(എൻഒസി പകർപ്)

പതിപ് നമ്. 4.0 – 17 ഏ്രപി 2013

േഫാറം 15 (ജി)

വിഭാഗം 197എ (1), വിഭാഗം 197എ (1എ), നിയമം 29(സി) കാണുക
1961-െല ആദായ നികുതി ചട്ടത് വിഭാഗം 197എ(1), വിഭാഗം 197എ(1എ) എന്ന ്രപകാര ഒരാേളാ വ�ക്തിേ (ഒരു കമ്പനിേ സ്ഥാപനേ അല�ാെത) നടത്ത
നികുതി കിഴിക്ക ഏതാനും വരവുകൾ അവകാശെപ്പട െവളിെപ്പടു
ഉപേഭാക് ഐഡി

ഭാഗം I
2. മൂല�നിർണ്ണയവിേധെറ പാൻ

1. മൂല�നിർണ്ണയവിേധെറ േപര (െവളിെപ്പടുത്തു)

3. മൂല�നിർണ് വർഷം
(എന്ത േവണ്ടിയ െവളിെപ്പടുത്
നടത്തെപ്പ)
6. അവസ

4. �ാറ്/േഡാർ/േ�ാക് നമ്

5. വസ്തുവകകള�െ േപര

8. േറാഡ/െതരുവ/വഴി

9. ്രപേദശ/സ്ഥ

10. എഒ േകാഡ (കഴിഞ തവണ ആരുെട കീഴിലാണ
വിലയിരുത്തി)

12. സംസ്ഥാ

്രപേദ
േകാഡ

11. നഗരം/പട്ട/ജില�

7. ഏത വാർഡിലാണ/സർക്കിളില മൂല�നിർണ്ണ
നടത്തെപ

13. പിൻ

േറഞ്
േകാഡ

എഒ നമ്

14. അവസാനം മൂല�നിർണ്ണ നടത്ത വർഷം
17. നിലവിെല വാർഡ/സർക്ക

16. േഫാൺ നമ്പറ (എസ്ടിഡ േകാഡ
സഹിതം) െമാൈബൽ നമ്പറ

15. ഇെമയിൽ

എഒ തരം

18. പാർപ്പിട അവസ (1961-െല ആദായ നികുതി
ചട്ടത് വിഭാഗം 6-ൽ വിവരിക്ക ്രപകാര)
20. നിലവിെല എഒ േകാഡ (മുകളിേലതിന
സമാനമെല�ങ്ക)

19. ബിസിനസിൻെറ/േജാലിയുെട േപര
21. ജൂറിസ്ഡിക് ചീഫ കമ്മീഷ ഓഫ ഇൻകം ടാക് അെല�ങ്ക
കമ്മീഷ ഓഫ ഇൻകം
നികുതി (മുമ് ആദായ നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടി)

്രപേദ
േകാഡ

എഒ തരം

േറഞ്
േകാഡ

എഒ നമ്

22. താെഴ സൂചിപ്പിക േ്രസാതസുകളി നിന്ന
കണക്കാക െമാത് വരുമാനം:
(്രപസക്ത േബാക്സി ദയവായി ടിക് െചയ്യ)

െഷഡ�ൂൾ I-ൽ സൂചിപ്പ െഷയറുകളിൽ നിന്ന ലാഭവിഹിതം
െഷഡ�ൂൾ II-ൽ സൂചിപ്പ കടപ്പ്രതങ് പലിശ
െഷഡ�ൂൾ III-ൽ സൂചിപ്പ തുകകള�െട പലിശ
െഷഡ�ൂൾ IV-ൽ സൂചിപ്പ യൂണിറ്റ�കള നിന്ന പലിശ
െഷഡ�ൂൾ V-ൽ സൂചിപ്പ േദശീയ സമ്പാ പദ്ധതിയിയ നിന് പിൻവലിച്ചത വിഭാഗം 80സിസിഎ(2)(എ)-ൽ സൂചിപ്പിച്ചത തുക







23. കണക്കാക മുൻ വർഷത്തി െമാത് ആദായത്ത ഉൾെപ്പടുേ േകാളം 22-ൽ സൂചിപ്പ ആദായം
24. െവളിെപ്പടുത് അടിസ്ഥാനമ നിേക്ഷപതെറ വിശദാംശങ്:
െഷഡ�ൂൾ I (െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരിലുള്ളത ്രപാേയാജകനായ അേദ്ദ ൈകവശം െവച്ചിരിക്കുന് െഷയറുകള�െട വിശദാംശങ്)
െഷയറുകള�െട എണ്

െഷയറുകള�െട തരവും
ഓേരാ െഷയറിൻെറ
മുഖവിലയും

െഷയറുകള�െട െമാത്
മുഖവില

െഷയറുകള�െട
തരംതിരിച്ച
എണ്ണ

െവളിെപ്പടുത്തു െഷയറുകൾ
കരസ്ഥമാക തീയതി(കൾ)
(ദിദി/മാമാ/വവവവ)

െഷഡ�ൂൾ II (െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരിലുള്ളത ്രപാേയാജകനായ അേദ്ദ ൈകവശം െവച്ചിരിക്കുന് കടപ്പ്രതങ് വിശദാംശങ്)
കടപ്പ്രതങ്
വിവരണം

കടപ്പ്രതങ് എണ്

കടപ്പ്രതങ്
തീയതി(കൾ)
(ദിദി/മാമാ/വവവവ)

കടപ്പ്രതങ് തുക

െവളിെപ്പടുത്തു കടപ്പ്ര
കരസ്ഥമാക തീയതി(കൾ)
(ദിദി/മാമാ/വവവവ)

െഷഡ�ൂൾ III (െവളിെപ്പടുത്തു പലിശയ്ക നൽകിയ തുകകള�െട വിശദാംശങ്)
തുകകൾ ആർക്ക പലിശയ്ക
നൽകിയത ആ വ�ക്തിയു േപരും
വിലാസവും

പലിശയ്ക നൽകെപ്
അത്ത തുകകള�െട
ആെകത്ത

തുകകൾ പലിശയ്ക നൽകിയ
തീയതി (ദിദി/മാമാ/വവവവ)

അത്ത തുകകൾ
പലിശയ്ക നൽകിയ
കാലയളവ

പലിശ നിരക്

െഷഡ�ൂൾ IV (െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരിലുള്ളത ്രപാേയാജകനായ അേദ്ദ ൈകവശം െവച്ചിരിക്കുന് മ�ൂച് ഫണ് യൂണിറ്റ�കള� വിശദാംശങ്)
മ�ൂച് ഫണ്ടെറ
േപരും വിലാസവും

