાં વોડર્ /વ�ળ
ર્ ુ માં આકારણી કરાયેલ

8. રોડ/ શેર�/ લેન

9. ક્ષેત્ર/મહોલ્લો

10. એઓ કોડ (�ની હ�ઠળ છે લ્લે આકારણી કરાયેલી)
ક્ષેત્ર કોડ

11. શહ�ર/નગર/�લ્લા

એઓ પકાર

ર� ન્જ કોડ

એઓ નં.

12. રા�ય
13. િપન

15. ઈમેલ

14. છે લ્લો આકારણી વષર્ ક� �માં આકારણી કરાયેલી હતી

16. ટ� �લફોન નંબર (એસટ�ડ� કોડ સાથે) અને

17. વતર્માન વોડર્ /વ�ુળ
ર્

મોબાઇલ નંબર
18. વયાપાર/વયવસાય�ું નામ

19. વતર્માન એઓ કોડ (જો ઉપરથી સમાન ન હોય તો)

20. આવક વેરા ક્ષેત્રાિધકાર �ુખ્ય આ�ુ�ત અથવા આવક આ�ુ�ત વેરો (જો પહ�લાના આવક વેરાની

ક્ષેત્ર કોડ

એઓ પકાર

ર� ન્જ કોડ

એઓ નં.

આકારણી ન થઈ હોય)
21. નીચે ઉલ્લેખ કર� લા સ્રોતોથી �દા�જત �ુ લ આવક:

(�ૃપા કર� સંબિં ધત ખાનામાં િનશાન કરો)
� ૂચીપત્ર I માં ઉલ્લેખ કર� લા શેસર્માંથી �ડિવડ્ન્ડ
� ૂચીપત્ર II માં ઉલ્લેખ કર� લી િસ�ો�રટ�ઝ પર વયાજ
� ૂચીપત્ર III માં ઉલ્લેખ કર� લી રકમ પર વયાજ
� ૂચીપત્ર IV માં ઉલ્લેખ કર� લી એકમોમાંથી વયાજ
� ૂચીપત્ર V માં ઉલ્લેખ કર� લ રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજનામાંથી કલમ 80સીસીએ(2)(એ) માં ઉલ્લેખ કર� લ ઉપાડની રકમ







22. પહ�લાના વષર્ની અ�ુમાિનત �ુ લ આવક ક� �માં કોલમ 21 માં ઉલ્લેખ કર� લ આવક સામેલ કરવાની રહ�શે
23. રોકાણોની િવગતો ક� �ના સંબધ
ં માં કા� ૂની ઘોષણા થઈ છે :
ક્રમાંક I (શેસર્ની િવગતો ક� � કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્તનાં નામે અને તેના દ્વારા ફાયદાકારક �પે મા�લક� ધરાવાયેલા છે )
શેસર્ની સંખ્યા

શેસર્નો વગર્ અને દર શેર�ું ��કત

શેસર્� ંુ �ુ લ ��કત � ૂલ્ય

શેસર્ની િવિશષ્ટ સંખ્યા

કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા શેસર્ હસતગત કરવાની

� ૂલ્ય

તાર�ખ(ખો) (�દ�દ/મમ/વવવવ)

ક્રમાંક II (િસ�ો�રટ�ઝની િવગતો ક� � કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્તનાં નામે અને તેના દ્વારા ફાયદાકારક �પે માલીક� ધરાવાયેલા છે )
િસ�ો�રટ�ઝ�ું વરર્ન

િસ�ો�રટ�ઝની સંખ્યા

િસ�ો�રટ�ઝની તાર�ખ(ખો)

િસ�ો�રટ�ઝની રકમ

કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા િસ�ો�રટ�ઝ હસતગત

(�દ�દ/મમ/વવવવ)

કરવાની તાર�ખ(ખો) (�દ�દ/મમ/વવવવ)

ક્રમાંક III (કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્ત દ્વારા વ્યાજ પર આપેલી રકમની િવગતો)
તે વ્ય�ક્ત�ું નામ અને સરના�ું ક� �ને વ્યાજ પર

વ્યાજ પર આપેલા નારાંની રકમ

તાર�ખ ક� �યાર� રકમ વ્યાજ પર આપવામાં આવી

�ુદત ક� �ના માટ� રકમ વ્યાજ પર

(�દ�દ/મમ/વવવવ)

આપવામાં આવી

રકમ આપવામાં આવી

વ્યાજ દર

ક્રમાંક IV (મ્�ુચ્�ુઅલ ફં ડ એકમોની િવગતો ક� � કા� ૂની ઘોષરા કરનાર વ્ય�ક્તનાં નામે અને તેના દ્વારા ફાયદાકારક �પે માલીક� ધરાવાયેલા છે )
મ્�ુચ્�ુઅલ ફં ડ�ું નામ અને

