TAX Consultant-2016 Ver 1.20 User Guide
മമാകകമാസസ
ടടാകക്സക് കണ്സള്ട്ടനസ 2016 മമാകകമാസസ എകനേബ്ള്ഡസ എക്സല് വര്കസ ഷഷീറമാണസ . അതുകകമാണ്ടു തകന്നെ ഇതതികല
ബട്ടണുകകളെലമാല്ലാം പ്രവര്തതികണകമങതില് എക്സല് ഓപ്ഷനേതില് മമാകകമാസസ ഇകനേബതിള് കചെകയ്യേണ്ടതുണ്ടസ .
എക്സല് 2007/2010 കവര്ഷനേതില് മമാകകമാസസ ഇകനേബതിള് കചെയ്യേമാന് ടമാക്സസ കണ്സള്ട്ടനസ തുറക്കുകമ്പേള് വരുന്നെ
കസകക്യൂരതിറതി വമാണതില്ലാംഗതില് Enable Content എന്നെതിടതസ കതികസ കചെയമാല് മതതി. എക്സല് 2003 കവര്ഷനേതില് Excel Option>>
Security>>Macros ല് കപമായതി മമാകകമാസസ ഇകനേബതിള് കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ . മമാകകമാസസ ഇകനേബതിള്ഡസ ആയമാല് കഹമാല്ലാം കപജസ
കമാണമാവുന്നെതമാണസ.

User Password Creation
ടടാകക്സക് കണ്സള്ട്ടനസ 2016 ല് Password നേല്കതി സല്ലാംരകതികമാവുന്നെതമാണസ. ഇതതിനേമായതി കഹമാല്ലാം കപജതികല
Create Password എന്നെ ബട്ടണ് കതികസ കചെയ്യുക. തുടര്ന്നെസ വരുന്നെ വതിന്കഡമായതില് യുസര് കസലകസ കചെയസ Create Password
എന്നെ ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ പുതതിയ password നേല്കതി password കതികയറസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ. Guest, User എന്നെതിങ്ങകനേ
രണ്ടസ യൂസര് ആണുള്ളതസ. ഓകരമാ യൂസര്ക്കുല്ലാം വവ്യതവ്യസ്ത ആക്സസസ റററസ ആണസ നേല്കതിയതിരതിക്കുന്നെതസ. Guest നു റതികപമാര്ട്ടുകള്
മമാത്രകമ കമാണമാന് സമാധതിക. ഡമാറ എനര് കചെയ്യേണകമങതില് User കസലകസ കചെയ്യേണല്ലാം. കഹമാല്ലാം കപജതികല Change Password
എന്നെ ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ Password മടാറടാനനടാ നനീകക്കം ചചെയക്യടാനനടാ സടാധധികക്കുന്നതടാണക്.

കഹമാല്ലാം കപജസ
ടമാക്സസ കണ്സള്ട്ടനസ 2016 ല് 4 ഡമാറമാ എന്ടതി ബട്ടണുകളല്ലാം 3 റതികപമാര്ട്ടസ ബട്ടണുകളല്ലാം രണ്ടസ ഡമാറമാ മമാകനേജ്കമനസ
ബട്ടണുകളല്ലാം പുതതിയതമായതി ഉള്കപടുതതിയ ഒരു ജനേറല് കസറതില്ലാംഗ്സസ ബട്ടണുമമാണുള്ളതസ .