യൂണിറ്റ�കള� എണ്

യൂണിറ്റ�കള� തരവും
ഓേരാ യൂണിറ്റെറ
മുഖവിലയും

യൂണിറ്റ�കള� തരംതിരിച്ച
എണ്ണ

യൂണിറ്റ�കള നിന്ന ആദായം

െഷഡ�ൂൾ V (േദശീയ സമ്പാ പദ്ധതിയ നിന് പിൻവലിച്ചതെറ വിശദാംശങ്)
േദശീയ സമ്പാ പദ്ധ പാലിച്ച�െകാണ്ടിര േപാസ്
ഓഫീസിൻെറ വിശദവിവരങ്ങള അക്കൗ നമ്പറ

അക്കൗ തുറന തീയതി
(ദിദി/മാമാ/വവവവ)

അക്കൗണ നിന് പിൻവലിച തുക

______________________________________
െവളിെപ്പടുത്തുന്െറ ഒപ്

(എൻഒസി പകർപ്)

െവളിെപ്പടു/പരിേശാധിച്ച�റപ്

*ഞാൻ/ഞങ് …………………………………………………………………………………..േമൽപ്പറഞ്ഞെ ശരിയാെണന്ന പൂർണ്ണമാെണന സത�സന്ധമാ ്രപതിപാദിച്ചിട്ട�
*എൻെറ/ഞങ്ങള� ഉത് േബാധ�ത്തില വിശ�ാസത്തില ഇതിനാൽ ്രപസ്താവിക്. * 1961-െല ആദായനികുതി ചട് 60 മുതൽ 64 വെരയുള വകുപ് ്രപകാര ഈ
േഫാറത്ത സൂചിപ്പിച്ചിര ആദായങ് മേറ്റെതങ്ക വ�ക്തിയു െമാത് ആദായത്ത ഉൾെപ്പടുത്താവുന്ന ഞാൻ/ഞങ് ്രപസ്വിക്കു.
*ഞാൻ/ഞങ് കൂടുതലായി ്രപസ്താവിക് എെന്തന *എൻെറ/ഞങ്ങള� കണക്കാക െമാത് ആദായത്തിന നികുതി, േമെലയുള േകാളം 22-ൽ
സൂചിപ്പ *ആദായം/ആദായങ് ഉൾെപ്പ, ആദായ നികുതി ചട് 1961-െല വ�വസ്ഥക് അനുസൃതമായി………………………………..ന അവസാനിക്ക കഴിഞ
വർഷത്തിനാ കണക്കാക്കെപ്പ ബന്ധെ മൂല�നിർണ് വർഷം…………………………………..ശൂന�വുമായിരിക്ക. േകാളം 22-ൽ സൂചിപ്പ……………..………………..ന
അവസാനിക്ക കഴിഞ വർഷേത്തക്കു മൂല�നിർണ് വർഷം……………….………………..-മായി ബന്ധെപ്പട് *എൻെറ/ഞങ്ങള� ആദായം/ആദായങ്
ആദായ നികുതി ചുമത്താനാക പരമാവധി തുകയിൽ കവിയുകയിെല�ന്ന *ഞാൻ/ഞങ് ്രപസ്താവിക്കു.

സ്ഥ: ………………………………….. …
തീയതി: ……………………………………

__________________________________________
െവളിെപ്പടുത്തുന്െറ ഒപ്

ഭാഗം II [െവളിെപ്പടു സമർപ്ക്കുന്ന വ�ക്തിയുെട ഉപേയ
1. െയസ ബാങ് ലി.-ൻെറ ഭാഗം I-െല േകാളം 21-ൽ സൂചിപ്പ ്രപകാര ആദായം
ൈകപ്പറ ബാധ�സ്ഥന വ�ക്തിയു േപര

2. ഭാഗം II-െല േകാളം 1-ൽ സൂചിപ്പ വ�ക്തിയു പാൻ
AAACY2068D

3. സമ്പണ വിലാസം െയസ ബാങ് �ിപ്ത., െനഹ്റ െസൻറർ, ഒമ്പത നില,
ഡിസ്കവറ ഓഫ ഇന്, േഡാ. എ.ബി. േറാഡ, വർളി, മുംൈബ - 400018

4. ഭാഗം II-െല േകാളം 1-ൽ സൂചിപ്പ വ�ക്തിയു ടാൻ
എംയുഎംൈവ0284എഫ

5. ഇെമയിൽ

8. െവളിെപ്പടു സമർപ്പ
തീയതി (േിേി/മാമാ/വവവവ)

6. േഫാൺ നമ്പറ (എസ്ടിഡ േകാഡ
സഹിതം) െമാൈബൽ നമ്പറ (22) 66699000
9. ഏത കാലയളവിേലക്ക
ലാഭവിഹിതമാണ ്രപഖ�ാപിക്കെ
അെല�ങ്ക ആദായം
ൈകപ്പറ്/െ്രകഡിറ െചയ്യെപ

7. അവസ ആഭ�ന് കമ്പ
10. ആദായമായി ൈകപ്പറ തുക

12. െവളിെപ്പടുത്െറ, ലാഭവിഹിത വിതരണത്തെറ അെല�ങ്ക പണം
ൈകപ്പറ്റിെറ/േദശീയ സമ്പാ പദ്ധ ്രപകാരമു പിൻവലിക്കലെറ
തീയതി (േിേി/മാമാ/വവവവ) ബാധകമല�

11. ആദായം ൈകപ്പറ/െ്രകഡിറ
െചയ്യെ തീയതി
(േിേി/മാമാ/വവവവ)

13. പിൻവലിക് നിർവഹിക്കെ േദശീയ സമ്പാ പദ്ധതിയു അക്കൗ
നമ് ബാധകമല�

ചീഫ കമ്മീഷക് അെല�ങ്ക കമ്മീഷ ഓഫ ഇൻകം ടാക് ……………………………………………………………………… ന േഫാർേവഡ െചയ്യ�
സ്ഥ: ……………………………………..
തീയതി: …….……………………………..

____________________________________________
ഭാഗം I-െല േകാളം 22-ൽ സൂചിപ്പ
ആദായം ൈകപ്പറ ബാധ�സ്ഥന
വ�ക്തിയു ഒപ്

കുറിപ്പ�
1.
2.
3.
4.
5.

6.

