
TAX Consultant Unlimited Ver 1.20 User Guide

         ടടകക കണസളടനക അണലലമലറഡക വവരഷന ഉപവയടഗലചക 201617    മതല 202526    വരരയള പതക

     വരഷരത ആനലസലവപററല ഇനകകടടകക വസറകരമനക,       ഫഫനല ഇനകകടടകക വസറകരമനക,   വഫടക 16, 10 ഇ

   എനലവ എളപതലല തയടറടകടവനതടണക.           ജനറല രസറലകഗക ഐകണ ഉപവയടഗലചക സടമതലക വരഷക,
 വസറകരമനക ഫടപക,   ററണലകഗക ഓപഷന,   ടടകക വററക,       കടമബതട നലരകക തടങലയവ ആവശശതലനനസരലചക

 മടറക വരതടവനതടണക.

മടവകടസക
ടടകക കണസളടനക അണലലമലറഡക  വവരഷന  മടവകടസക എവനബ്ളഡക  എകല വരകക ഷഷീറടണക. അതരകടണ്ടു തരന

ഇതലരല ബടണുകരളെലടക പ്രവരതലകണരമങലല എകല ഓപഷനലല മടവകടസക ഇവനബലള രചെവയണതണക.

എകല  2007/2010 വവരഷനലല  മടവകടസക  ഇവനബലള   രചെയടന  ടടകക  കണസളടനക  തറക്കുവമള  വരന

രസകക്യൂരലറല വടണലകഗലല Enable Content എനലടതക കലകക രചെയടല മതല. എകല 2003 വവരഷനലല Excel Option>>
Security>>Macros  ല വപടയല മടവകടസക ഇവനബലള രചെയടവനതടണക.  മടവകടസക ഇവനബലളഡക ആയടല വഹടക വപജക

കടണടവനതടണക.

User Password Creation
 ടടകക  കണസളടനക  അണലലമലറഡക    Password  നലകല  സകരകലകടവനതടണക.  ഇതലനടയല  വഹടക  വപജലരല

Create Password എന ബടണ കലകക രചെയ്യുക. തടരനക വരന വലനവഡടയലല യസര രസലകക രചെയക Create Password
എന ബടണ കലകക  രചെയക പുതലയ  password നലകല  password കലവയറക രചെയടവനതടണക. Guest, User എനലങരന

രണക യൂസര ആണുളതക.  ഓവരട യൂസരക്കുക വശതശസ്ത ആകസക ഫററക ആണക നലകലയലരലക്കുനതക.  Guest  ന റലവപടരട്ടുകള
മടത്രവമ കടണടന സടധലക. ഡടറ എനര രചെയണരമങലല User രസലകക രചെയണക. വഹടക വപജലരല Change Password
എന ബടണ കലകക രചെയക Password മമാറമാനനമാ നനീകക്കം ചചെയയ്യമാനനമാ സമാധധികക്കുന്നതമാണയ്.



വഹടക വപജക
ടടകക കണസളടനക അണലലമലറഡക വവരഷനലല പുതലയതടയല ഉളരപടുതലയ ഒര ജനറല രസറലകഗ്സക ഐകണുക 4

ഡടറട എനടല ബടണുകളക 3 റലവപടരടക ബടണുകളക  രണക ഡടറട മടവനജ്രമനക ബടണുമടണുളതക.

ജനറല രസറലകഗ്സക 
സടമതലക വരഷക,  സടലറല മടസടരകഭക,  ററണലകഗക ഓപഷന,  കടമബതട മടറക,  ടടകക നലരകലരല മടറക,  രഹഡര

തടങല ഒരവലധക എലടക തരന നലങളരട ആവശശതലനനസരലചക  മടറക വരതടരമനതടണക പുതലയ വവരഷരന പ്രവതശകത .
അതലനടയല ജനറല രസറലകഗക  വലനവഡടയലല വബസലകക  രസറലകഗ്സക,  അഡഷീഷണല രസറലകഗ്സക എനഷീ രണ്ടു രസകനകള
രകടടുതലട്ടുണക. 