મ્�ુચ્�ુઅલ ફં ડ�ું નામ અને

સરના�ું

સરના�ું

એકમોની સંખ્યા

એકમોની િવિશષ્ટ સંખ્યા

એકમોનાં સંબધ
ં માં આવક

ક્રમાંક V (રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજનામાંથી થયેલ ઉપાડની િવગતો)
પોસટ ઑ�ફસ ક� �યાં રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજના હ�ઠળ ખા�ું રાખ્�ું છે તેની િવગતો અને

� રો� ખા�ું ખોલવામાં આવ્�ું હ� ંુ તે તાર�ખ

ખાતાની સંખ્યા

(�દ�દ/મમ/વવવવ)

ખાતામાંથી ઉપાડની સંખ્યા

_________________________________
કા� ૂની ઘોષણા કરનાર વયય�તની સહ�

(ગ્રા નકલ)

એકરારના�ુ/સત્યાપન

�ુ ં …………………………………………………………………………………..�ુ ં �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� �ુ ં આવક વેરા, 1961 ની કલમ 6 ના તાત્પયર્માં ભારતમાં િનવાસ ક�ું �ં. �ુ ં અહ� �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� માર� શ્રેષ્ઠ સમજ અને સં� ૂણર્
િવ�ાસ અ�ુસાર ઉપર જણાવેલી િવગતો સાચી, � ૂણર્ અને સાચી ર�તે જણાવેલ છે અને આ ફૉમર્ સંદર�ભત આવક આવક વેરા કાયદા 1961 ની કલમ 60 થી 64 હ�ઠળ કોઈપણ અન્ય વયય�તની �ુ લ આવક સામેલ
કરવાને પાત્ર નથી. �ુ ં આગળ �ુ�ષ્ટ ક�ું �ં ક� ઉપર કોલમ 21 માં સંદ�ભ�ત *આવક/આવકો સ�હત, અ�ુમાિનત �ુ લ આવકની, આવક વેરા કાયદા 1961 ની જોગવાઈ અ�ુસાર ગણતર� કરવામાં આવેલ છે , આકારણી
વષર્ ……………………………………….……… ને અ�ુ�પ ……………………….…………….. ના રોજ સમાપ્ત થતા પાછલા વષર્ માટ� િનલ હશે.

સથાન: ……………………………..……..

___________________________________

તાર�ખ: ……………………………………

કા� ૂની ઘોષણા કરનાર વયય�તની સહ�

ભાગ II [ફ�ત તે વયય�તના ઉપયોગ માટ� ક� કા� ૂની ઘોષણા �ના માટ� તૈયાર કરવામાં આવી છે ]
1. ભાગ I યસ બ�ક �લ. કોલમ 21 માં સંદ�ભ�ત આવક �ુકવવા માટ� જવાબદાર વયય�ત�ુ ં નામ
3. � ૂ�ું સરના�ું

યસ બ�ક �લ. નેહ�ં ુ સેન્ટર, 9મો માળ, �ડસકવર� ઑફ ઇ�ન્ડયા, ડૉ.. એ. બી. રોડ, વલ�,

2. ભાગ II ની કોલમ 1 માં દશાર્ વેલ વયય�તનો પીએએન
AAACY2068D

�ુબ
ં ઈ– 400018
5. ઈમેલ

6. ટ� �લફોન નંબર (એસટ�ડ� કોડ સાથે) અને મોબાઇલ
નંબર (22) 66699000

4. ભાગ II ની કોલમ 1 માં દશાર્ વેલ વયય�તનો ટ�એએન
MUMY02084F
7. યસથિત

8. કા� ૂની ઘોષણા કરાર તૈયાર કરાયાની

9. �ડિવડન્ડ �હ�ર કરવામાં આવ�ુ ં હોય અથવા આવક

તાર�ખ (�દ�દ/મમ/વવવવ)

�ુકવવા/જમા કરાવવામાં આવી હોય તે માટ� નો

ઘર� � ં ુ કં પની

10. આવકની રકમ �ુકવી

11. આવક �ુકવાયા/જમા કરાયાની તાર�ખ
(�દ�દ/મમ/વવવવ)

સમયગાળો

12. રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજના �ડિવડન્ડ/ઉપાડની ધોષણા, વહ�ચણી અથવા �ુકવણીની તાર�ખ

13. રાષ્ટ્ર�ય બચત યોજનાનો ખાતા ક્રમાંક ક� �માંથી ઉપાડ થયો છે લા�ુ નથી

(�દ�દ/મમ/વવવવ) લા�ુ નથી
�ુખ્ય આ�ુ�ત અથવા આવકવેરા આ�ુ�તને અગેિષત કરાયેલ ………………………………………………………………………
સથાન: …………………….……………..

_______________________________

તાર�ખ: …….……………………………..

ભાગ I યસ બ�ક �લ. કોલમ 21 માં સંદ�ભ�ત આવક
�ુકવવા માટ� જવાબદાર વ્ય�ક્ત સહ�

ન�ધ
1.

કા� ૂની ઘોષણા ત્રણ નકલોમાં સમાપ્ત થવી જોઈએ.

2.