െവളിെപ്പടുത്െറ രണ് പകർപ് സഹിതം മൂെന്ന സമർപ്പിേക്ക.
*ബാധകമല�ാത ഏതും െവട്ടിക്ക.
#197എ(1)
വകുപ് ്രപകാര ഒരാൾക്ക 197എ(1എ) വകുപ് ്രപകാര ഒരു വ�ക്തിക (ഒരു കമ്പനിേ സ്ഥാപനേ അല�ാെത) െവളിെപ്പടു
സമർപ്പിക്കാവു.
**ഒരു എച്യുഎഫ, എഒപി തുടങ്ങിയക് േവണ് െവളിെപ്പടു സമർപ്പിക് ഏത സ്ഥാ വഹിച്ച�െകാണ്ടാ െവളിെപ്പടുത.
പരിേശാധിച്ച�റപ്പി ഒപ്പിടുന് മുമ്, െവളിെപ്പടുത് ലഭ�മാക്ക വിവരങ് എല�ാ നിലയിലും സത�വും, കൃത�വും, പൂർണ്ണവുമാെണ
െവളിെപ്പടുത്തുക് സ�യം േബാധ�െപ്പേടണ്. െവളിെപ്പടുത് െതറ്റ വിവരങ് നൽകുന ഏെതാരു വ�ക്തിയ ആദായ നികുതി ചട് 1961-െല
277 വകുപ് ്രപകാര നിയമനടപടിക് വിേധയമാകുന്നത, കൂടാെത ശിക ലഭിക്കാവ കുറ്(i)
െവട്ടിക്കാനുേ നികുതി ഇരുപത്ത ലക് രൂപ കവിയുകയാെണങ്ക, പിഴ സഹിതം ആറു മാസത്ത കുറയാത്തത എന്ന ഏഴ വർഷം വെര
നീേണ്ടക്കാവുന് കഠിന തടവ;
(ii) മറ് സാഹചര�ത്ത, പിഴ സഹിതം മൂന് മാസത്ത കുറയാത്തത എന്ന രണ് വർഷം വെര നീേണ്ടക്കാവുന് കഠിന തടവ.
ആദായ തുകയുെട സ�ഭാവം ഉപ വകുപ് (1) അെല�ങ്ക വകുപ് 197എ-യുെട ഉപ വകുപ് (1എ)-യിൽ സൂചിപ്പ ്രപകാരമാെണങ്, അെല�ങ്ക െ്രകഡിറ െചയ്യെ
അെല�ങ്ക ൈകപ്പറ അെല�ങ്ക െ്രകഡിറ െചയ്യാേ ൈകപ്പറ്റ സാധ�തയുള അത്ത ആദായത്തെറ ആെകത്ത, അത്ത ആദായം കഴിഞ
വർഷത്ത ഉൾെപ്പടുേ നികുതി ചുമത്താനാവ പരമാവധി തുക കവിയുകയാെണങ്ക ഭാഗം I-െല േകാളം 22-ൽ സൂചിപ്പിക്കെ ആദായം
ൈകപ്പറ ബാധ�സ്ഥന വ�ക് െവളിെപ്പടു സ�ീകരിേക്കണ്ട.

ശാഖയിലുള്ള പൂരിപ്പിേക
60 വയസിലും താെഴ ്രപായമു വ�ക്തിക്ക േഫാറം 15 (ജി)-യുെട െചക്ലിസ്
താെഴ പറയുന് ഞാൻ പരിേശാധിക്കുകയ സ്ഥിരീകരിക്കു െചയ്തിട്ട:

ടിക

1. ഉപേഭാക്താവ <60 വയസുണ് (>=60 വയസാെണങ്ക 15 എച് േഫാറം പൂരിപ്പിക)
2. ഉപേഭാക്താവെറ ഉപേഭാക് ഐഡി താരതമ�ം െചയ് ബാങ് െറേക്കഡുകളിൽ
പാൻ അപ്േഡറ െചയ്തിട്ട
3. അക്കൗ െമയിൻറനൻസ േഫാറത്തിേനാെടാ പാൻ കാർഡ അറ്റാ െചയ്തിട്ട
(സിസ്റ് അപ്േഡറ െചയ്തിട്ടിെല�)

4. ഉപേഭാക്ത ആറ സ്ഥലങ് ഒപ് െവച്ചിട് ( സൂചിപ്പ ്രപകാര)
ജീവനക്കാെറ േപര ___________________
ജീവനക്കാെറ ഒപ്
ശാഖ സ്റ്

എംേ�ായീ േകാഡ ________________
തീയതി:

(ആദായ നികുതി പകർപ്)

പതിപ് നമ്. 4.0 – 17 ഏ്രപി 2013

േഫാറം 15 (ജി)

വിഭാഗം 197എ (1), വിഭാഗം 197എ (1എ), നിയമം 29(സി)
കാണുക
1961-െല ആദായ നികുതി ചട്ടത് വിഭാഗം 197എ(1), വിഭാഗം 197എ(1എ) എന്ന ്രപകാര ഒരാേളാ വ�ക്തിേ (ഒരു കമ്പനിേ സ്ഥാപനേ അല�ാെത) നടത്ത
നികുതി കിഴിക്ക ഏതാനും വരവുകൾ അവകാശെപ്പട െവളിെപ്പടു
ഉപേഭാക് ഐഡി

ഭാഗം I
2. മൂല�നിർണ്ണയവിേധെറ പാൻ

1. മൂല�നിർണ്ണയവിേധെറ േപര (െവളിെപ്പടുത്തു)

4. �ാറ്/േഡാർ/േ�ാക് നമ്

3. മൂല�നിർണ് വർഷം
(എന്ത േവണ്ടിയ െവളിെപ്പടുത്
നടത്തെപ്പ)

5. വസ്തുവകകള�െ േപര

8. േറാഡ/െതരുവ/വഴി

6. അവസ

7. ഏത വാർഡിലാണ/സർക്കിളില മൂല�നിർണ്ണ
നടത്തെപ

9. ്രപേദശ/സ്ഥ

10. എഒ േകാഡ (കഴിഞ തവണ ആരുെട കീഴിലാണ
വിലയിരുത്തി)
്രപേദ
േകാഡ

11. നഗരം/പട്ട/ജില�

12. സംസ്ഥാ

15. ഇെമയിൽ

16. േഫാൺ നമ്പറ (എസ്ടിഡ േകാഡ
സഹിതം) െമാൈബൽ നമ്പറ

13. പിൻ

എഒ തരം

േറഞ്
േകാഡ

എഒ നമ്

14. അവസാനം മൂല�നിർണ്ണ നടത്ത വർഷം
17. നിലവിെല വാർഡ/സർക്ക
18. പാർപ്പിട അവസ (1961-െല ആദായ നികുതി
ചട്ടത് വിഭാഗം 6-ൽ വിവരിക്ക ്രപകാര)

19. ബിസിനസിൻെറ/േജാലിയുെട േപര

20. നിലവിെല എഒ േകാഡ (മുകളിേലതിന
സമാനമെല�ങ്ക)

21. ജൂറിസ്ഡിക് ചീഫ കമ്മീഷ ഓഫ ഇൻകം ടാക് അെല�ങ്ക
കമ്മീഷ ഓഫ ഇൻകം
നികുതി (മുമ് ആദായ നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടി)