വബസലകക രസറലകഗ്സക 
വഹടക  വപജലരല  വലതക  മകളെലല  കടണുന

രസറലകഗ്സക  ഐകണ  കലകക  രചെയ്തു  വരന  ജനറല
രസറലകഗ്സക  വലനവഡടയലല  വബസലകക  രസറലകഗ്സക
രസകനലല സടമതലക വരഷക,  സടലറല  മടസടരകഭക,
വടടടല ഇനകക,  ടടകക  ററണലകഗക,  വഫടക  16  രന പ്രലനക
ഔടക  എനലവ രസറക  രചെയടവനതടണക.  സടലറല  മടസക
മടരചക   മതല  അടുത  രഫബ്രുവരല  വരരയടരണങലല

സടലറല  മടസടരകഭക മടരചക   രസലകക  രചെയ്യുക.  ഏപ്രലല
രസലകക  രചെയടല  ഏപ്രലല  മതല  അടുത  മടരചക
വരരയള  മടസങള വരനതടണക.   വടടടല  ഇനകക

പതലവനടടക  ററണക  രചെയടവനതടണക.  എനടല  ടടകക
ററണക രചെയടതലരലക്കുനതടണക നലതക.  ടടകക ററണക രചെയക
വടസസലല  കകടരവടരലല  റലവടണ  ഫയല  രചെയ്യുവമടള

വഷടടക രപയ്രമനക വരന്നുണക. വവണരമങലല "Rounded
to next Ten” എന ഓപഷന രസലകക രചെയക ടടകക രതടടടുത പതലവലകക ററണക രചെയടവനതടണക. വഫടക 16 രന പടരടക എ

വടസസലല നലന്നുക ഡറണവലടഡക രചെയ്രതടുകണക. പടരടക ബല ഈ വസടഫക രവയറലല നലന്നുക പ്രലനക എടുകണക. എനടല ചെലല
ഉപവയടകടകളരട ആവശശക പരലഗണലചക  വഫടക 16 രന പടരടക എ കൂടല "Part A&B” എന ഓപഷന രസലകക രചെയക പ്രലനക

രചെയടവനതടണക.

അഡഷീഷണല രസറലകഗ്സക 
അഡഷീഷണല  രസറലകഗ്സക  രമന  ലഭലക്കുനതലന  ജനറല

രസറലകഗ്സക വലനവഡടയലല കടണുന പച നലറതലലുള പ്ലസക ബടണ കലകക

രചെയ്യുക.  അഡഷീഷണല  രസറലകഗ്സലല  കടമബത  നലരകക,  നലലവലരല
നലകുതല  നലരകക,  കുടലശലക  കടലയളെവലരല  നലകുതല  നലരകക,  ഓവരട

ഇനതലരനയക തലരകടക എനലവയലല മടറക വരതടവനതടണക. 

ശ്രദലക്കുക..  അഡഷീഷണല രസറലകഗ്സലരല മടറങള ടടകക
കടലകുവലഷരന ബടധലക്കുനതലനടല വളെരര ശ്രദടപൂരവക രചെയ്യുക.
മടറക വരത്തുവമടള എരന്തെങലലുക രതറക  സകഭവലച്ചു വപടയടല രസറക

ഡലവഫടളടക  ബടണ  കലകക  രചെയക  ഡലവഫടളടക  രസറലകഗ്സലവലകക  വഷീരണടുകടവനതടണക.  അശ്രദ  മലക  രതറക
സകഭവലകടതലരലകടന  അഡഷീഷണല രസറലകഗ്സക പടസക വവരഡക നലകല സകരകലചലട്ടുണക. ഡലവഫടളടക പടസക വവരഡക

admin123 ആണക. 



പച നലറതലലുള പ്ലസക ബടണ കലകക രചെയ്തു
വലനവഡടയലല പടസക വവരഡക നലകല വലടഗലന
രചെയടല  അഡഷീഷണല  രസറലകഗ്സക  രമന
കടണുനതടണക.

