TAX Consultant-2015 Ver 1.44 User Guide
മാക്രോസ്ക്രാക്രസ്
ടാക് കണ്സള്ട്ടന്റ് 2015 മാക്രോസ്ക്രാക്രസ് എനോസ്നേബ്ള്ഡ് എനക്സല് വര്ക്ക് ഷീറ്റാക്രണ്. അതുകൊകാക്രണ്ടു തന്നൊന്നെ ഇതന്നിലൊല
ബട്ടണുകൊളെല്ലാക്രം പ്രവര്ത്തിലക്കണൊമങ്കിലല് എനക്സല് ഓപ്ഷനേിലല് മാക്രോസ്ക്രാക്രസ് ഇോസ്നേബിലള് ൊചെയ്യോസ്യ്യേണ്ടതുകണ്ട് .
എനക്സല് 2007/2010 ോസ്വര്ഷനേിലല് മാക്രോസ്ക്രാക്രസ് ഇോസ്നേബിലള് ൊചെയ്യയ്യോക്രന് ടാക്രക്സ് കണ്സള്ട്ടന്റ് തുകറക്കുമ്പോസ്മ്പേള് വരുന്നെ
ൊസകയൂരിലറ്റില വാക്രണിലംഗിലല് Enable Content എനന്നെിലടത്ത് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്താക്രല് മതന്നില. എനക്സല് 2003 ോസ്വര്ഷനേിലല് Excel Option>>
Security>>Macros ല് ോസ്പാക്രയില മാക്രോസ്ക്രാക്രസ് ഇോസ്നേബിലള് ൊചെയ്യയ്യോക്രവുന്നെതന്നാക്രണ് . മാക്രോസ്ക്രാക്രസ് ഇോസ്നേബിലള്ഡ് ആയാക്രല് ോസ്ഹാക്രം ോസ്പജ്
കാക്രണാക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്.

User Password Creation
ടാക് കണ്സള്ട്ടന്റ് 2015 ല് Password നേല്കില സംരക്ഷിലക്കാക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്. ഇതന്നിലനോക്രയില ോസ്ഹാക്രം ോസ്പജിലൊല Create
Password എനന്നെ ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്യുക. തുകടര്ന്നെ് വരുന്നെ വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലല് യുസര് ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്ത് Create Password എനന്നെ
ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് പുതന്നിലയ password നേല്കില password ക്രിലോസ്യറ്റ് ൊചെയ്യയ്യോക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്. Guest, User എനന്നെിലങ്ങനൊനേ രണ്ട്
യൂസര് ആണുള്ളതന്ന്. ഓോസ്രാക്ര യൂസര്ക്കുമ്പം വയതന്നയസ്ത ആക്സസ് ൈററ്റ് ആണ് നേല്കിലയിലരിലക്കുമ്പന്നെതന്ന് . Guest നു റിലോസ്പ്പാക്രര്ട്ടുകള് മാക്രത്രമോസ്മ
കാക്രണാക്രന് സാക്രധിലക. ഡാക്രറ്റ എനന്റര് ൊചെയ്യയ്യേണൊമങ്കിലല് User ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്യേണം. ോസ്ഹാക്രം ോസ്പജിലൊല Change Password എനന്നെ
ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് Password മാറാോനാ നീകം െചയാോനാ സാധികനതാണ്.

ോസ്ഹാക്രം ോസ്പജ്

ടാക്രക്സ് കണ്സള്ട്ടന്റ് 2015 ല് 5 ഡാക്രറ്റാക്ര എനന്ട്രില ബട്ടണുകളും 3 റിലോസ്പ്പാക്രര്ട്ട് ബട്ടണുകളും രണ്ട് ഡാക്രറ്റാക്ര മാക്രോസ്നേജ്മൊമന്റ്
ബട്ടണുകളുമാക്രണുള്ളതന്ന്.