്രപേദ
േകാഡ

എഒ തരം

േറഞ്
േകാഡ

എഒ നമ്

22. താെഴ സൂചിപ്പിക േ്രസാതസുകളി നിന്ന
കണക്കാക െമാത് വരുമാനം:
(്പസസമായ വബാകസില് േയവായി ്ിക് െചയളക)
െഷഡ�ൂള് I-ല് സൂചിപിയ െഷയറുകളില് നിതുയ ലാഭവിഹി്ം
െഷഡ�ൂള് II-ല് സൂചിപിയ ക്പ്്്ളളെ് പലിദ
െഷഡ�ൂള് III-ല് സൂചിപിയ ്ുകകളളെ് പലിദ
െഷഡ�ൂള് IV-ല് സൂചിപിയ യൂണിറളകളില് നിതുയ പലിദ
െഷഡ�ൂള് V-ല് സൂചിപിയ വേദീയ സമാേ� പദ്ിയിയില് നിത് പിധവലിയ്ും വിഭാഗം 80സിസിഎ(2)(എ)-ല് സൂചിപിയ്ുമായ ്ുക
23. കണകാകിയ മുത വരഷടിെല െമാടം ആോയടില് ഉുെപ്ുവടണ വകാളം 22-ല് സൂചിപിയ ആോയം
24. െവളിെപ്പടുത് അടിസ്ഥാനമ നിേക്ഷപതെറ വിശദാംശങ്:
െഷഡ�ൂൾ I (െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരിലുള്ളത ്രപാേയാജകനായ അേദ്ദ ൈകവശം െവച്ചിരിക്കുന് െഷയറുകള�െട വിശദാംശങ്)
െഷയറുകള�െട എണ്

െഷയറുകള�െട തരവും
ഓേരാ െഷയറിൻെറ
മുഖവിലയും

െഷയറുകള�െട െമാത്
മുഖവില

െഷയറുകള�െട
തരംതിരിച്ച
എണ്ണ

െവളിെപ്പടുത്തു െഷയറുകൾ
കരസ്ഥമാക തീയതി(കൾ)
(ദിദി/മാമാ/വവവവ)

െഷഡ�ൂൾ II (െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരിലുള്ളത ്രപാേയാജകനായ അേദ്ദ ൈകവശം െവച്ചിരിക്കുന് കടപ്പ്രതങ് വിശദാംശങ്)
കടപ്പ്രതങ്
വിവരണം

കടപ്പ്രതങ് എണ്

കടപ്പ്രതങ്
തീയതി(കൾ)
(ദിദി/മാമാ/വവവവ)

കടപ്പ്രതങ് തുക

െവളിെപ്പടുത്തു കടപ്പ്ര
കരസ്ഥമാക തീയതി(കൾ)
(ദിദി/മാമാ/വവവവ)

െഷഡ�ൂൾ III (െവളിെപ്പടുത്തു പലിശയ്ക നൽകിയ തുകകള�െട വിശദാംശങ്)
തുകകൾ ആർക്ക പലിശയ്ക
നൽകിയത ആ വ�ക്തിയു േപരും
വിലാസവും

പലിശയ്ക നൽകെപ്
അത്ത തുകകള�െട
ആെകത്ത

തുകകൾ പലിശയ്ക നൽകിയ
തീയതി (ദിദി/മാമാ/വവവവ)

അത്ത തുകകൾ
പലിശയ്ക നൽകിയ
കാലയളവ

പലിശ നിരക്

െഷഡ�ൂൾ IV (െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരിലുള്ളത ്രപാേയാജകനായ അേദ്ദ ൈകവശം െവച്ചിരിക്കുന് മ�ൂച് ഫണ് യൂണിറ്റ�കള� വിശദാംശങ്)
മ�ൂച് ഫണ്ടെറ
േപരും വിലാസവും

യൂണിറ്റ�കള� എണ്

യൂണിറ്റ�കള� തരവും
ഓേരാ യൂണിറ്റെറ
മുഖവിലയും

യൂണിറ്റ�കള� തരംതിരിച്ച
എണ്ണ

യൂണിറ്റ�കള നിന്ന ആദായം

െഷഡ�ൂൾ V (േദശീയ സമ്പാ പദ്ധതിയ നിന് പിൻവലിച്ചതെറ വിശദാംശങ്)
േദശീയ സമ്പാ പദ്ധ പാലിച്ച�െകാണ്ടിര േപാസ്
ഓഫീസിൻെറ വിശദവിവരങ്ങള അക്കൗ നമ്പറ

അക്കൗ തുറന തീയതി
(ദിദി/മാമാ/വവവവ)

അക്കൗണ നിന് പിൻവലിച തുക

__________________________________________
െവളിെപ്പടുത്തുന്െറ ഒപ്

(ആദായ നികുതി പകർപ്)

െവളിെപ്പടു/പരിേശാധിച്ച�റപ്

*ഞാൻ/ഞങ് …………………………………………………………………………………..േമൽപ്പറഞ്ഞെ ശരിയാെണന്ന പൂർണ്ണമാെണന സത�സന്ധമാ ്രപതിപാദിച്ചിട്ട�
*എൻെറ/ഞങ്ങള� ഉത് േബാധ�ത്തില വിശ�ാസത്തില ഇതിനാൽ ്രപസ്താവിക്. * 1961-െല ആദായനികുതി ചട് 60 മുതൽ 64 വെരയുള വകുപ് ്രപകാര ഈ
േഫാറത്ത സൂചിപ്പിച്ചിര ആദായങൾ മേറ്റെതങ്ക വ�ക്തിയു െമാത് ആദായത്ത ഉൾെപ്പടുത്താവുന്ന ഞാൻ/ഞങ് ്രപസ്താവിക്.
*ഞാൻ/ഞങ് കൂടുതലായി ്രപസ്താവിക് എെന്തന *എൻെറ/ഞങ്ങള� കണക്കാക െമാത് ആദായത്തിന നികുതി, േമെലയുള േകാളം 22-ൽ
സൂചിപ്പ *ആദായം/ആദായങ് ഉൾെപ്പ, ആദായ നികുതി ചട് 1961-െല വ�വസ്ഥക് അനുസൃതമായി …………………………….……..…………..ന അവസാനിക്ക
കഴിഞ വർഷത്തിനാ കണക്കാക്കെപ്പ ബന്ധെ മൂല�നിർണ് വർഷം…………………..……..…………………....ശൂന�വുമായിരിക്ക. േകാളം 22-ൽ സൂചിപ്പ
…………………………………..ന അവസാനിക്ക കഴിഞ വർഷേത്തക്കു മൂല�നിർണ് വർഷം………………………..………………..-മായി ബന്ധെപ്പട് *എൻെറ/ഞങ്ങള�
ആദായം/ആദായങ് ആദായ നികുതി ചുമത്താനാക പരമാവധി തുകയിൽ കവിയുകയിെല�ന്ന *ഞാൻ/ഞങ് ്രപസ്താവിക്കു.