1.Edit DA%
കടമബത  നലരകലല  എരന്തെങലലുക  വരദനവവട  മടറവമട

ഉണടയടല ഇനല പുതലയ വവരഷന വവണല കടതലരലവകണ. അഡഷീഷണല

രസറലകഗ്സലരല Edit DA% ബടണ കലകക രചെയക കടമബതയലല മടറക
വരതടവനതടണക.  കടമബതയരട  നലരകലരന  നടലക  ഓപഷന

നലകലയലട്ടുണക.  നലരകക  മടറ്റുനതലന  വവണല  ആദശക  ഓപഷന  രസലകക
രചെയ്യുക.  അതലന  വശഷക  ഓവരട  മടസരതയക  നലരകക  വരഖരപടുതല

Update ബടണ കലകക രചെയ്യുക. ഡലവഫടളടക നലരകക പുനസടപലക്കുനതലനക
Fill  Default  ബടണ കലകക  രചെയതലന വശഷക  Update ബടണ കലകക

രചെയ്യുക.  Cancel  ബടണ  കലകക  രചെയക  വലനവഡട  വകടസക
രചെയടവനതടണക.

2. Edit Header Item
ഇനല  ഏരണലകഗക  ഫസഡലരലയക റലകവറല  ഫസഡലരലയക രഹഡലകഗുകള ആവശശതലനനസരലചക  മടറടവനതടണക.

അതലനടയല അഡഷീഷണല രസറലകഗ്സലരല Edit Header Item ബടണ കലകക രചെയക രഹഡലകഗുകള മടറക വരതടവനതടണക.



അതലന വശഷക Update ബടണ കലകക രചെയ്യുക. ഡലവഫടളടക രഹഡലകഗുകള പുനസടപലക്കുനതലനക Fill Default ബടണ കലകക

രചെയതലന വശഷക Update ബടണ കലകക രചെയ്യുക. Cancel ബടണ കലകക രചെയക വലനവഡട വകടസക രചെയടവനതടണക.

3. Edit Tax Rate

നലകുതല  നലരകലല എരന്തെങലലുക  വരദനവവട  മടറവമട  ഉണടയടല ഇനല  പുതലയ വവരഷന വവണല  കടതലരലവകണ .
അഡഷീഷണല രസറലകഗ്സലരല  Edit Tax Rate ബടണ കലകക രചെയക നലലവലരല നലകുതല നലരകലല മടറക വരതടവനതടണക.
ടടകക  നലരകക  വളെരര ശ്രദവയടരട വവണക വരഖരപടുതടന.  അശ്രദ മലക വരന പലഴവക  നലകുതല  കണകടക്കുനതലല രതറ്റു
വരടനലടയടക്കുനതടണക. വലനവഡടയലല Tax Rate of Current FY, Maximum Deductible Amount u/s എനഷീ രണ്ടു

രസകനകള കടണടക. Tax Rate of Current Fy രസകനലല ടടകക സടബുകളക Maximum Deductible Amount
u/s  രസകനലല ഓവരട ഇനതലലുക അനവദലകരപടലട്ടുള ഇളെവകളരട പരമടവധല  തകയക വരഖരപടുത്തുക.  അതലന വശഷക

Update ബടണ കലകക  രചെയ്യുക.  ഡലവഫടളടക  നലരകക  പുനസടപലക്കുനതലനക  Fill  Default  ബടണ കലകക  രചെയതലന വശഷക
Update ബടണ കലകക രചെയ്യുക. Cancel ബടണ കലകക രചെയക വലനവഡട വകടസക രചെയടവനതടണക.

4. Edit 10E Tax Rate

10E പ്രകടരമള ഇളെവക കണകടക്കുനതലനക മന വരഷങളെലരല നലകുതല നലരകലല എരന്തെങലലുക മടറക വരത്തുനതലനക
അഡഷീഷണല രസറലകഗ്സലരല Edit 10E Tax Rate ബടണ കലകക രചെയക  നലകുതല നലരകലല മടറക വരതടവനതടണക.  ടടകക

നലരകക  വളെരര  ശ്രദവയടരട  വവണക  വരഖരപടുതടന.  അശ്രദ  മലക  വരന  പലഴവക  നലകുതല  കണകടക്കുനതലല  രതറ്റു
വരടനലടയടക്കുനതടണക.  വലനവഡടയലല  കടണുന  ഓവരട  സടമതലക  വരഷങളെലരലയക  ടടകക  സടബുകള  ശ്രദടപൂരവക

വരഖരപടുത്തുക.  അതലന വശഷക  Update ബടണ കലകക രചെയ്യുക.  ഡലവഫടളടക  നലരകക പുനസടപലക്കുനതലനക  Fill Default
ബടണ  കലകക  രചെയതലന  വശഷക  Update ബടണ  കലകക  രചെയ്യുക.  Cancel  ബടണ  കലകക  രചെയക  വലനവഡട  വകടസക

രചെയടവനതടണക.



