(ਐਨ ਓ ਸੀ ਕਾਪੀ)

ਸੰ ਸਕਰਣ ਨੰ. 5.0 –17 ਅਪ�ੈਲ , 2013

ਫਾਰਮ 15 (ਏਚ)
ਸੈਕਸ਼ਨ 197 ਏ (1ਸੀ) ਅਤੇ ਰੂਲ 29 (ਸੀ) (1ਏ) ਦੇਖ ੋ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 197ਏ(1ਸੀ) ਤਿਹਤ ਘੋਸ਼ ਣਾ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆ ਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੱ ਠ ਸਾਲ ਦਾ ਜ� ਵੱ ਡਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਰਸੀਦ� ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਗ�ਾਹਕ ਆਈ ਡੀ

ਪਾਰਟ I
1. ਕਰਦਾਤਾ (ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ) ਦਾ ਨਾਮ

2. ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪੈਨ
3. ਉਮਰ

4. ਆਕਲਨ ਸਾਲ (ਿਜਸ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ)

5. ਫਲੈ ਟ / ਡੋਰ / ਬਲੌ ਕ ਨੰ.

6. ਪਿਰਸਰ� ਦੇ ਨਾਮ

7. ਿਕਹੜੇ ਵਾਰਡ / ਸਰਕਲ ਿਵੱ ਚ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ

8. ਸੜਕ / ਗਲੀ / ਲੇ ਨ

9. ਖੇਤਰ / ਇਲਾਕਾ

10. ਏ ਓ ਕੋਡ (ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਕਲਨ ਹੋਇਆ)
ਖੇਤਰ ਕੋਡ

11. ਕਜ਼ਬਾ / ਸ਼ਿਹਰ / ਿਜ਼ਲਾ

ਏ ਓ ਿਕਸਮ

ਰ�ਜ ਕੋਡ

ਏ ਓ ਨੰ।

12. ਪ�ਦੇਸ਼
13. ਿਪੰ ਨ

15. ਈਮੇਲ

14. ਿਪਛਲਾ ਆਕਲਨ ਸਾਲ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ

16. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ. (ਐਸ ਟੀ ਡੀ ਕੋਡ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.

17. ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡ / ਸਰਕਲ

18. ਕਾਰੋਬਾਰ / ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ

19. ਮੌਜੂਦਾ ਏ ਓ ਕੋਡ (ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵ�ਗ ਸਮਾਨ ਨਹ� ਹੈ)

20. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਚੀਫ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਜੇ ਪਿਹਲ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਕਲਨ

ਖੇਤਰ ਕੋਡ

ਏ ਓ ਿਕਸਮ

ਰ�ਜ ਕੋਡ

ਏ ਓ ਨੰ.

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ)
21. ਹੇਠ� ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ� ਤ� ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ:

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰ ਧਤ ਬਾਕਸ ਤੇ ਿਟਕ ਲਗਾਓ)
ਅਨੁਸੂਚੀ I ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਤ� ਿਡਵੀਡ�ਡ
ਅਨੁਸੂਚੀ II ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਤ� ਿਡਵੀਡ�ਡ
ਅਨੁਸੂਚੀ III ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਤ� ਿਡਵੀਡ�ਡ
ਅਨੁਸੂਚੀ IV ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਤ� ਿਡਵੀਡ�ਡ
ਅਨੁਸੂਚੀ V ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਤ� ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਸੀਸੀਏ (2)(ਏ) ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਕਢਾਈ ਗਈ ਰਕਮ
22. ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ








23. ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਜਸਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:
ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ I (ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਫੇਸ ਵੈਲ ਯੂ

ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੇਅ ਰ ਦੀ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਿਮਤੀ(ਆਂ) ਜਦ� ਸ਼ੇਅ ਰ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਫੇਸ ਵੈਲ ਯੂ

(ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ II (ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰ ਦ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਿਮਤੀ(ਆਂ)

ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ

ਿਮਤੀ(ਆਂ) ਜਦ� ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ

(ਿਦਨ /ਮਹੀਨਾ /ਸਾਲ)

ਗਈਆਂ ਸਨ (ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ III (ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਿਵਆਜ �ਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਰਕਮ� ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ)
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਵਆਜ �ਤੇ

ਿਵਆਜ �ਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ

ਿਮਤੀਆਂ ਜਦ� ਿਵਆਜ਼ �ਤੇ ਰਕਮ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਿਮਆਦ ਿਜਸ ਲਈ ਰਕਮ� ਿਵਆਜ �ਤੇ