സ്ഥ: …………………………………..
തീയതി: ……………………………………

_________________________________________
െവളിെപ്പടുത്തുന്െറ ഒപ്

ഭാഗം II [െവളിെപ്പടു സമർപ്പിക വ�ക്തിയു ഉപേയാഗത്ത]
1. െയസ ബാങ് ലി.-ൻെറ ഭാഗം I-െല േകാളം 21-ൽ സൂചിപ്പ ്രപകാര ആദായം
ൈകപ്പറ ബാധ�സ്ഥന വ�ക്തിയു േപര

2. ഭാഗം II-െല േകാളം 1-ൽ സൂചിപ്പ വ�ക്തിയു പാൻ
AAACY2068D

3. സമ്പണ വിലാസം െയസ ബാങ് �ിപ്ത., െനഹ്റ െസൻറർ, ഒമ്പത നില,
ഡിസ്കവറ ഓഫ ഇന്, േഡാ. എ.ബി. േറാഡ, വർളി, മുംൈബ - 400018

4. ഭാഗം II-െല േകാളം 1-ൽ സൂചിപ്പ വ�ക്തിയു ടാൻ
എംയുഎംൈവ0284എഫ

5. ഇെമയിൽ

8. െവളിെപ്പടു സമർപ്പ
തീയതി (േിേി/മാമാ/വവവവ)

6. േഫാൺ നമ്പറ (എസ്ടിഡ േകാഡ
സഹിതം) െമാൈബൽ നമ്പറ (22) 66699000
9. ഏത കാലയളവിേലക്ക
ലാഭവിഹിതമാണ ്രപഖ�ാപിക്കെ
അെല�ങ്ക ആദായം
ൈകപ്പറ്/െ്രകഡിറ െചയ്യെപ

12. െവളിെപ്പടുത്െറ, ലാഭവിഹിത വിതരണത്തെറ അെല�ങ്ക പണം
ൈകപ്പറ്റിെറ/േദശീയ സമ്പാ പദ്ധ ്രപകാരമു പിൻവലിക്കലെറ
തീയതി (േിേി/മാമാ/വവവവ) ബാധകമല�

7. അവസ ആഭ�ന് കമ്പ
10. ആദായമായി ൈകപ്പറ തുക

11. ആദായം ൈകപ്പറ/െ്രകഡിറ
െചയ്യെ തീയതി
(േിേി/മാമാ/വവവവ)

13. പിൻവലിക് നിർവഹിക്കെ േദശീയ സമ്പാ പദ്ധതിയു അക്കൗ
നമ് ബാധകമല�

ചീഫ കമ്മീഷക് അെല�ങ്ക കമ്മീഷ ഓഫ ഇൻകം ടാക് ……………………………………………………………………… ന േഫാർേവഡ െചയ്യ�
സ്ഥ: …………………………………..
തീയതി: …….……………………………..

___________________________________________
ഭാഗം I-െല േകാളം 22-ൽ സൂചിപ്പ
ആദായം ൈകപ്പറ ബാധ�സ്ഥന
വ�ക്തിയു ഒപ്

കുറിപ്പ�
1.
2.
3.
4.
5.

6.

െവളിെപ്പടുത്െറ രണ് പകർപ് സഹിതം മൂെന്ന സമർപ്പിേക്ക.
*ബാധകമല�ാത ഏതും െവട്ടിക്ക.
#197എ(1) വകുപ് ്രപകാര ഒരാൾക്ക 197എ(1എ) വകുപ് ്രപകാര ഒരു വ�ക്തിക (ഒരു കമ്പനിേ സ്ഥാപനേ അല�ാെത) െവളിെപ്പടു
സമർപ്പിക്കാവു
**ഒരു എച്യുഎഫ, എഒപി തുടങ്ങിയക് േവണ് െവളിെപ്പടു സമർപ്പിക് ഏത സ്ഥാ വഹിച്ച�െകാണ്ടാ െവളിെപ്പടുത.
പരിേശാധിച്ച�റപ്പി ഒപ്പിടുന് മുമ്, െവളിെപ്പടുത് ലഭ�മാക്ക വിവരങ് എല�ാ നിലയിലും സത�വും, കൃത�വും, പൂർണ്ണവുമാെണ
െവളിെപ്പടുത്തുക് സ�യം േബാധ�െപ്പേടണ്. െവളിെപ്പടുത് െതറ്റ വിവരങ് നൽകുന ഏെതാരു വ�ക്തിയ ആദായ നികുതി ചട് 1961-െല
277 വകുപ് ്രപകാര നിയമനടപടിക് വിേധയമാകുന്നത, കൂടാെത ശിക ലഭിക്കാവ കുറ്(iii)
െവട്ടിക്കാനുേ നികുതി ഇരുപത്ത ലക് രൂപ കവിയുകയാെണങ്ക, പിഴ സഹിതം ആറു മാസത്ത കുറയാത്തത എന്ന ഏഴ വർഷം വെര
നീേണ്ടക്കാവുന് കഠിന തടവ;
(iv)
മറ് സാഹചര�ത്ത, പിഴ സഹിതം മൂന് മാസത്ത കുറയാത്തത എന്ന രണ് വർഷം വെര നീേണ്ടക്കാവുന് കഠിന തടവ.
ആദായ തുകയുെട സ�ഭാവം ഉപ വകുപ് (1) അെല�ങ്ക വകുപ് 197എ-യുെട ഉപ വകുപ് (1എ)-യിൽ സൂചിപ്പ ്രപകാരമാെണങ്, അെല�ങ്ക െ്രകഡിറ െചയ്യെ
അെല�ങ്ക ൈകപ്പറ അെല�ങ്ക െ്രകഡിറ െചയ്യാേ ൈകപ്പറ്റ സാധ�തയുള അത്ത ആദായത്തെറ ആെകത്ത, അത്ത ആദായം കഴിഞ
വർഷത്ത ഉൾെപ്പടുേ നികുതി ചുമത്താനാവ പരമാവധി തുക കവിയുകയാെണങ്ക ഭാഗം I-െല േകാളം 22-ൽ സൂചിപ്പിക്കെ ആദായം
ൈകപ്പറ ബാധ�സ്ഥന വ�ക് െവളിെപ്പടു സ�ീകരിേക്കണ്ട.