ഡാക്രറ്റാക്ര മാക്രോസ്നേജ്മൊമന്റ് ബട്ടണുകള്

1. Import Data
ഈ ബട്ടണ് ഉപോസ്യാക്രഗിലച്ച്
ടില.ഡില.എനസ്
കണ്സള്ട്ടന്റിലൊന്റോസ്യാക്ര ടാക്രക്സ് കണ്സള്ട്ടന്റിലൊന്റോസ്യാക്ര
മുഴുവന് ഡാക്രറ്റയും വളെൊര എനളുപ്പത്തിലല് ഇംോസ്പാക്രര്ട്ട് ൊചെയ്യയ്യോക്രന്
സാക്രധിലക്കുമ്പം. ഇംോസ്പാക്രര്ട്ട് ബട്ടണിലല് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്തു വരുന്നെ
പാക്രസ് ോസ്വഡ് വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലല് നേിലലവിലൊല പാക്രസ് ോസ്വഡ്
നേല്കില സബ്മിലറ്റ് ബട്ടണ് അമര്ത്തുക.

തുകടര്ന്നെ് വരുന്നെ വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലൊല
Browse ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് ഇംോസ്പാക്രര്ട്ട് ൊചെയ്യോസ്യ്യേണ്ട
ഫയല്
തന്നിലരൊഞ്ഞെടുക്കാക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്.
ഫയല്
തന്നിലരൊഞ്ഞെടുത്തു
കഴിലഞ്ഞൊക്രല്
ൊസലക്ട്
ൊചെയ്യയ്ത
ഫയലിലനേനുസരിലച്ചുള്ള Import ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്യുക.
തുകടര്ന്നെ് വരുന്നെ കണ്ഫര്ോസ്മഷന് ോസ്പാക്രപ്അപ്
വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലല് yes ബട്ടണ് അമര്ത്തുക. ോസ്ഹാക്രം
ോസ്പജിലോസ്ലക്ക് തന്നിലരിലച്ചു വരുന്നെതന്നിലനേ് Cancel ബട്ടണ് ക്ലിലക്
ൊചെയ്യയ്യുക. Yes ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്താക്രല് ഡാക്രറ്റാക്ര ഇംോസ്പാക്രര്ട്ട്

ൊചെയ്യയ്യേൊപ്പടുന്നെതന്നാക്രണ്. പാക്രസ് ോസ്വഡ് നേല്കിലയിലട്ടുള്ള ഫയലിലല് നേിലന്നൊക്രണ് ഡാക്രറ്റ ഇംോസ്പാക്രര്ട്ട് ൊചെയ്യയ്യുന്നെൊതന്നങ്കിലല് ോസ്ലാക്രഗിലന് വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലല്
user ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്ത് പാക്രസ് ോസ്വഡ് നേല്ോസ്കണ്ടതന്നാക്രണ്. മൂന്നു തന്നവണ ഇത്തരത്തിലല് ോസ്ലാക്രഗിലന് ൊചെയ്യയ്യേണം. ഡാക്രറ്റാക്ര ഇംോസ്പാക്രര്ട്ട് ൊചെയ്യയ്തു
കഴിലഞ്ഞൊക്രല് കണ്ഫര്ോസ്മഷന് ൊമോസ്സജ് വരുന്നെതന്നാക്രണ്. ടില.ഡില.എനസ് കണ്സള്ട്ടന്റ് ഫയല് അൊല്ലങ്കിലല് ടാക്രക്സ് കണ്സള്ട്ടന്റ്
ഫയലിലല് നേിലന്നു മാക്രത്രമോസ്മ ഡാക്രറ്റ ഇംോസ്പാക്രര്ട്ട് ൊചെയ്യയ്യേൊപ്പടുകയുള. മാക്രത്രമമല്ല നേിലലവിലല് ഡാക്രറ്റയുൊണ്ടങ്കിലല് ഡാക്രറ്റ ഇംോസ്പാക്രര്ട്ട്
സാക്രധയമാക്രകിലല്ല. നേിലലവിലൊല ഡാക്രറ്റാക്ര നേീക്കം ൊചെയ്യയ്യോക്രന് ോസ്ഹാക്രം ോസ്പജിലൊല Clear Data ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്യോക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്.
2. Clear Data
നേിലലവിലൊല ഡാക്രറ്റാക്ര നേീക്കം ൊചെയ്യയ്യോക്രന് Clear Data ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്യോക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്. ക്ലിലയര് ഡാക്രറ്റാക്ര ബട്ടണിലല് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്തു വരുന്നെ
പാക്രസ് ോസ്വഡ് വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലല് നേിലലവിലൊല പാക്രസ് ോസ്വഡ് നേല്കില സബ്മിലറ്റ് ബട്ടണ് അമര്ത്തുക. തുകടര്ന്നെ് വരുന്നെ കണ്ഫര്ോസ്മഷന്