ਰਕਮ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਰਕਮ� ਦਾ ਜੋੜ

ਸਨ (ਿਦਨ /ਮਹੀਨਾ /ਸਾਲ)

ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ

ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ IV (ਿਮਉਚੁਅ ਲ ਫੰ ਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
ਿਮਉਚੁਅ ਲ ਫੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ

ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ

ਪਤਾ

ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰ ਿਖਆ

ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਆਮਦਨੀ

ਫੇਲ ਵੈਲ ਯੂ

ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ V (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਤ� ਕਢਾਈਆਂ ਰਕਮ� ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ)
ਉਸ ਡਾਕ ਘਰ ਿਜੱ ਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ

ਿਮਤੀ ਜਦ� ਖਾਤਾ ਖੋਿ ਲ�ਆ ਿਗਆ ਸੀ

ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ

(ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਖਾਤੇ ਤ� ਕਢਾਈ ਗਈ ਰਕਮ

____________________________
ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

(ਐਨ ਓ ਸੀ ਕਾਪੀ)

ਘੋਸ਼ ਣਾ /ਤਸਦੀਕੀ

ਮ� …………………………………………………………………………………..ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਿਨਵਾਸੀ ਹ�। ਮ� ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ
ਮੇਰੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ, �ਪਰ ਦੱ ਿਸਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ, ਸੰ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਤ�
64 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ। *ਮ�/ਅਸ� ਅੱ ਗੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ �ਪਰ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ *ਆਮਦਨੀ/ਆਮਦਨੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਮੇਰੀ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ �ਤੇ ਟੈਕਸ,
ਿਜਸ ਨੂੰ…………………………………………………………….. ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਨ�ਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਲਨ ਸਾਲ …………………………………………………………..
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ, ਿਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਥ�: ……………………………….……..

____________________________

ਿਮਤੀ: ……………………………………

ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਪਾਰਟ II [ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਜਸ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ]
1. ਪਾਰਟ I ਦੇ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ
ਿਲ.

2. ਪਾਰਟ II ਦੇ ਕਾਲਮ 1 ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੈਨ
AAACY2068D

3. ਸੰ ਪੂਰਣ ਪਤਾ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਿਲ., ਨਿਹਰੂ ਸ�ਟਰ, 9ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਿਡਸਕਵਰੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਡਾ. ਏ. ਬੀ. ਰੋਡ, ਵਰਲੀ,
ਮੁੰ ਬਈ - 400018
5. ਈਮੇਲ

6. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ. (ਐਸ ਟੀ ਡੀ ਕੋਡ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. (22)
66699000

4. ਪਾਰਟ II ਦੇ ਕਾਲਮ 1 ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀ ਏ ਐਨ
MUMY02084F
7. ਸਿਥਤੀ ਦੇਸ਼ ੀ ਕੰ ਪਨੀ

8. ਿਮਤੀ ਜਦ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

9. ਿਮਆਦ ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਡਵੀਡ�ਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ

(ਦਦ/ਮਮ/ਸਸਸਸ)

ਗਈ ਹੈ ਜ� ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

12. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਡਵੀਡ�ਡ/ਕਢਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਿਵਤਰਨ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਤੀ

10. ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ

11. ਿਮਤੀ ਜਦ� ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ (ਦਦ/ਮਮ/ਸਸਸਸ)

13. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ� ਰਕਮ ਕਢਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹ�

(ਦਦ/ਮਮ/ਸਸਸਸ) ਲਾਗੂ ਨਹ�
ਚੀਫ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜ� ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਔਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ………………………………………………………………………
ਥ�: …………………………………..

_______________________________

ਿਮਤੀ: …….……………………………..

ਪਾਰਟ I ਦੇ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ
1.

ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਤੰ ਨ ਕਾਪੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2.

* ਿਮਟਾ ਿਦਓ ਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

3.

ਤਸਦੀਕੀ �ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਪੱ ਖ� ਸੱ ਚ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ
ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 277 ਤਿਹਤ ਕੈਦ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ �ਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ-

4.