നിരാകരണം
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

60 വയസിലും താെഴയുള വ�ക്തി (>=60 വയെസങ്ക േഫാറം 15 എച് പൂരിപ്പിക), ഉടമസ്ഥാവകാ,
െസാൈസറ്, വ�ക്തികള� അേസാസിേയഷനുകൾ, ്രടസ, എച്യുഎഫ മുതലായവയ്ക മാ്രത േഫാറം 15ജി
പൂരിപ്പിക.
ബാങ്കെറ െറേക്കഡുകളിൽ പാൻ വിശദാംശങ് അപ്േഡറ െചയ്തിട്ടിെല� ടിഡിഎസ ഒഴിവാക്
േരഖെപ്പടുത്തെപ
ഈ േഫാറം സമർപ്പ തീയതി മുതൽ ടിഡിഎസ ഒഴിവാക് േരഖെപ്പടുത്തെ
ഇതിനകം ഈടാക്കെ ടിഡിഎസ തിരിെക ലഭിക്കുന്, അതിനായി ആദായ നികുതി വകുപ്പി
സമീപിേക്കണ്
ഓേരാ പുതിയ സാമ്പത വർഷവും അതാത സാമ്പത വർഷത്തെറ ആരംഭത്തിനുള പുതിെയാരു
േഫാറം 15ജി സമർപ്പിേക്ക
േഫാറം 15ജി-യുെട രണ് പകർപ് സഹിതം മൂെന്ന സമർപ്പിേക്ക
ബാങ്ക നിേക്ഷപിച്ച സ്ഥ നിേക്ഷപ ഓേരാന്നിന േഫാറം 15ജി സമർപ്പിേക്ക
േഫാറം 15ജി സമർപ്പിക്കുന് കാലതാമസം, സമർപ്പിക്കാതി, െതറ്റ സമർപ്പി തുടങ്ങിയവയ
നിന് ഉരുത്തിരിയ ഏെതങ്കില ്രപത�ാഘാതങേക് നഷ്ടത്ത ബാങ്ക ഉത്തരവാദിത
ഉണ്ടായിരിക്കു
ആദായ നികുതി ചട് 1961-െല 272ബി വകുപ് ്രപകാര പാൻ െതറ്റാ നൽകുന് ശിക്ഷഹമായ
്രപത�ാഘാതങ്ങ കലാശിക്കുെമന െതറ്റാ പാൻ നൽകുന്നത നിന് ഉരുത്തിരിയ ഏെതങ്കില
്രപത�ാഘാതങക് ബാങ്ക ഉത്തരവാദിത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത ഞാൻ/ഞങ് പൂർണ്ണമാ
മനസിലാക്കു

തീയതിയും ഒപ്പ
സഹിതമുള ശാഖ സീൽ

പതിപ് നമ്. 4.0 – 17 ഏ്രപി 2013

(ഉപേഭാക്താവിന പകർപ്)

േഫാറം 15 (ജി)

വിഭാഗം 197എ (1), വിഭാഗം 197എ (1എ), നിയമം 29(സി)
കാണുക
1961-െല ആദായ നികുതി ചട്ടത് വിഭാഗം 197എ(1), വിഭാഗം 197എ(1എ) എന്ന ്രപകാര ഒരാേളാ വ�ക്തിേ (ഒരു കമ്പനിേ സ്ഥാപനേ അല�ാെത) നടത്ത
നികുതി കിഴിക്ക ഏതാനും വരവുകൾ അവകാശെപ്പട െവളിെപ്പടു
ഉപേഭാക് ഐഡി
ഭാഗം I
2. മൂല�നിർണ്ണയവിേധെറ പാൻ

1. മൂല�നിർണ്ണയവിേധെറ േപര (െവളിെപ്പടുത്തു)

4. �ാറ്/േഡാർ/േ�ാക് നമ്

3. മൂല�നിർണ് വർഷം
(എന്ത േവണ്ടിയ െവളിെപ്പടുത്
നടത്തെപ്പ)

5. വസ്തുവകകള�െ േപര

8. േറാഡ/െതരുവ/വഴി

9. ്രപേദശ/സ്ഥ

11. നഗരം/പട്ട/ജില�

12. സംസ്ഥാ

6. അവസ

7. ഏത വാർഡിലാണ/സർക്കിളില മൂല�നിർണ്ണ
നടത്തെപ
10. എഒ േകാഡ (കഴിഞ തവണ ആരുെട കീഴിലാണ
വിലയിരുത്തി)
്രപേദ
േകാഡ
13. പിൻ

15. ഇെമയിൽ

എഒ തരം

േറഞ്
േകാഡ

എഒ നമ്

14. അവസാനം മൂല�നിർണ്ണ നടത്ത വർഷം

16. േഫാൺ നമ്പറ (എസ്ടിഡ േകാഡ
സഹിതം) െമാൈബൽ നമ്പറ

17. നിലവിെല വാർഡ/സർക്ക
18. പാർപ്പിട അവസ (1961-െല ആദായ നികുതി
ചട്ടത് വിഭാഗം 6-ൽ വിവരിക്ക ്രപകാര)

19. ബിസിനസിൻെറ/േജാലിയുെട േപര

20. നിലവിെല എഒ േകാഡ (മുകളിേലതിന
സമാനമെല�ങ്ക)

21. ജൂറിസ്ഡിക് ചീഫ കമ്മീഷ ഓഫ ഇൻകം ടാക് അെല�ങ്ക
കമ്മീഷ ഓഫ ഇൻകം
നികുതി (മുമ് ആദായ നികുതി നിർണ്ണയിച്ചിട്ടി)

്രപേദ
േകാഡ

എഒ തരം

േറഞ്
േകാഡ

എഒ നമ്

22. താെഴ സൂചിപ്പിക േ്രസാതസുകളി നിന്ന
കണക്കാക െമാത് വരുമാനം:
(്പസസമായ വബാകസില് േയവായി ്ിക് െചയളക)
െഷഡ�ൂൾ I-ൽ സൂചിപ്പ െഷയറുകളിൽ നിന്ന ലാഭവിഹിതം
െഷഡ�ൂൾ II-ൽ സൂചിപ്പ കടപ്പ്രതങ് പലിശ
െഷഡ�ൂൾ III-ൽ സൂചിപ്പ തുകകള�െട പലിശ
െഷഡ�ൂൾ IV-ൽ സൂചിപ്പ യൂണിറ്റ�കള നിന്ന പലിശ
െഷഡ�ൂൾ V-ൽ സൂചിപ്പ േദശീയ സമ്പാ പദ്ധതിയിയ നിന് പിൻവലിച്ചത വിഭാഗം 80സിസിഎ(2)(എ)-ൽ സൂചിപ്പിച്ചത തുക
23. കണക്കാക മുൻ വർഷത്തി െമാത് ആദായത്ത ഉൾെപ്പടുേ േകാളം 22-ൽ സൂചിപ്പ ആദായം
24. െവളിെപ്പടുത് അടിസ്ഥാനമ നിേക്ഷപതെറ വിശദാംശങ്:
െഷഡ�ൂൾ I (െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരിലുള്ളത ്രപാേയാജകനായ അേദ്ദ ൈകവശം െവച്ചിരിക്കുന് െഷയറുകള�െട വിശദാംശങ്)
െഷയറുകള�െട എണ്

െഷയറുകള�െട തരവും
ഓേരാ െഷയറിൻെറ
മുഖവിലയും

െഷയറുകള�െട െമാത്
മുഖവില

െഷയറുകള�െട
തരംതിരിച്ച
എണ്ണ

െവളിെപ്പടുത്തു െഷയറുകൾ
കരസ്ഥമാക തീയതി(കൾ)
(ദിദി/മാമാ/വവവവ)