ോസ്പാക്രപ്അപ് വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലല് yes ബട്ടണ് അമര്ത്തിലയാക്രല് മുഴുവന് ഡാക്രറ്റയും ഡിലലീറ്റ് ൊചെയ്യയ്യേൊപ്പടുന്നെതന്നാക്രണ്. ഡാക്രറ്റ ഡിലലീറ്റ് ൊചെയ്യയ്തു
കഴിലഞ്ഞൊക്രല് കണ്ഫര്ോസ്മഷന് ൊമോസ്സജ് വരുന്നെതന്നാക്രണ് . മുഴുവന് ഡാക്രറ്റയും ഡിലലീറ്റ് ൊചെയ്യോസ്യ്യേൊണ്ടങ്കിലല് കണ്ഫര്ോസ്മഷന് ോസ്പാക്രപ്അപ്
വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലല് No ബട്ടണ് അമര്ത്തുക. തുകടര്ന്നെ് വരുന്നെ കണ്ഫര്ോസ്മഷന് ോസ്പാക്രപ്അപ് വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലല് yes ബട്ടണ്
അമര്ത്തിലയാക്രല് ഓഫീസ് ഡാക്രറ്റ ഒഴിലൊകയുള്ള മുഴുവന് ഡാക്രറ്റയും ഡിലലീറ്റ് ൊചെയ്യയ്യുന്നെതന്നാക്രണ് . No ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് സാക്രലറില
വിലവരങ്ങനള് മാക്രത്രമമാക്രയും ഡിലലീറ്റ് ൊചെയ്യയ്യോക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്.

ഡാക്രറ്റാക്ര എനന്ട്രില ബട്ടണുകള്
WARNING: ോസ്കാക്രപ്പില &ോസ്പസ്റ്റ് ഫംഗ്ഷന് ഉപോസ്യാക്രഗിലക്കരുതന്ന് . ോസ്കാക്രപ്പില ോസ്പസ്റ്റ് ആവശ്യം വന്നൊക്രല്
Paste special > Paste values രീതന്നില ഉപോസ്യാക്രഗിലക്കാക്രം
1. Office Details

ഓഫീസ് ഡീൊറ്റയിലല്സ് ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് വരുന്നെ വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലല് ഓഫീസിലൊന്റ ോസ്പര് , സ്ഥലം, TAN , ഓഫീസ്
ോസ്മധാക്രവിലയുൊട ോസ്പര്, തന്നസ്തിലക, PAN തുകടങ്ങനില എനല്ലാക്ര വിലവരങ്ങനളും ോസ്ചെയ്യര്ത്ത് Update ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് ോസ്സവ് ൊചെയ്യയ്യോക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്.
ഓഫീസിലൊന്റ ോസ്പര് എനന്റര് ൊചെയ്യയ്താക്രല് മാക്രത്രമോസ്മ മറ്റു ബട്ടണുകള് പ്രവര്ത്തിലക്കുമ്പകയുള. ഓഫീസ് ഡീൊറ്റയിലല്സിലല് എനൊന്തെങ്കിലലും മാക്രറ്റം
വന്നൊക്രല് ഓഫീസ് ഡീൊറ്റയിലല്സ് ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് മാക്രറ്റങ്ങനള് വരുത്തില അപ്ോസ്ഡറ്റ് ൊചെയ്യയ്താക്രല് മതന്നില .

2. Employees Entry
Employees Entry ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് വരുന്നെ വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലല് Add New, Edit Existing, Cancel എനന്നെീ
മൂന്നെ് ബട്ടണുകള് കാക്രണാക്രം. പുതന്നിലയ ജീവനേക്കാക്രൊര ോസ്ചെയ്യര്ക്കുമ്പന്നെതന്നിലനേ് Add New ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്യുക. നേിലലവിലലുള്ള ജീവനേക്കാക്രരുൊട
വിലവരങ്ങനളെിലല് മാക്രറ്റം വരുത്തരുന്നെതന്നിലനും ജീവനേക്കാക്രൊര നേീക്കം ൊചെയ്യയ്യുന്നെതന്നിലനും Edit Existing ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്യുക. ോസ്ഹാക്രം
ോസ്പജിലോസ്ലക്ക് തന്നിലരിലച്ചു വരുന്നെതന്നിലനേ് Cancel ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്യുക.