(i)

ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਿਗਆ ਟੈਕਸ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤ� ਵੱ ਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱ ਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ� ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ;

(ii)

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ� ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟ I ਦੇ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 197ਏ ਦੇ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਜ� ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1ਸੀ) ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ
ਰਕਮ ਜ� ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕ�ਿੈ ਡਟ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮ� ਦਾ ਜੋੜ ਉਸ ਅਿਧਕਤਮ ਰਕਮ ਿਜਸ �ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹ�
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਾਠ VI-ਏ ਤਿਹਤ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਿਜਸ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤ� ਵੱ ਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆ ਰਾ ਭਿਰਆ ਜਾਵੇ
60 ਸਾਲ ਤ� ਵੱ ਡੀ ਜ� ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮ 15 (ਏਚ) ਲਈ ਜ�ਚ-ਸੂਚੀ
ਮ� ਹੇਠ� ਜ�ਚ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ ਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ:

ਿਟਕ ਕਰੋ

1. ਗ�ਾਹਕ >= 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ (ਜੇ < 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਤ� ਫਾਰਮ 15 ਜੀ ਭਰੋ)
2. ਪੈਨ ਨੂੰ ਗ�ਾਹਕ ਦੇ ਗ�ਾਹਕ ਆਈ ਡੀ ਦੇ ਸਾਮ�ਣੇ ਬ�ਕ ਿਰਕਾਰਡ� ਿਵੱ ਚ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ
3. ਖਾਤਾ ਮੇਨਟੀਨ�ਸ ਫਾਰਮ (ਜੇ ਿਸਸਟਮ ਿਵੱ ਚ ਅਪਡੇਟ ਨਹ� ਹੋਇਆ ਹੈ) ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਕਲ
4. ਗ�ਾਹਕ ਨ� ਛੇ ਥ�ਵ� ( ਦੁਆਰਾ ਿਦਖਾਈਆਂ) ਿਵੱ ਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ___________________

ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਡ ________________

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਿਮਤੀ:

ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮੁਹਰ

(ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਪੀ)

ਸੰ ਸਕਰਣ ਨੰ. 5.0 –17 ਅਪ�ੈਲ , 2013

ਫਾਰਮ 15 (ਏਚ)
ਸੈਕਸ਼ਨ 197ਏ(1ਸੀ) ਅਤੇ ਰੂਲ 29 (ਸੀ) (1ਏ) ਦੇਖ ੋ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 197ਏ (1ਸੀ) ਤਿਹਤ ਘੋਸ਼ ਣਾ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆ ਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੱ ਠ ਸਾਲ ਦਾ ਜ� ਵੱ ਡਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਰਸੀਦ� ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਗ�ਾਹਕ ਆਈ ਡੀ

ਪਾਰਟ I
1. ਕਰਦਾਤਾ (ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ) ਦਾ ਨਾਮ

2. ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪੈਨ
3. ਉਮਰ

4. ਆਕਲਨ ਸਾਲ (ਿਜਸ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ)

5. ਫਲੈ ਟ / ਡੋਰ / ਬਲੌ ਕ ਨੰ.

6. ਪਿਰਸਰ� ਦੇ ਨਾਮ

7. ਿਕਹੜੇ ਵਾਰਡ / ਸਰਕਲ ਿਵੱ ਚ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ

8. ਸੜਕ / ਗਲੀ / ਲੇ ਨ

9. ਖੇਤਰ / ਇਲਾਕਾ

10. ਏ ਓ ਕੋਡ (ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਕਲਨ ਹੋਇਆ)
ਖੇਤਰ ਕੋਡ

11. ਕਜ਼ਬਾ / ਸ਼ਿਹਰ / ਿਜ਼ਲਾ

ਏ ਓ ਿਕਸਮ

ਰ�ਜ ਕੋਡ

ਏ ਓ ਨੰ।

12. ਪ�ਦੇਸ਼
13. ਿਪੰ ਨ

15. ਈਮੇਲ

14. ਿਪਛਲਾ ਆਕਲਨ ਸਾਲ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ

16. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ. (ਐਸ ਟੀ ਡੀ ਕੋਡ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.

17. ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡ / ਸਰਕਲ

18. ਕਾਰੋਬਾਰ / ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ

19. ਮੌਜੂਦਾ ਏ ਓ ਕੋਡ (ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵ�ਗ ਸਮਾਨ ਨਹ� ਹੈ)

20. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਚੀਫ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਜੇ ਪਿਹਲ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਕਲਨ

ਖੇਤਰ ਕੋਡ

ਏ ਓ ਿਕਸਮ

ਰ�ਜ ਕੋਡ

ਏ ਓ ਨੰ।

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ)
21. ਹੇਠ� ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ� ਤ� ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ:

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰ ਧਤ ਬਾਕਸ ਤੇ ਿਟਕ ਲਗਾਓ)
ਅਨੁਸੂਚੀ I ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਤ� ਿਡਵੀਡ�ਡ
ਅਨੁਸੂਚੀ II ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਤ� ਿਡਵੀਡ�ਡ
ਅਨੁਸੂਚੀ III ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਤ� ਿਡਵੀਡ�ਡ
ਅਨੁਸੂਚੀ IV ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਤ� ਿਡਵੀਡ�ਡ
ਅਨੁਸੂਚੀ V ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਤ� ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਸੀਸੀਏ (2)(ਏ) ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਕਢਾਈ ਗਈ ਰਕਮ







22. ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ
23. ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਜਸਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:
ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ I (ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੇਅ ਰ ਦੀ

ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਫੇਸ ਵੈਲ ਯੂ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਿਮਤੀ(ਆਂ) ਜਦ� ਸ਼ੇਅ ਰ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਫੇਸ ਵੈਲ ਯੂ

(ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ II (ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰ ਦ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਿਮਤੀ(ਆਂ)

ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ

ਿਮਤੀ(ਆਂ) ਜਦ� ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ

(ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਗਈਆਂ ਸਨ (ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ III (ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਿਵਆਜ �ਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਰਕਮ� ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ)
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਵਆਜ �ਤੇ

ਿਵਆਜ �ਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ

ਿਮਤੀਆਂ ਜਦ� ਿਵਆਜ਼ �ਤੇ ਰਕਮ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਿਮਆਦ ਿਜਸ ਲਈ ਰਕਮ� ਿਵਆਜ �ਤੇ

ਰਕਮ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਰਕਮ� ਦਾ ਜੋੜ

ਸਨ (ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ

ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ IV (ਿਮਉਚੁਅ ਲ ਫੰ ਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
ਿਮਉਚੁਅ ਲ ਫੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ

ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ

ਪਤਾ

ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰ ਿਖਆ

ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਆਮਦਨੀ

ਫੇਲ ਵੈਲ ਯੂ

ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ V (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਤ� ਕਢਾਈਆਂ ਰਕਮ� ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ)
ਉਸ ਡਾਕ ਘਰ ਿਜੱ ਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ

ਿਮਤੀ ਜਦ� ਖਾਤਾ ਖੋਿ ਲ�ਆ ਿਗਆ ਸੀ

ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ

(ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਖਾਤੇ ਤ� ਕਢਾਈ ਗਈ ਰਕਮ

____________________________
ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

(ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਾਪੀ)

ਘੋਸ਼ ਣਾ /ਤਸਦੀਕੀ

ਮ� …………………………………………………………………………………..ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਿਨਵਾਸੀ ਹ�। ਮ� ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ
ਮੇਰੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ, �ਪਰ ਦੱ ਿਸਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ, ਸੰ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਤ�
64 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ। *ਮ�/ਅਸ� ਅੱ ਗੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ �ਪਰ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ *ਆਮਦਨੀ/ਆਮਦਨੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਮੇਰੀ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ �ਤੇ ਟੈਕਸ,
ਿਜਸ ਨੂੰ……………………………………….……………….. ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਨ�ਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਲਨ ਸਾਲ ………………………………………………….…………..
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ, ਿਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਥ�: …………………………….………..

____________________________

ਿਮਤੀ: ……………………………………

ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਪਾਰਟ II [ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਜਸ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ]
1. ਪਾਰਟ I ਦੇ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ
ਿਲ.

2. ਪਾਰਟ II ਦੇ ਕਾਲਮ 1 ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੈਨ
AAACY2068D

3. ਸੰ ਪੂਰਣ ਪਤਾ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਿਲ., ਨਿਹਰੂ ਸ�ਟਰ, 9ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਿਡਸਕਵਰੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਡਾ. ਏ. ਬੀ. ਰੋਡ, ਵਰਲੀ,
ਮੁੰ ਬਈ-400018
5. ਈਮੇਲ

6. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ. (ਐਸ ਟੀ ਡੀ ਕੋਡ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. (22)
66699000

4. ਪਾਰਟ II ਦੇ ਕਾਲਮ 1 ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀ ਏ ਐਨ
MUMY02084F
7. ਸਿਥਤੀ ਦੇਸ਼ ੀ ਕੰ ਪਨੀ

8. ਿਮਤੀ ਜਦ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

9. ਿਮਆਦ ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਡਵੀਡ�ਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ

(ਦਦ/ਮਮ/ਸਸਸਸ)

ਗਈ ਹੈ ਜ� ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

12. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਡਵੀਡ�ਡ/ਕਢਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਿਵਤਰਨ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਤੀ

10. ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ

11. ਿਮਤੀ ਜਦ� ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ (ਦਦ/ਮਮ/ਸਸਸਸ)

13. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ� ਰਕਮ ਕਢਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹ�

(ਦਦ/ਮਮ/ਸਸਸਸ) ਲਾਗੂ ਨਹ�
ਚੀਫ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜ� ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਔਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ………………………………………………………………………
ਥ�: …………………………………..
ਿਮਤੀ: …….……………………………..