െഷഡ�ൂൾ II (െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരിലുള്ളത ്രപാേയാജകനായ അേദ്ദ ൈകവശം െവച്ചിരിക്കുന് കടപ്പ്രതങ് വിശദാംശങ്)
കടപ്പ്രതങ്
വിവരണം

കടപ്പ്രതങ് എണ്

കടപ്പ്രതങ്
തീയതി(കൾ)
(ദിദി/മാമാ/വവവവ)

കടപ്പ്രതങ് തുക

െവളിെപ്പടുത്തു കടപ്പ്ര
കരസ്ഥമാക തീയതി(കൾ)
(ദിദി/മാമാ/വവവവ)

െഷഡ�ൂൾ III (െവളിെപ്പടുത്തു പലിശയ്ക നൽകിയ തുകകള�െട വിശദാംശങ്)
തുകകൾ ആർക്ക പലിശയ്ക
നൽകിയത ആ വ�ക്തിയു േപരും
വിലാസവും

പലിശയ്ക നൽകെപ്
അത്ത തുകകള�െട
ആെകത്ത

തുകകൾ പലിശയ്ക നൽകിയ
തീയതി (തീതീ/മാമാ/വവവവ)

അത്ത തുകകൾ
പലിശയ്ക നൽകിയ
കാലയളവ

പലിശ നിരക്

െഷഡ�ൂൾ IV (െവളിെപ്പടുത്തുന്ന േപരിലുള്ളത ്രപാേയാജകനായ അേദ്ദ ൈകവശം െവച്ചിരിക്കുന് മ�ൂച് ഫണ് യൂണിറ്റ�കള� വിശദാംശങ്)
മ�ൂച് ഫണ്ടെറ
േപരും വിലാസവും

യൂണിറ്റ�കള� എണ്

യൂണിറ്റ�കള� തരവും
ഓേരാ യൂണിറ്റെറ
മുഖവിലയും

യൂണിറ്റ�കള� തരംതിരിച്ച
എണ്ണ

യൂണിറ്റ�കള നിന്ന ആദായം

െഷഡ�ൂൾ V (േദശീയ സമ്പാ പദ്ധതിയ നിന് പിൻവലിച്ചതെറ വിശദാംശങ്)
േദശീയ സമ്പാ പദ്ധ പാലിച്ച�െകാണ്ടിര േപാസ്
ഓഫീസിൻെറ വിശദവിവരങ്ങള അക്കൗ നമ്പറ

അക്കൗ തുറന തീയതി
(ദിദി/മാമാ/വവവവ)

അക്കൗണ നിന് പിൻവലിച തുക

________________________________________
െവളിെപ്പടുത്തുന്െറ ഒപ്

(ആദായ നികുതി പകർപ്)

െവളിെപ്പടു/പരിേശാധിച്ച�റപ്

*ഞാൻ/ഞങ് …………………………………………………………………………………..േമൽപ്പറഞ്ഞെ ശരിയാെണന്ന പൂർണ്ണമാെണന സത�സന്ധമാ ്രപതിപാദിച്ചിട്ട�
*എൻെറ/ഞങ്ങള� ഉത് േബാധ�ത്തില വിശ�ാസത്തില ഇതിനാൽ ്രപസ്താവിക്. * 1961-െല ആദായനികുതി ചട് 60 മുതൽ 64 വെരയുള വകുപ് ്രപകാര ഈ
േഫാറത്ത സൂചിപ്പിച്ചിര ആദായങ് മേറ്റെതങ്ക വ�ക്തിയു െമാത് ആദായത്ൽ ഉൾെപ്പടുത്താവുന്ന ഞാൻ/ഞങ് ്രപസ്താവിക്.
*ഞാൻ/ഞങ് കൂടുതലായി ്രപസ്താവിക് എെന്തന *എൻെറ/ഞങ്ങള� കണക്കാക െമാത് ആദായത്തിന നികുതി, േമെലയുള േകാളം 22-ൽ
സൂചിപ്പ *ആദായം/ആദായങ് ഉൾെപ്പ, ആദായ നികുതി ചട് 1961-െല വ�വസ്ഥക് അനുസൃതമായി …………………………………………..ന അവസാനിക്ക കഴിഞ
വർഷത്തിനാ

കണക്കാക്കെപ്പ

ബന്ധെ

മൂല�നിർണ്

വർഷം

……………………………..……………………..ശൂന�വുമായിരിക്ക.

േകാളം

22-ൽ

സൂചിപ്പ

…………………………..……………..ന അവസാനിക്ക കഴിഞ വർഷേത്തക്കു മൂല�നിർണ് വർഷം ………………………………..-മായി ബന്ധെപ്പട് *എൻെറ/ഞങ്ങള�
ആദായം/ആദായങ് ആദായ നികുതി ചുമത്താനാക പരമാവധി തുകയിൽ കവിയുകയിെല�ന്ന *ഞാൻ/ഞങ് ്രപസ്താവിക്കു.

സ്ഥ: …………………………………..
തീയതി: ……………………………………

___________________________________________
െവളിെപ്പടുത്തുന്െറ ഒപ്

ഭാഗം II [െവളിെപ്പടു സമർപ്പിക വ�ക്തിയു ഉപേയാഗത്ത]
1. െയസ ബാങ് ലി.-ൻെറ ഭാഗം I-െല േകാളം 21-ൽ സൂചിപ്പ ്രപകാര ആദായം
ൈകപ്പറ ബാധ�സ്ഥന വ�ക്തിയു േപര
3. സമ്പണ വിലാസം െയസ ബാങ് �ിപ്ത., െനഹ്റ െസൻറർ, ഒമ്പത നില,
ഡിസ്കവറ ഓഫ ഇന്, േഡാ. എ.ബി. േറാഡ, വർളി, മുംൈബ - 400018
5. ഇെമയിൽ

8. െവളിെപ്പടു സമർപ്പ
തീയതി (േിേി/മാമാ/വവവവ)

6. േഫാൺ നമ്പറ (എസ്ടിഡ േകാഡ
സഹിതം) െമാൈബൽ നമ്പറ (22) 66699000
9. ഏത കാലയളവിേലക്ക
ലാഭവിഹിതമാണ ്രപഖ�ാപിക്കെ
അെല�ങ്ക ആദായം
ൈകപ്പറ്/െ്രകഡിറ െചയ്യെപ

12. െവളിെപ്പടുത്െറ, ലാഭവിഹിത വിതരണത്ൻെറ അെല�ങ്ക പണം
ൈകപ്പറ്റിെറ/േദശീയ സമ്പാ പദ്ധ ്രപകാരമു പിൻവലിക്കലെറ
തീയതി (േിേി/മാമാ/വവവവ) ബാധകമല�

2. ഭാഗം II-െല േകാളം 1-ൽ സൂചിപ്പ വ�ക്തിയു പാൻ
AAACY2068D
4. ഭാഗം II-െല േകാളം 1-ൽ സൂചിപ്പ വ�ക്തിയു ടാൻ
എംയുഎംൈവ0284എഫ
7. അവസ ആഭ�ന് കമ്പ
10. ആദായമായി ൈകപ്പറ തുക

11. ആദായം ൈകപ്പറ/െ്രകഡിറ
െചയ്യെ തീയതി
(േിേി/മാമാ/വവവവ)

13. പിൻവലിക് നിർവഹിക്കെ േദശീയ സമ്പാ പദ്ധതിയു അക്കൗ
നമ് ബാധകമല�

ചീഫ കമ്മീഷക് അെല�ങ്ക കമ്മീഷ ഓഫ ഇൻകം ടാക് ……………………………………………………………………… ന േഫാർേവഡ െചയ്യ�
സ്ഥ: ………………………………..…..
തീയതി: …….……………………………..