Add Employee

ോസ്പര്, തന്നസ്തിലക, PAN, Sex എനന്നെിലവ ോസ്ചെയ്യര്ത്ത് Submit ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് ോസ്സവ് ൊചെയ്യയ്യോക്രവുന്നെതന്നാക്രണ് . ോസ്പര്, തന്നസ്തിലക, PAN
എനന്നെിലവ നേിലര്ബന്ധമാക്രയും എനന്റര് ൊചെയ്യോസ്യ്യേണ്ടതന്നാക്രണ്. PAN ഇൊല്ല ങ്ക ിലല് പ ത്ത ് ഡ ില ജ ില റ്റ ് സ ീോസ്റാക്ര എന ന് റര് ൊചെയ്യ യ്ത ാക്രല് മതന്ന ില .
100 എനംോസ്പ്ലാക്രയിലൊയ വൊര ഇങ്ങനൊനേ ോസ്ചെയ്യര്ക്കാക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്. എനന്നൊക്രല് ഒരു ോസ്പരിലല് ഒന്നെിലലധിലകം എനംോസ്പ്ലാക്രയിലൊയ ോസ്ചെയ്യര്ക്കാക്രന്
സാക്രധിലക്കിലല്ല,

Edit Employee

Edit Employee ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് വരുന്നെ വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലല് Delete, Update, Cancel എനന്നെീ
ബട്ടണുകള് കാക്രണാക്രം. എനഡിലറ്റ് അൊല്ലങ്കിലല് ഡിലലീറ്റ് ൊചെയ്യോസ്യ്യേണ്ട എനംോസ്പ്ലാക്രയിലൊയ ആദ്യം ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്യുക. ഡിലലീറ്റ് ബട്ടണ് അമര്ത്തില
എനംോസ്പ്ലാക്രയിലൊയയും ബന്ധൊപ്പട്ട എനല്ലാക്ര ഡാക്രറ്റയും ഡിലലീറ്റ് ൊചെയ്യയ്യോക്രവുന്നെതന്നാക്രണ് . ഡിലലീറ്റ് ൊചെയ്യയ്ത ഡാക്രറ്റ ഒരിലക്കലും തന്നിലരിലൊച്ചടുക്കാക്രനോക്രവിലല്ല.
ആവശ്യമുള്ള മാക്രറ്റങ്ങനള് വരുത്തില അപ്ോസ്ഡറ്റ് ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് ഡീൊറ്റയിലല്സ് അപ്ോസ്ഡറ്റ് ൊചെയ്യയ്യോക്രവുന്നെതന്നാക്രണ് . മുന് ോസ്പജിലോസ്ലക്ക്
തന്നിലരിലച്ചുവരാക്രന് Cancel ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്യുക.