*લા�ુ પડ� તે� ું ન હોય તે કંઈ પણ હટાવો.

3.

સત્યાપન પર સહ� કરતા પહ�લાં, કા� ૂની ઘોષણા કરનાર વયય�ત પોતે સં�ષ્ુ ટ હોવો જોઈએ ક� કા� ૂની ઘોષણા બધા સંદભ�માં સાચી, સચોટ અને સં� ૂણર્ છે . કા� ૂની ઘોષણામાં ખો�ુ ં બયાન આપનાર કોઈપણ
વયય�ત આવક વેરા કાયદા, 1961,ની કલમ 277 હ�ઠળ ફ�રયાદ�પક્ષ માટ� જવાબદાર હશે અને(v) �યાં પચ્ચીસ લાખ �િપયાથી વ�ુ કરવેરાની ચોર� થઈ હોવા�ુ ં શોધવામાં આવે તેવા ક�સમાં �ુનેગાર ઠ�રવાતા, સશ્રમ કારવાસ સાથે, � છ મ�હના કરતા ઓછ� હશે નહ�, પરં � ુ સાત વષર્ �ુધી
વધાર� શકાઈ છે અને દંડ સાથે;
(vi) અન્ય કોઈ ક�સમાં, સરશ્રમ કારાવાસ સાથે, ક� � ત્રણ મ�હનાથી ઓછો હશે નહ� પરં � ુ તેને બે વષર્ �ુધી વધાર� શકાય અને દં ડ સાથેની સ�ને પાત્ર હશે.

4.

ભાગ I ના 21 મી કોલમમાં સંદ�ભ�ત કરવેરો �ુકવવા માટ� જવાબદાર વયય�ત કા� ૂની ઘોષણાને સવીકારશે નહ� ક� �યાં કલમ 197એ ની પેટા-કલમ (1) અથવા પેટા-કલમ(1સી) માં �નાથી સંદ�ભ�ત છે તે પકારની
આવકની રકમ અથવા જમા કર� લ ક� �ુકવેલ હોય તેવી અથવા પાછલા વષર્ ક� �માં આવી રકમ સામેલ કરવાની હોય તે દરમ્યાન જમા કરવા અથવા �ુકવવાની સંભાવના હોય તેવી �ુ લ રકમ મહ�મ રકમને
વટાવે છે � અધ્યાય VI-એ હ�ઠળ, જો કોઈ હોય, �ના માટ� કા� ૂની ઘોષણા કરનારા વયય�ત કર અને કપાતો �ુકવવાને પાત્ર નથી.

અસવી�ૃિત
1.

ફૉમર્ 15એચ ફ�ત 60 વષર્થી મોટ� અથવા તેની બરાબર �મરની વયય�ત દ્વારા જ ભરવામાં આવે છે (જો <=60 વષર્ની �મર હોય તો ફૉમર્ 15�
ભરો)

2.

જો બ�કના ર� કોડર્ માં પીએએનની િવગતોમાં �ુધારો કય� ન હોય તો ટ�ડ�એસ પ�રત્યાગ માકર્ કરવાનો રહ�શે નહ�

3.

ટ�ડ�એસ પ�રત્યાગ આ ફૉમર્ જમા કરાવયાંની તાર�ખથી માકર્ કરવાનો રહ�શે

4.

પહ�લેથી કાપી લેવાયેલ ટ�ડ�એસ પાછો �રફંડ થશે નહ� અને આવક વેરા િવભાગથી માંગ કરવાની રહ�શે

5.

નાણાક�ય વષર્ના પારં ભમાં પત્યેક નવા નાણાક�ય વષર્માં એક ન�ુ ં ફૉમર્ 15એચ જમા કરાવવા�ું રહ�શે

6.

ફૉમર્ 15એચ ની ત્રણ નકલ જમા કરાવવાની રહ�શે

7.

બ�કમાં ન�ધાયેલ દર� ક �ફ�સડ �ડપો�ઝટ માટ� ફૉમર્ 15એચ જમા કરાવ�ુ ં જ�ર� છે

8.

બ�ક ફૉમર્ 15એચ જમા કરાવવામાં િવલંબ અથવા �બન અથવા ખોટા સબિમશનમાં િવલંબને લીધે ઉદ્ભવતા કોઈપણ પ�રણામ અથવા ક્ષિત માટ�

9.

�ુ/
ં અમે અહ� સં� ૂણર્ પણે સમ�ુ ં �ં/સમ�એ છ�એ ક� પીએએનનો ખોટો ઉતારો આવક વેરા કાયદા 1961 ની કલમ 272બી હ�ઠળ દં ડાત્મક પ�રણામ

જવાબદાર હશે નહ�
ભોગવામાં પ�રણમશે અને બ�ક પીએએનના ખોટા ઉતારાથી પ�રણમેલા કોઈપણ પ�રણામો માટ� બ�ક જવાબદાર રહ�શે નહ�

સહ� અને તાર�ખ સ�હત બ્રાંચ
સીલ