5. Set Default
വസടഫക  രവയറലല  ഡലവഫടളടടയല  രസറക  രചെയലട്ടുള കടമബതട  നലരക്കുകള,  രഹഡറുകള,  നലലവലരല  നലകുതല

നലരക്കുകള,  10E  നലകുതല  നലരക്കുകള എനലവ  ഒരമലചക  പുനസടപലക്കുനതലനക  Set  Default ബടണ  കലകക  രചെയക  വരന
കണഫരവമഷന വലനവഡടയലല ഓരക കലകക രചെയടല മതല. Cancel ബടണ കലകക രചെയക വലനവഡട വകടസക രചെയടവനതടണക.

6. Change Password
അഡഷീഷണല  രസറലകഗ്സക  വലനവഡടയലവലക്കുള  അഡലന  വലടഗലന  പടസക  വവരഡക  മടറണരമങലല  Change

Password  ബടണ  കലകക  രചെയ്തു  വരന  വലനവഡടയലല  നലലവലരല  പടസക  വവരഡക  പുതലയ  പടസക  വവരഡക  നലകല

മടറടവനതടണക. Cancel ബടണ കലകക രചെയക വലനവഡട വകടസക രചെയടവനതടണക.

ഡടറട മടവനജ്രമനക   ബടണുകള

1. Import Data
ഈ  ബടണ

ഉപവയടഗലചക   ടടകക
കണസളടനലരന  മഴുവന
ഡടറയക വളെരര എളപതലല
ഇകവപടരടക  രചെയടന

സടധലക്കുക.  ഇകവപടരടക
ബടണലല കലകക രചെയ്തു വരന
വലനവഡടയലല പടസക വവരഡക
നലകടരത സബ്മലറക  ബടണ
അമരത്തുക.  നലലവലല  പടസക
വവഡക  നലകല
സകരകലചലട്ടുരണങലല   ആ
പടസക  വവഡക  നലകലയതലന
വശഷക  സബ്മലറക  ബടണ

അമരത്തുക.  തടരനക  വരന  വലനവഡടയലരല  Browse  ബടണ  കലകക  രചെയക  ഇകവപടരടക  രചെവയണ  ഫയല
തലരരഞ്ഞെടുകടവനതടണക.  ഫയല  തലരരഞ്ഞെടുത്തു  കഴലഞ്ഞെടല   Import   ബടണ  കലകക  രചെയ്യുക.   തടരനക  വരന

കണഫരവമഷന വപടപകഅപക വലനവഡടയലല  yes  ബടണ അമരത്തുക.  വഹടക വപജലവലകക തലരലച്ചു വരനതലനക  Cancel ബടണ
കലകക  രചെയ്യുക.  Yes  ബടണ കലകക  രചെയടല ഡടറട ഇകവപടരടക  രചെയരപടുനതടണക.  പടസക  വവഡക  നലകലയലട്ടുള ഫയലലല



നലനടണക ഡടറ ഇകവപടരടക രചെയ്യുനരതങലല വലടഗലന വലനവഡടയലല user രസലകക രചെയക പടസക വവഡക നലവകണതടണക. മൂന്നു

തവണ ഇതരതലല വലടഗലന രചെയണക. ഡടറട ഇകവപടരടക രചെയ്തു കഴലഞ്ഞെടല കണഫരവമഷന രമവസജക വരനതടണക. ടടകക
കണസളടനക  ഫയലലല  നലന്നു  മടത്രവമ  ഡടറ  ഇകവപടരടക  രചെയരപടുകയള.  മടത്രമല  നലലവലല  ഡടറയരണങലല  ഡടറ

ഇകവപടരടക സടധശമടകലല. നലലവലരല ഡടറട നഷീകക രചെയടന വഹടക വപജലരല Clear Data ബടണ കലകക രചെയടവനതടണക.