3. Salary & Arrears

Salary & Arrears ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് വരുന്നെ ോസ്പജിലല് ആദ്യം എനംോസ്പ്ലാക്രയിലൊയ ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്ത് ശ്മ്പേളെ വിലവരങ്ങനള്
ോസ്ചെയ്യര്ക്കുമ്പക. ഹാക്രഫ് ോസ്പ ലീവ് കാക്രരണോസ്മാക്ര മോസ്റ്റാക്ര ക്ഷാക്രമബത്ത ൊപര്ൊസോസ്ന്റജ് പ്രകാക്രരമുള്ള തുകകയിലല് എനൊന്തെങ്കിലലും മാക്രറ്റം ഉൊണ്ടങ്കിലല്
യഥാക്രര്ത്ഥ തുകക Actual DA എനന്നെ ോസ്കാക്രളെത്തിലല് ോസ്ചെയ്യര്ത്താക്രല് മതന്നില. ൊഫസ്റ്റിലവല് അലവന്സ്, ലീവ് സാക്രലറില, ക്ഷാക്രമബത്ത,
ോസ്ഗ്രേഡ്, ോസ്പ ഫിലോസ്ക്സഷന് കുടിലശ്ശിലകകള് എനന്നെിലവയും ഇവിലൊടയാക്രണ് ോസ്രഖപ്പൊപ്പടുോസ്ത്തണ്ടതന്ന് . DA, Grade, Pay Revision Arrear
എനന്നെിലവയുൊട ൊമാക്രത്തം തുകക Total എനന്നെ ോസ്കാക്രളെത്തിലനു ോസ്നേൊരയും ഇതന്നിലല് നേിലന്നും GPF ല് ോസ്പാക്രയ തുകക GPF നു
ോസ്നേൊരയുള്ള ോസ്കാക്രളെത്തിലലും ോസ്ചെയ്യര്ോസ്ക്കണ്ടതന്നാക്രണ് . ഏര്ണിലംഗ് ൈസഡിലൊല അവസാക്രനേൊത്ത ൊഹഡിലംഗും റിലക്കവറില ൈസഡിലൊല
3 ൊഹഡിലംഗും ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്തു ആവശ്യാക്രനുസരണം മാക്രറ്റാക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്. അപ്ോസ്ഡറ്റ് ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് ഡാക്രറ്റ ോസ്സവ്
ൊചെയ്യയ്യോക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്.അപ്ോസ്ഡറ്റ് ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് ോസ്സവ് ൊചെയ്യയ്യുക. ോസ്ഹാക്രം ോസ്പജിലോസ്ലക്ക് തന്നിലരിലച്ചു വരുന്നെതന്നിലനേ് ോസ്ഹാക്രം ബട്ടണ് ക്ലിലക്
ൊചെയ്യയ്യുക.

4. Tax Relief
ആദ്യം എനംോസ്പ്ലാക്രയിലൊയ ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്യുക. മറ്റു വരുമാക്രനേങ്ങനള്, ടാക്രക്സ് റിലലീഫ് ലഭിലക്കുമ്പന്നെതന്നിലനുള്ള വിലവരങ്ങനള്, 10E
യിലോസ്ലക്കുമ്പള്ള വിലവരങ്ങനള് എനന്നെിലവ ഇവിലൊടയാക്രണ് ോസ്ചെയ്യര്ോസ്ക്കണ്ടതന്ന്. ബാക്രങ്ക് പലിലശ്, ഹൗസ് ോസ്പ്രാക്രപ്പര്ട്ടിലയിലല് നേിലന്നുള്ള വരുമാക്രനേം,
ഹൗസിലംങ്ങന് ോസ്ലാക്രണ് പലിലശ്, വീട്ടു വാക്രടക, എനരെടയിനെമന് അലവനസ്, ൊപ്രാക്രഫഷന് ടാക്രക്സ് എനന്നെിലവ നേല്കാക്രന് പ്രോസ്തന്നയകം
ോസ്കാക്രളെം കാക്രണാക്രം. ഹൗസിലംങ്ങന് ോസ്ലാക്രണ് പലിലശ് ോസ്ചെയ്യര്ക്കുമ്പന്നെതന്നിലനോക്രയില Housing Loan Interest (Self Occupied), Housing
Loan Interest (Let-Out Property) എനന്നെീ രണ്ട് ോസ്കാക്രളെം കാക്രണാക്രം. നേമ്മള് തന്നാക്രമസിലക്കുമ്പന്നെ വീടിലന്ൊറ ോസ്ലാക്രണ് പലിലശ്
ആദ്യൊത്ത ോസ്കാക്രളെത്തിലലും വാക്രടകക്ക് ൊകാക്രടുത്ത വീടിലന്ൊറ പലിലശ് രണ്ടാക്രമൊത്ത ോസ്കാക്രളെത്തിലലുമാക്രണ് ോസ്ചെയ്യര്ോസ്ക്കണ്ടതന്ന് . കഴിലഞ്ഞെ
സാക്രമ്പേത്തിലക വര്ഷത്തിലല് (2013-14) എനടുത്ത ോസ്ലാക്രണ് ആൊണങ്കിലല് നേിലബന്ധനേകള്ക്ക് വിലോസ്ധയമാക്രയില പരമാക്രവധില മൂന്നെ് ലക്ഷം
വൊര പലിലശ് ഇനേത്തിലല് ഇളെവ് ലഭിലക്കുമ്പന്നെതന്നാക്രണ് . ഇളെവിലനോക്രയില രണ്ട് ലക്ഷം രുപ വൊര Housing Loan Interest (Self