_______________________________
ਪਾਰਟ I ਦੇ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ
1.

ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਤੰ ਨ ਕਾਪੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2.

* ਿਮਟਾ ਿਦਓ ਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

3.

ਤਸਦੀਕੀ �ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਪੱ ਖ� ਸੱ ਚ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ
ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 277 ਤਿਹਤ ਕੈਦ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ �ਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ-

4.

(ii)

ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਿਗਆ ਟੈਕਸ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤ� ਵੱ ਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱ ਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ� ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ;

(iv)

ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ� ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਾਰਟ I ਦੇ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 197ਏ ਦੇ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਜ� ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1ਸੀ) ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ
ਰਕਮ ਜ� ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕ�ੈਿਡਟ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮ� ਦਾ ਜੋੜ ਉਸ ਅਿਧਕਤਮ ਰਕਮ ਿਜਸ �ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹ�
ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਾਠ VI-ਏ ਤਿਹਤ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਿਜਸ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤ� ਵੱ ਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਖੰ ਡਣ
1.

60 ਸਾਲ ਤ� ਵੱ ਡੀ ਜ� ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਿਰਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ 15ਏਚ (ਜੇ <60 ਸਾਲ ਹੈ ਤ� ਫਾਰਮ 5ਜੀ ਭਰੋ)

2.

ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਵੇਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� �ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹ� ਹੋਏ ਹਨ

3.

ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਵੇਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

4.

ਪਿਹਲ� ਹੀ ਘਟਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਵਾਿਪਸ ਨਹ� ਮੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਮੰ ਿਗਆ ਜਾਵੇ

5.

ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅੰ ਦਰ ਹਰ ਨਵ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਨਵ� ਫਾਰਮ 15ਏਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

6.

ਫਾਰਮ 15ਏਚ ਦੀ ਿਤੰ ਨ ਨਕਲ� ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

7.

ਫਾਰਮ 15ਏਚ ਨੂੰ ਬ�ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੇ ਹਰ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

8.

ਬ�ਕ ਫਾਰਮ 15ਏਚ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਦੇਰ ਜ� ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਜ� ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ�
ਹੋਵੇਗਾ

9.

ਮ�/ਅਸ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੈਨ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 272ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਗ਼ਲਤ ਪੈਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ

ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖਾ
ਦੀ ਸੀਲ

(ਗ�ਾਹਕ ਦੀ ਨਕਲ)

ਸੰ ਸਕਰਣ ਨੰ. 5.0 – 17 ਅਪ�ੈਲ, 2013

ਫਾਰਮ 15 (ਏਚ)
ਸੈਕਸ਼ਨ 197ਏ(1ਸੀ) ਅਤੇ ਰੂਲ 29 (ਸੀ) (1ਏ) ਦੇਖ ੋ
ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 197ਏ (1ਸੀ) ਤਿਹਤ ਘੋਸ਼ ਣਾ
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆ ਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸੱ ਠ ਸਾਲ ਦਾ ਜ� ਵੱ ਡਾ ਹੈ, ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਬਗੈਰ ਕੁਝ ਰਸੀਦ� ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ
ਗ�ਾਹਕ ਆਈ ਡੀ

ਪਾਰਟ I
1. ਕਰਦਾਤਾ (ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ) ਦਾ ਨਾਮ

2. ਕਰਦਾਤਾ ਦਾ ਪੈਨ
3. ਉਮਰ

4. ਆਕਲਨ ਸਾਲ (ਿਜਸ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ)

5. ਫਲੈ ਟ / ਡੋਰ / ਬਲੌ ਕ ਨੰ.

6. ਪਿਰਸਰ� ਦੇ ਨਾਮ

7. ਿਕਹੜੇ ਵਾਰਡ / ਸਰਕਲ ਿਵੱ ਚ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ

8. ਸੜਕ / ਗਲੀ / ਲੇ ਨ

9. ਖੇਤਰ / ਇਲਾਕਾ

10. ਏ ਓ ਕੋਡ (ਿਜਸ ਤਿਹਤ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਕਲਨ ਹੋਇਆ)
ਖੇਤਰ ਕੋਡ

11. ਕਜ਼ਬਾ / ਸ਼ਿਹਰ / ਿਜ਼ਲਾ

ਏ ਓ ਿਕਸਮ

ਰ�ਜ ਕੋਡ

ਏ ਓ ਨੰ।

12. ਪ�ਦੇਸ਼
13. ਿਪੰ ਨ

15. ਈਮੇਲ

14. ਿਪਛਲਾ ਆਕਲਨ ਸਾਲ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਆਕਲਨ ਕੀਤਾ

16. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ. (ਐਸ ਟੀ ਡੀ ਕੋਡ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ.

17. ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਰਡ / ਸਰਕਲ

18. ਕਾਰੋਬਾਰ / ਪੇਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ

19. ਮੌਜੂਦਾ ਏ ਓ ਕੋਡ (ਜੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵ�ਗ ਸਮਾਨ ਨਹ� ਹੈ)

20. ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਚੀਫ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਿਮਸ਼ਨਰ (ਜੇ ਪਿਹਲ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਤੇ ਆਕਲਨ

ਖੇਤਰ ਕੋਡ

ਏ ਓ ਿਕਸਮ

ਰ�ਜ ਕੋਡ

ਏ ਓ ਨੰ।

ਨਹ� ਕੀਤਾ ਿਗਆ)
21. ਹੇਠ� ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੇ ਸਰੋਤ� ਤ� ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ:

(ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਬੰ ਧਤ ਬਾਕਸ ਤੇ ਿਟਕ ਲਗਾਓ)
ਅਨੁਸੂਚੀ I ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਤ� ਿਡਵੀਡ�ਡ
ਅਨੁਸੂਚੀ II ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਤ� ਿਡਵੀਡ�ਡ
ਅਨੁਸੂਚੀ III ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਤ� ਿਡਵੀਡ�ਡ
ਅਨੁਸੂਚੀ IV ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ� ਤ� ਿਡਵੀਡ�ਡ
ਅਨੁਸੂਚੀ V ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਤ� ਸੈਕਸ਼ਨ 80ਸੀਸੀਏ (2)(ਏ) ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਕਢਾਈ ਗਈ ਰਕਮ







22. ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਉਲੇ ਖ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ
23. ਿਨਵੇਸ਼ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਿਜਸਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ:
ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ I (ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੀ ਿਗਣਤੀ

ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੇਅ ਰ ਦੀ

ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਫੇਸ ਵੈਲ ਯੂ

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ੇਅ ਰ� ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਿਮਤੀ(ਆਂ) ਜਦ� ਸ਼ੇਅ ਰ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ

ਫੇਸ ਵੈਲ ਯੂ

(ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ II (ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰ ਦ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦਾ ਵਰਣਨ

ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਕਮ

ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਿਮਤੀ(ਆਂ)

ਿਮਤੀ(ਆਂ) ਜਦ� ਸਿਕਓਰੀਟੀਜ਼ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਪ�ਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ

(ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਗਈਆਂ ਸਨ (ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ III (ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੁਆ ਰਾ ਿਵਆਜ �ਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਰਕਮ� ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ)
ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ ਿਜਸ ਨੂੰ ਿਵਆਜ �ਤੇ

ਿਵਆਜ �ਤੇ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਅਿਜਹੀਆਂ

ਿਮਤੀਆਂ ਜਦ� ਿਵਆਜ਼ �ਤੇ ਰਕਮ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ

ਿਮਆਦ ਿਜਸ ਲਈ ਰਕਮ� ਿਵਆਜ �ਤੇ

ਰਕਮ� ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਰਕਮ� ਦਾ ਜੋੜ

ਸਨ (ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ

ਿਵਆਜ ਦੀ ਦਰ

ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ IV (ਿਮਉਚੁਅ ਲ ਫੰ ਡ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ ਜੋ ਘੋਸ਼ ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ �ਤੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਤਰੀਕੇ ਿਵੱ ਚ ਉਹਨ� ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਿਵੱ ਚ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ)
ਿਮਉਚੁਅ ਲ ਫੰ ਡ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ

ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੰ ਿਖਆ

ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸ਼�ੇਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਇਕਾਈ ਦੀ

ਪਤਾ

ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਸੰ ਿਖਆ

ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਆਮਦਨੀ

ਫੇਲ ਵੈਲ ਯੂ

ਅਨੁ ਸ ੂਚੀ V (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਤ� ਕਢਾਈਆਂ ਰਕਮ� ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ)
ਉਸ ਡਾਕ ਘਰ ਿਜੱ ਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਿਹਤ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਰੱ ਿਖਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਾ ਨੰ ਬਰ

ਿਮਤੀ ਜਦ� ਖਾਤਾ ਖੋਿ ਲ�ਆ ਿਗਆ ਸੀ

ਦੇ ਵੇਰ ਵੇ

(ਿਦਨ/ਮਹੀਨਾ/ਸਾਲ)

ਖਾਤੇ ਤ� ਕਢਾਈ ਗਈ ਰਕਮ

____________________________
ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

(ਗ�ਾਹਕ ਦੀ ਨਕਲ)