2. Clear Data

നലലവലരല ഡടറട നഷീകക രചെയടന Clear Data ബടണ കലകക രചെയടവനതടണക. കലയര ഡടറട ബടണലല കലകക രചെയ്തു

വരന  പടസക  വവഡക  വലനവഡടയലല  നലലവലരല  പടസക  വവഡക  നലകല  സബ്മലറക  ബടണ  അമരത്തുക .  തടരനക  വരന
കണഫരവമഷന വപടപകഅപക വലനവഡടയലല yes  ബടണ അമരതലയടല മഴുവന ഡടറയക ഡലലഷീറക രചെയരപടുനതടണക.  ഡടറ

ഡലലഷീറക രചെയ്തു കഴലഞ്ഞെടല കണഫരവമഷന രമവസജക വരനതടണക. മഴുവന ഡടറയക ഡലലഷീറക രചെവയരണങലല കണഫരവമഷന
വപടപകഅപക വലനവഡടയലല No ബടണ അമരത്തുക.  തടരനക വരന കണഫരവമഷന വപടപകഅപക വലനവഡടയലല yes  ബടണ

അമരതലയടല  ഓഫഷീസക  ഡടറ  ഒഴലരകയള മഴുവന  ഡടറയക  ഡലലഷീറക  രചെയ്യുനതടണക.  No  ബടണ  കലകക  രചെയക  സടലറല
വലവരങള മടത്രമടയക ഡലലഷീറക രചെയടവനതടണക.

ഡടറട എനടല ബടണുകള

1. Office Details

ഓഫഷീസക  ഡഷീരറയലലസക  ബടണ കലകക  രചെയക  വരന വലനവഡടയലല
ഓഫഷീസലരന വപരക,  സലക,  TAN  ,  ഓഫഷീസക  വമധടവലയരട  വപരക,  തസ്തലക,
PAN തടങല എലട വലവരങളക വചെരതക  Update ബടണ കലകക രചെയക വസവക
രചെയടവനതടണക. ഓഫഷീസലരന വപരക എനര രചെയടല മടത്രവമ മറ്റു ബടണുകള

പ്രവരതലക്കുകയള.  ഓഫഷീസക ഡഷീരറയലലസലല എരന്തെങലലുക മടറക വരതടന
ഓഫഷീസക  ഡഷീരറയലലസക  ബടണ  കലകക  രചെയക  മടറങള  വരതല  അപവഡറക
രചെയടല മതല.

2. Employees Entry

Employees Entry  ബടണ കലകക രചെയക വരന വലനവഡടയലല Add New, Edit Existing, Cancel
എനഷീ  മൂനക  ബടണുകള  കടണടക.  പുതലയ  ജഷീവനകടരര  വചെരക്കുനതലനക  Add  New  ബടണ  കലകക  രചെയ്യുക.  നലലവലലുള

ജഷീവനകടരരട വലവരങളെലല മടറക  വരതരനതലനക  ജഷീവനകടരര നഷീകക രചെയ്യുനതലനക   Edit  Existing  ബടണ കലകക
രചെയ്യുക. വഹടക വപജലവലകക തലരലച്ചു വരനതലനക Cancel ബടണ കലകക രചെയ്യുക.

Add Employee

 വപരക,  തസ്തലക,  PAN, Sex  എനലവ വചെരതക  Submit ബടണ കലകക
രചെയക  വസവക  രചെയടവനതടണക.   വപരക,  തസ്തലക,  PAN  എനലവ

നലരബന്ധമടയക എനര രചെവയണതടണക. PAN ഇരലങലല പതക ഡലജലറക
സഷീവറട  എനറര  രചെയടല മതല.   100 എകവപ്ലടയലരയ വരര  ഇങരന

വചെരകടവനതടണക.  എനടല ഒര വപരലല ഒനലലധലകക  എകവപ്ലടയലരയ
വചെരകടന സടധലകലല,



Edit Employee

Edit  Employee  ബടണ  കലകക  രചെയക  വരന

വലനവഡടയലല  Delete,  Update,  Cancel  എനഷീ
ബടണുകള  കടണടക.  എഡലറക  അരലങലല  ഡലലഷീറക

രചെവയണ എകവപ്ലടയലരയ ആദശക രസലകക രചെയ്യുക. ഡലലഷീറക
ബടണ  അമരതല  എകവപ്ലടയലരയയക  ബന്ധരപട  എലട
ഡടറയക ഡലലഷീറക രചെയടവനതടണക.  ഡലലഷീറക രചെയ ഡടറ

ഒരലകലുക  തലരലരചടുകടനടവലല.  ആവശശമള  മടറങള
വരതല  അപവഡറക  ബടണ കലകക  രചെയക  ഡഷീരറയലലസക
അപവഡറക  രചെയടവനതടണക.  മന  വപജലവലകക

തലരലച്ചുവരടന  Cancel ബടണ കലകക രചെയ്യുക.