Occupied) എനന്നെ ോസ്കാക്രളെത്തിലലും ബാക്രക്കില ഒരു ലക്ഷം രപ തന്നാക്രൊഴ Tax Relief ല് 80EE ൊസക്ഷന് ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്ത്
അവിലൊടയും ോസ്ചെയ്യര്ക്കണം. HRA ഇളെവ് ലഭിലക്കണൊമങ്കിലല് റസിലഡന്ഷയല് സ്റ്റാക്രറ്റസ് Rental ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്യേണം .
ഇതന്നിലനോക്രയില Edit Employee ബട്ടണ് ഉപോസ്യാക്രഗിലക്കുമ്പക.
ടാക്രക്സ് ഇളെവിലനുള്ള മറ്റു എനല്ലാക്ര വിലവരങ്ങനളും Tax Relief ല് ആണ് ോസ്ചെയ്യര്ോസ്ക്കണ്ടതന്ന്. Tax Relief ല് section,
Description, Amount എനന്നെീ വിലവരങ്ങനള് ോസ്ചെയ്യര്ക്കണം. ഏതന്ന് ൊസക്ഷന് ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്യുോസ്മ്പോക്രഴും ആൊസക്ഷനേിലല് എനൊന്തെല്ലാക്രം
അടങ്ങനിലയിലരിലക്കുമ്പന്നു എനന്നെതന്നിലൊന്റ ലഘുവിലവരണം ോസ്പാക്രപ് -അപ് വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലലൂടൊട ലഭിലക്കുമ്പന്നെതന്നാക്രണ്. പ്രസ്തുതന്ന ോസ്പാക്രപ്-അപ്
വിലന്ോസ്ഡാക്രയിലലൂടൊട നേിലങ്ങനള് ബന്ധൊപ്പട്ട ൊസക്ഷന് ൊതന്നൊരൊഞ്ഞെടുത്ത് അതന്നിലൊന്റ വിലവരണവും സംഖപ്പയയും അതന്നാക്രതന്ന് ോസ്കാക്രളെത്തിലല്

ോസ്ചെയ്യര്ക്കുമ്പക. ഉദ്ാക്രഹരണമാക്രയില ഹൗസിലംഗ് ോസ്ലാക്രണിലൊന്റ മുതന്നല് (Principal) ോസ്ചെയ്യര്ക്കുമ്പന്നെതന്നിലനേ് 80C യാക്രണ് ൊസലക്ട് ൊചെയ്യോസ്യ്യേണ്ടതന്ന്.
മുന് സാക്രമ്പേത്തിലക വര്ഷങ്ങനളെിലല് വോസ്രണ്ടുന്നെ ശ്മ്പേളെത്തിലൊന്റയും ക്ഷാക്രമബത്തയുൊടയും മറ്റും കുടിലശ്ശിലക ഈ വര്ഷത്തിലല്
ലഭിലച്ചിലട്ടുള്ളവര്ക്ക് Form 10E യിലല് ഇളെവിലനേര്ഹതന്നയുോസ്ണ്ടാക്രൊയന്നെ് പരിലോസ്ശ്ാക്രധിലക്കാക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്. കഴിലഞ്ഞെ സാക്രമ്പേത്തിലക
വര്ഷങ്ങനളെിലൊല ടാക്രക്സബിലള് ഇന്കം അതന്നാക്രതന്ന് വര്ഷങ്ങനളെിലൊല ോസ്കാക്രളെത്തിലലും ഈ വര്ഷം ലഭിലച്ച കുടിലശ്ശിലകയിലല് മുന് വര്ഷങ്ങനളെിലോസ്ലക്ക്
ോസ്പാക്രോസ്കണ്ടുന്നെ ഭാക്രഗം Split-up Arrears എനന്നെ ോസ്റാക്രയുൊട ോസ്നേര്ക്കുമ്പം ോസ്ചെയ്യര്ോസ്ക്കണ്ടതന്നാക്രണ്.
അപ്ോസ്ഡറ്റ് ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് ഡാക്രറ്റ ോസ്സവ് ൊചെയ്യയ്യോക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്. ോസ്ഹാക്രം ോസ്പജിലോസ്ലക്ക് തന്നിലരിലച്ചുവരാക്രന് Cancel ബട്ടണ് ക്ലിലക്
ൊചെയ്യയ്യുക