ਘੋਸ਼ ਣਾ /ਤਸਦੀਕੀ

ਮ� …………………………………………………………………………………..ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ ਮ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਦੇ ਅਰਥ ਦੇ ਅੰ ਦਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਿਨਵਾਸੀ ਹ�। ਮ� ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹ� ਿਕ
ਮੇਰੀ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਮੁਤਾਬਕ, �ਪਰ ਦੱ ਿਸਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ, ਸੰ ਪੂਰਣ ਅਤੇ ਸੱ ਚਾਈ ਨਾਲ ਦੱ ਿਸਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫਾਰਮ ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 60 ਤ�
64 ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੀ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ ਿਵੱ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਹ� ਹਨ। *ਮ�/ਅਸ� ਅੱ ਗੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ/ਕਰਦੇ ਹ� ਿਕ �ਪਰ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ *ਆਮਦਨੀ/ਆਮਦਨੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਮੇਰੀ ਅਨੁਮਾਿਨਤ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨੀ �ਤੇ ਟੈਕਸ,
ਿਜਸ ਨੂੰ ………………………………………………..……….. ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਦੇ ਨ�ਮ� ਮੁਤਾਬਕ ਿਗਿਣਆ ਿਗਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਕਲਨ ਸਾਲ …………………………………………………..………..
ਨਾਲ ਸਬੰ ਧਤ ਹੈ, ਿਸਫਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਥ�: …………………………………..

____________________________

ਿਮਤੀ: ……………………………………

ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਪਾਰਟ II [ਉਸ ਿਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਿਜਸ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪ�ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ]
1. ਪਾਰਟ I ਦੇ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ

2. ਪਾਰਟ II ਦੇ ਕਾਲਮ 1 ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਪੈਨ

ਿਲ.

AAACY2068D

3. ਸੰ ਪੂਰਣ ਪਤਾ ਯੈ�ਸ ਬ�ਕ ਿਲ., ਨਿਹਰੂ ਸ�ਟਰ, 9ਵ� ਮੰ ਿਜ਼ਲ, ਿਡਸਕਵਰੀ ਔਫ ਇੰ ਡੀਆ, ਡਾ. ਏ. ਬੀ. ਰੋਡ, ਵਰਲੀ,
ਮੁੰ ਬਈ - 400018
5. ਈਮੇਲ

6. ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਨੰ. (ਐਸ ਟੀ ਡੀ ਕੋਡ) ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰ. (22)

4. ਪਾਰਟ II ਦੇ ਕਾਲਮ 1 ਿਵੱ ਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਿਵਅਕਤੀ ਦਾ ਟੀ ਏ ਐਨ

66699000

MUMY02084F
7. ਸਿਥਤੀ ਦੇਸ਼ ੀ ਕੰ ਪਨੀ

8. ਿਮਤੀ ਜਦ� ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ

9. ਿਮਆਦ ਿਜਸ ਦੇ ਸਬੰ ਧ ਿਵੱ ਚ ਿਡਵੀਡ�ਡ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ

(ਦਦ/ਮਮ/ਸਸਸਸ)

ਗਈ ਹੈ ਜ� ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ

12. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿਹਤ ਿਡਵੀਡ�ਡ/ਕਢਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ, ਿਵਤਰਨ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਿਮਤੀ

10. ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੀ ਰਕਮ

11. ਿਮਤੀ ਜਦ� ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ/ਕ�ੈਿਡਟ ਕੀਤਾ
ਿਗਆ ਹੈ (ਦਦ/ਮਮ/ਸਸਸਸ)

13. ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ� ਰਕਮ ਕਢਾਈ ਗਈ ਹੈ ਲਾਗੂ ਨਹ�

(ਦਦ/ਮਮ/ਸਸਸਸ) ਲਾਗੂ ਨਹ�
ਚੀਫ ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਜ� ਕਿਮਸ਼ਨਰ ਔਫ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ………………………………………………………………………
ਥ�: ……………………….……………..
ਿਮਤੀ: …….……………………………..

_______________________________
ਪਾਰਟ I ਦੇ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ
ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ

ਿਟੱ ਪਣੀਆਂ
1.

ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਤੰ ਨ ਕਾਪੀਆਂ ਿਵੱ ਚ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

2.

* ਿਮਟਾ ਿਦਓ ਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ।

3.