3. Salary & Arrears

Salary & Arrears  ബടണ കലകക രചെയക വരന വപജലല ആദശക എകവപ്ലടയലരയ രസലകക രചെയക ശമളെ വലവരങള

വചെരക്കുക.  ഹടഫക വപ ലഷീവക കടരണവമട മവറട കടമബത രപരരസവനജക പ്രകടരമള തകയലല എരന്തെങലലുക മടറക ഉരണങലല
യഥടരത്ഥ തക  Actual  DA എന വകടളെതലല വചെരതടല മതല.  രഫസലവല അലവനസക,  ലഷീവക  സടലറല,  കടമബത,
വഗ്രേഡക,  വപ  ഫലക്വസഷന കുടലശലകകള എനലവയക  ഇവലരടയടണക  വരഖരപടുവതണതക.  DA,  Grade,  Pay  Revision
Arrear  എനലവയരട  രമടതക  തക  Total  എന  വകടളെതലന  വനരരയക  ഇതലല  നലന്നുക  GPF ല  വപടയ  തക

GPF ന വനരരയള വകടളെതലലുക വചെരവകണതടണക. ശമളെതലല നലന്നുക പലടലച  TDS ഇവലരടയടണക വചെരവകണതക.
ഏരണലകഗക ഫസഡലരല അവസടനരത 2 രഹഡലകഗുക റലകവറല ഫസഡലരല  4 രഹഡലകഗുക രസലകക രചെയ്തു ആവശശടനസരണക

മടറടവനതടണക. അപവഡറക ബടണ കലകക രചെയക ഡടറ വസവക രചെയടവനതടണക.അപവഡറക ബടണ കലകക രചെയക വസവക രചെയ്യുക.
വഹടക വപജലവലകക തലരലച്ചു വരനതലനക  വഹടക ബടണ കലകക രചെയ്യുക.



4. Tax Relief

ആദശക
എകവപ്ലടയലരയ  രസലകക

രചെയ്യുക. മറ്റു വരമടനങള,
ടടകക  റലലഷീഫക
ലഭലക്കുനതലനള
വലവരങള,  10E
യലവലക്കുള  വലവരങള
എനലവ  ഇവലരടയടണക

വചെരവകണതക.  ബടങക
പലലശ,  ഹറസക
വപ്രടപരടലയലല  നലന്നുള

വരമടനക,  ഹറസലകങക
വലടണ പലലശ, വഷീട്ടു വടടക,
എന്റര്ചടെയധിന്ചമന്റയ്
അലവന്സയ്, രപ്രടഫഷന
ടടകക  എനലവ  നലകടന
പ്രവതശകക  വകടളെക  കടണടക.
ഹറസലകങക  വലടണ പലലശ
വചെരക്കുനതലനടയല

Housing  Loan
Interest  (Self
Occupied), Housing Loan Interest (Let-Out Property) എനഷീ രണക വകടളെക കടണടക. നടക തടമസലക്കുന വഷീടലനരറ
വലടണ പലലശ ആദശരത വകടളെതലലുക വടടകകക  രകടടുത വഷീടലനരറ പലലശ രണടമരത വകടളെതലലുമടണക  വചെരവകണതക.
കഴലഞ്ഞെ സടമതലക വരഷതലല (2013-14) എടുത വലടണ ആരണങലല നലബന്ധനകളകക വലവധയമടയല പരമടവധല മൂനക
ലകക വരര പലലശ ഇനതലല ഇളെവക ലഭലക്കുനതടണക. ഇളെവലനടയല രണക ലകക രപ വരര Housing Loan Interest (Self
Occupied) എന വകടളെതലലുക ബടകല ഒര ലകക രൂപ തടരഴ Tax Relief ല 80EE രസകന രസലകക രചെയക അവലരടയക
വചെരകണക.  HRA  ഇളെവക  ലഭലകണരമങലല  റസലഡനഷശല  സടറസക  Rental  രസലകക  രചെയണക.  ഇതലനടയല  Edit
Employee ബടണ ഉപവയടഗലക്കുക.