TDS Entry
ശ്മ്പേളെത്തിലല് നേിലന്നും പിലടിലച്ച TDS ഇവിലൊട എനന്റര്
ൊചെയ്യയ്യുക. ആദ്യം
എനംോസ്പ്ലാക്രയിലൊയ ൊസലക്ട്
ൊചെയ്യയ്യുക. തുകടര്ന്നെ് ഓോസ്രാക്ര മാക്രസവും ശ്മ്പേളെത്തിലല്
നേിലന്നും പിലടിലച്ച TDS എനന്റര് ൊചെയ്യയ്യുക. അപ്ോസ്ഡറ്റ്
ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്ത് ഡാക്രറ്റ ോസ്സവ് ൊചെയ്യയ്യോക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്.
ോസ്ഹാക്രം ോസ്പജിലോസ്ലക്ക് തന്നിലരിലച്ചു വരുന്നെതന്നിലനേ് ോസ്ഹാക്രം ബട്ടണ്
ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്യുക.

റിലോസ്പ്പാക്രര്ട്ട് ബട്ടണുകള്
1. Tax Statement.
ആദ്യം എനംോസ്പ്ലാക്രയിലൊയ ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്യുക. തുകടര്ന്നെ് പ്രിലന്റ് ബട്ടണ്
ഉപോസ്യാക്രഗിലച്ച് ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്ത എനംോസ്പ്ലാക്രയിലയുൊട ഇന്കം ടാക്രക്സ് ോസ്സ്റ്ററ്റ്ൊമന്റിലൊന്റ
പ്രിലന്റ് എനടുക്കാക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്. ോസ്ഹാക്രം ോസ്പജിലോസ്ലക്ക് തന്നിലരിലച്ചുവരാക്രന് Cancel ബട്ടണ്
ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്യുക

2. Form 16
ആദ്യം എനംോസ്പ്ലാക്രയിലൊയ ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്യുക. തുകടര്ന്നെ് പ്രിലന്റ് ബട്ടണ്
ഉപോസ്യാക്രഗിലച്ച് ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്ത എനംോസ്പ്ലാക്രയിലയുൊട Form-16 പ്രിലന്റ്
എനടുക്കാക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്. ോസ്ഹാക്രം ോസ്പജിലോസ്ലക്ക് തന്നിലരിലച്ചുവരാക്രന്
ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്യുക.

Cancel

3. Form 10E
ആദ്യം എനംോസ്പ്ലാക്രയിലൊയ ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്യുക. തുകടര്ന്നെ് പ്രിലന്റ്
ബട്ടണ് ഉപോസ്യാക്രഗിലച്ച് ൊസലക്ട് ൊചെയ്യയ്ത എനംോസ്പ്ലാക്രയിലയുൊട Form-10E
പ്രിലന്റ് എനടുക്കാക്രവുന്നെതന്നാക്രണ്. 10E ഇളെ വ ില നു ോസ്വ ണ്ട ില ഡാക്രറ്റ
നേല് ക ില യ ില ട്ടുൊണ്ട ങ്ക ിലല്

മാക്ര ത്രമ ോസ്മ

പ്ര ില ന് റ്

ബ ട്ട ണ്

ലഭയമാക്രവുകയുള. ോസ്ഹാക്രം ോസ്പജിലോസ്ലക്ക് തന്നിലരിലച്ചുവരാക്രന്
ബട്ടണ് ക്ലിലക് ൊചെയ്യയ്യുക

Cancel

Feedback & Support
നേിലങ്ങനളുൊട
സംശ്യങ്ങനള്ക്കുമ്പം
അഭിലപ്രാക്രയങ്ങനളും
അറിലയിലക്കാക്രന്
https://www.facebook.com/taxconsultant2015

ോസ്ഫസ്

ബുക്ക്

ോസ്പജ്

സന്ദര്ശ്ിലക്കുമ്പക.
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