ਤਸਦੀਕੀ �ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤ� ਪਿਹਲ�, ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਵੱ ਚ ਿਦੱ ਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਪੱ ਖ� ਸੱ ਚ, ਸਹੀ ਅਤੇ ਸੰ ਪੂਰਣ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਣਾ ਿਵੱ ਚ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਿਬਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਿਵਅਕਤੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ
ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 277 ਤਿਹਤ ਕੈਦ ਲਈ ਪਾਤਰ ਬਣਗੇ, ਅਤੇ ਕੈਦ ਹੋਣ �ਤੇ, ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ(v) ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ ਿਜੱ ਥੇ ਲੁਕਾਇਆ ਿਗਆ ਟੈਕਸ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਤ� ਵੱ ਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਛੇ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਸੱ ਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ� ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ;
(vi) ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਿਵੱ ਚ, ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਿਤੰ ਨ ਮਹੀਿਨਆਂ ਤ� ਘੱ ਟ ਨਹ� ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨ� ਤੱ ਕ ਵੱ ਧ ਸਕਦੀ ਹੈ।

4.

ਪਾਰਟ I ਦੇ ਕਾਲਮ 21 ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਿਵਅਕਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹ� ਕਰੇਗਾ, ਿਜੱ ਥੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 197ਏ ਦੇ ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਜ� ਉਪ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1ਸੀ) ਿਵੱ ਚ ਹਵਾਲਾ ਿਦੱ ਤੀ ਿਕਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨੀ
ਦੀ ਰਕਮ ਜ� ਿਪਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਿਜਸ ਿਵੱ ਚ ਅਿਜਹੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਕ�ੈਿਡਟ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜ� ਕ�ੈਿਡਟ ਜ� ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮ� ਦਾ ਜੋੜ ਉਸ ਅਿਧਕਤਮ ਰਕਮ ਿਜਸ �ਤੇ ਟੈਕਸ
ਨਹ� ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਪਾਠ VI-ਏ ਤਿਹਤ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹਨ, ਿਜਸ ਲਈ ਘੋਸ਼ਣਾਕਾਰ ਪਾਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤ� ਵੱ ਧ ਜ�ਦਾ ਹੈ।

ਖੰ ਡਣ
1.

60 ਸਾਲ ਤ� ਵੱ ਡੀ ਜ� ਬਰਾਬਰ ਉਮਰ ਦੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਭਿਰਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮ 15ਏਚ (ਜੇ <60 ਸਾਲ ਹੈ ਤ� ਫਾਰਮ 5ਜੀ ਭਰੋ)

2.

ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਵੇਵਰ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਨਹ� ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇ ਪੈਨ ਵੇਰਵੇ ਬ�ਕ ਦੇ ਿਰਕਾਰਡ� �ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਹ� ਹੋਏ ਹਨ

3.

ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਵੇਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਿਮਤੀ ਤ� ਿਨਸ਼ਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ

4.

ਪਿਹਲ� ਹੀ ਘਟਾ ਿਲਆ ਿਗਆ ਟੀ ਡੀ ਐਸ ਵਾਿਪਸ ਨਹ� ਮੋਿੜਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਵਭਾਗ ਵਲ� ਮੰ ਿਗਆ ਜਾਵੇ

5.

ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅੰ ਦਰ ਹਰ ਨਵ� ਿਵੱ ਤੀ ਸਾਲ ਿਵੱ ਚ ਇਕ ਨਵ� ਫਾਰਮ 15ਏਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

6.

ਫਾਰਮ 15ਏਚ ਦੀ ਿਤੰ ਨ ਨਕਲ� ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ

7.

ਫਾਰਮ 15ਏਚ ਨੂੰ ਬ�ਕ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱ ਕ ਕੀਤੇ ਹਰ ਿਫਕਸਡ ਿਡਪੋਿਜ਼ਟ ਲਈ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

8.

ਬ�ਕ ਫਾਰਮ 15ਏਚ ਦੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਿਵੱ ਚ ਿਕਸੇ ਦੇਰ ਜ� ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਜ� ਗ਼ਲਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਜ� ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹ�
ਹੋਵੇਗਾ

9.

ਮ�/ਅਸ� ਪੂਰੀ ਤਰ�� ਸਮਝਦਾ/ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਿਕ ਪੈਨ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 272ਬੀ ਦੇ ਤਿਹਤ ਸਜ਼ਾ ਿਮਲਣ ਦੇ
ਨਤੀਜੇ ਿਨਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬ�ਕ ਗ਼ਲਤ ਪੈਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਿਕਸੇ ਨਤੀਿਜਆਂ ਲਈ ਿਜ਼ੰ ਮੇਵਾਰ ਨਹ� ਹੁੰ ਦਾ

ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਖਾ
ਦੀ ਸੀਲ