ടടകക  ഇളെവലനള  മറ്റു  എലട  വലവരങളക  Tax  Relief ല  ആണക  വചെരവകണതക.  Tax  Relief ല  section,
Description, Amount എനഷീ വലവരങള വചെരകണക. ഏതക രസകന രസലകക രചെയ്യുവമടഴുക  ആരസകനലല എരന്തെലടക
അടങലയലരലക്കുന്നു  എനതലരന  ലഘുവലവരണക  വപടപക-അപക  വലനവഡടയലലൂരട  ലഭലക്കുനതടണക.  പ്രസ്തുത  വപടപക-അപക
വലനവഡടയലലൂരട നലങള  ബന്ധരപട രസകന രതരരരഞ്ഞെടുതക  അതലരന വലവരണവക സകഖശയക  അതടതക  വകടളെതലല

വചെരക്കുക. ഉദടഹരണമടയല ഹറസലകഗക വലടണലരന  മതല (Principal) വചെരക്കുനതലനക 80C യടണക രസലകക രചെവയണതക.

മന സടമതലക വരഷങളെലല വവരണ്ടുന ശമളെതലരനയക  കടമബതയരടയക മറ്റുക  കുടലശലക ഈ വരഷതലല

ലഭലചലട്ടുളവരകക  Form  10E  യലല  ഇളെവലനരഹതയവണടരയനക  പരലവശടധലകടവനതടണക.  കഴലഞ്ഞെ  സടമതലക
വരഷങളെലരല ടടകബലള ഇനകക അതടതക വരഷങളെലരല വകടളെതലലുക  ഈ വരഷക ലഭലച കുടലശലകയലല മന വരഷങളെലവലകക
വപടവകണ്ടുന ഭടഗക Split-up Arrears എന വറടയരട വനരക്കുക വചെരവകണതടണക.

അപവഡറക ബടണ കലകക രചെയക ഡടറ വസവക രചെയടവനതടണക. വഹടക വപജലവലകക തലരലച്ചുവരടന Cancel ബടണ കലകക
രചെയ്യുക



റലവപടരടക ബടണുകള

1. Tax Statement.
ആദശക  എകവപ്ലടയലരയ  രസലകക  രചെയ്യുക.  തടരനക  പ്രലനക

ബടണ ഉപവയടഗലചക  രസലകക  രചെയ എകവപ്ലടയലയരട  ഇനകക  ടടകക

വസറകരമനലരന  പ്രലനക  എടുകടവനതടണക.  വഹടക  വപജലവലകക
തലരലച്ചുവരടന  Cancel ബടണ കലകക രചെയ്യുക

2. Form 16
ആദശക എകവപ്ലടയലരയ രസലകക രചെയ്യുക. തടരനക പ്രലനക ബടണ

ഉപവയടഗലചക  രസലകക  രചെയ  എകവപ്ലടയലയരട  Form-16 പ്രലനക

എടുകടവനതടണക. വഹടക വപജലവലകക തലരലച്ചുവരടന  Cancel ബടണ
കലകക രചെയ്യുക.

3. Form 10E
ആദശക  എകവപ്ലടയലരയ രസലകക  രചെയ്യുക.  തടരനക  പ്രലനക

ബടണ ഉപവയടഗലചക രസലകക രചെയ എകവപ്ലടയലയരട Form-10E
പ്രലനക  എടുകടവനതടണക.  10E  ഇളെവലന  വവണല  ഡടറ
നലകലയലട്ടുരണങലല  മടത്രവമ  പ്രലനറക  ബടണ  ലഭശമടവകയള.
വഹടക വപജലവലകക തലരലച്ചുവരടന  Cancel ബടണ കലകക രചെയ്യുക

Feedback & Support

നലങളരട  സകശയങളക്കുക  അഭലപ്രടയങളക  അറലയലകടന
വഫസക  ബുകക  വപജക
സന്ദരശലക്കുക.https://www.facebook.com/taxconsulta
nt2015

My  Facebook  Profile  Link:
https://www.facebook.com/saffeeq

https://www.facebook.com/taxconsultant2015
https://www.facebook.com/taxconsultant2015
https://www.facebook.com/saffeeq