___________________________________________
ഭാഗം I-െല േകാളം 22-ൽ സൂചിപ്പ
ആദായം ൈകപ്പറ ബാധ�സ്ഥന
വ�ക്തിയു ഒപ്

കുറിപ്പ�
1.
2.
3.

െവളിെപ്പടുത്െറ രണ് പകർപ് സഹിതം മൂെന്ന സമർപ്പിേക്ക.
*ബാധകമല�ാത ഏതും െവട്ടിക്ക.
#197എ(1)
വകുപ് ്രപകാര ഒരാൾക്ക 197എ(1എ) വകുപ് ്രപകാര ഒരു വ�ക്തിക (ഒരു കമ്പനിേ സ്ഥാപനേ അല�ാെത) െവളിെപ്പടു
സമർപ്പിക്കാവു.
**ഒരു എച്യുഎഫ, എഒപി തുടങ്ങിയക് േവണ് െവളിെപ്പടു സമർപ്പിക് ഏത സ്ഥാ വഹിച്ച�െകാണ്ടാ െവളിെപ്പടുത.
പരിേശാധിച്ച�റപ്പി ഒപ്പിടുന് മുമ്, െവളിെപ്പടുത് ലഭ�മാക്ക വിവരങ് എല�ാ നിലയിലും സത�വും, കൃത�വും, പൂർണ്ണവുമാെണ
െവളിെപ്പടുത്തുക് സ�യം േബാധ�െപ്പേടണ്. െവളിെപ്പടുത് െതറ്റ വിവരങ് നൽകുന ഏെതാരു വ�ക്തിയ ആദായ നികുതി ചട് 1961-െല
277 വകുപ് ്രപകാര നിയമനടപടിക് വിേധയമാകുന്നത, കൂടാെത ശിക ലഭിക്കാവ കുറ്(v) െവട്ടിക്കാനുേ നികുതി ഇരുപത്ത ലക് രൂപ കവിയുകയാെണങ്ക, പിഴ സഹിതം ആറു മാസത്ത കുറയാത്തത എന്ന ഏഴ വർഷം
വെര നീേണ്ടക്കാവുന് കഠിന തടവ;
(vi) മറ് സാഹചര�ത്ത, പിഴ സഹിതം മൂന് മാസത്ത കുറയാത്തത എന്ന രണ് വർഷം വെര നീേണ്ടക്കാവുന് കഠിന തടവ.
ആദായ തുകയുെട സ�ഭാവം ഉപ വകുപ് (1) അെല�ങ്ക വകുപ് 197എ-യുെട ഉപ വകുപ് (1എ)-യിൽ സൂചിപ്പ ്രപകാരമാെണങ്, അെല�ങ്ക െ്രകഡിറ
െചയ്യെ അെല�ങ്ക ൈകപ്പറ അെല�ങ്ക െ്രകഡിറ െചയ്യാേ ൈകപ്പറ്റ സാധ�തയുള അത്ത ആദായത്തെറ ആെകത്ത, അത്ത ആദായം
കഴിഞ വർഷത്ത ഉൾെപ്പടുേ നികുതി ചുമത്താനാവ പരമാവധി തുക കവിയുകയാെണങ്ക ഭാഗം I-െല േകാളം 22-ൽ സൂചിപ്പിക്കെ ആദായം
ൈകപ്പറ ബാധ�സ്ഥന വ�ക് െവളിെപ്പടു സ�ീകരിേക്കണ്ട.

4.
5.

6.

നിരാകരണം
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

60 വയസിലും താെഴയുള വ�ക്തി (>=60 വയെസങ്ക േഫാറം 15 എച് പൂരിപ്പിക), ഉടമസ്ഥാവകാ,
െസാൈസറ്, വ�ക്തികള� അേസാസിേയഷനുകൾ, ്രടസ, എച്യുഎഫ മുതലായവയ്ക മാ്രത േഫാറം 15ജി
പൂരിപ്പിക
ബാങ്കെറ െറേക്കഡുകളിൽ പാൻ വിശദാംശങ് അപ്േഡറ െചയ്തിട്ടിെല� ടിഡിഎസ ഒഴിവാക്
േരഖെപ്പടുത്തെപ
ഈ േഫാറം സമർപ്പ തീയതി മുതൽ ടിഡിഎസ ഒഴിവാക് േരഖെപ്പടുത്തെ
ഇതിനകം ഈടാക്കെ ടിഡിഎസ തിരിെക ലഭിക്കുന്, അതിനായി ആദായ നികുതി വകുപ്പി
സമീപിേക്കണ്
ഓേരാ പുതിയ സാമ്പത വർഷവും അതാത സാമ്പത വർഷത്തെറ ആരംഭത്തിനുള പുതിെയാരു
േഫാറം 15ജി സമർപ്പിേക്ക
േഫാറം 15ജി-യുെട രണ് പകർപ് സഹിതം മൂെന്ന സമർപ്പിേക്ക
ബാങ്ക നിേക്ഷപിച്ച സ്ഥ നിേക്ഷപ ഓേരാന്നിന േഫാറം 15ജി സമർപ്പിേക്ക
േഫാറം
15ജി
സമർപ്പിക്കുന്
കാലതാമസം,
സമർപ്പിക്കാതി,
െതറ്റ
സമർപ്പി
തുടങ്ങിയവയ
നിന്
ഉരുത്തിരിയ
ഏെതങ്കില
്രപത�ാഘാതങേക്
നഷ്ടത്ത
ബാങ്ന
ഉത്തരവാദിത ഉണ്ടായിരിക്കു
ആദായ നികുതി ചട് 1961-െല 272ബി വകുപ് ്രപകാര പാൻ െതറ്റാ നൽകുന് ശിക്ഷഹമായ
്രപത�ാഘാതങ്ങ കലാശിക്കുെമന െതറ്റാ പാൻ നൽകുന്നത നിന് ഉരുത്തിരിയ ഏെതങ്കില
്രപത�ാഘാതങക് ബാങ്ക ഉത്തരവാദിത ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത ഞാൻ/ഞങ് പൂർണ്ണമാ
മനസിലാക്കു
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