ജനേറല് കസറതി ല്ലാം ഗ്സസ
കഹമാല്ലാം കപജതികല വലതസ മുകളെതില് കമാണുന്നെ കസറതില്ലാംഗ്സസ ഐകണ്
കതികസ കചെയ്തു വരുന്നെ വതിന്കഡമായതില് സമാലറതി മമാസമാരല്ലാംഭല്ലാം , കടമാട്ടല് ഇന്കല്ലാം,
ടമാക്സസ ററൗണ്ടതില്ലാംഗസ, കഫമാല്ലാം 16 കന പ്രതിനസ ഔട്ടസ എന്നെതിവ കസറസ
കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ. സമാലറതി മമാസല്ലാം മമാര്ചസ -15 മുതല് കഫബ്രുവരതി -16
വകരയമാകണങതില് സമാലറതി മമാസമാരല്ലാംഭല്ലാം മമാര്ചസ കസലകസ കചെയ്യുക. ഏപ്രതില്
കസലകസ കചെയമാല് ഏപ്രതില് -15 മുതല് മമാര്ചസ -16 വകരയുള്ള മമാസങ്ങള്
വരുന്നെതമാണസ. കടമാട്ടല് ഇന്കല്ലാം പതതികനേമാടസ ററൗണ്ടസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.
എന്നെമാല് ടമാക്സസ ററൗണ്ടസ കചെയ്യേമാതതിരതിക്കുന്നെതമാണസ നേലതസ . ടമാക്സസ ററൗണ്ടസ കചെയസ
കടസസതില് കകമാര്കട്ടര്ലതി റതികട്ടണ് ഫയല് കചെയ്യുകമ്പേമാള് കഷമാട്ടസ കപയ്കമനസ
വരുന്നുണ്ടസ. കവണകമങതില് "Rounded to next Ten” എന്നെ ഓപ്ഷന്
കസലകസ കചെയസ ടമാക്സസ കതമാട്ടടുത പതതികലകസ ററൗണ്ടസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ . കഫമാല്ലാം 16 കന പമാര്ട്ടസ എ കടസസതില് നേതിന്നുല്ലാം
ഡറൗണ്കലമാഡസ കചെയ്കതടുകണല്ലാം. പമാര്ട്ടസ ബതി ഈ കസമാഫസ കവയറതില് നേതിന്നുല്ലാം പ്രതിനസ എടുകണല്ലാം. എന്നെമാല് ചെതില ഉപകയമാകമാകളകട
ആവശവ്യല്ലാം പരതിഗണതിചസ കഫമാല്ലാം 16 കന പമാര്ട്ടസ എ കൂടതി "Part A&B” എന്നെ ഓപ്ഷന് കസലകസ കചെയസ പ്രതിനസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.

ഡമാറമാ മമാകനേജ്കമനസ ബട്ടണുകള്
1. Import Data
ഈ
ബട്ടണ്
ഉപകയമാഗതിചസ
ടതി.ഡതി.എസസ കണ്സള്ട്ടനതികനകയമാ ടമാക്സസ
കണ്സള്ട്ടനതികനകയമാ മുഴുവന് ഡമാറയുല്ലാം
വളെകര എളപതതില് ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ കചെയ്യേമാന്
സമാധതിക്കുല്ലാം. ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ ബട്ടണതില് കതികസ
കചെയ്തു വരുന്നെ വതിന്കഡമായതില് സബ്മതിറസ
ബട്ടണ് അമര്ത്തുക. നേതിലവതില് പമാസസ
കവഡസ നേല്കതി സല്ലാംരകതിചതിട്ടുകണ്ടങതില് ആ
പമാസസ കവഡസ നേല്കതിയതതിനു കശഷല്ലാം
സബ്മതിറസ ബട്ടണ് അമര്ത്തുക. തുടര്ന്നെസ
വരുന്നെ വതിന്കഡമായതികല Browse ബട്ടണ്
കതികസ കചെയസ ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ കചെകയ്യേണ്ട ഫയല്
തതിരകഞ്ഞെടുകമാവുന്നെതമാണസ. ഫയല് തതിരകഞ്ഞെടുത്തു കഴതിഞ്ഞെമാല് Import ബട്ടണ് കതികസ കചെയ്യുക. തുടര്ന്നെസ വരുന്നെ
കണ്ഫര്കമഷന് കപമാപസഅപസ വതിന്കഡമായതില് yes ബട്ടണ് അമര്ത്തുക. കഹമാല്ലാം കപജതികലകസ തതിരതിച്ചു വരുന്നെതതിനേസ Cancel ബട്ടണ്
കതികസ കചെയ്യുക. Yes ബട്ടണ് കതികസ കചെയമാല് ഡമാറമാ ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ കചെയ്യേകപടുന്നെതമാണസ . പമാസസ കവഡസ നേല്കതിയതിട്ടുള്ള ഫയലതില്
നേതിന്നെമാണസ ഡമാറ ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ കചെയ്യുന്നെകതങതില് കലമാഗതിന് വതിന്കഡമായതില് user കസലകസ കചെയസ പമാസസ കവഡസ നേല്കകണ്ടതമാണസ . മൂന്നു
തവണ ഇതരതതില് കലമാഗതിന് കചെയ്യേണല്ലാം. ഡമാറമാ ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ കചെയ്തു കഴതിഞ്ഞെമാല് കണ്ഫര്കമഷന് കമകസജസ വരുന്നെതമാണസ .
ടതി.ഡതി.എസസ കണ്സള്ട്ടനസ ഫയല് അകലങതില് ടമാക്സസ കണ്സള്ട്ടനസ ഫയലതില് നേതിന്നു മമാത്രകമ ഡമാറ ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ കചെയ്യേകപടുകയുള.
മമാത്രമല നേതിലവതില് ഡമാറയുകണ്ടങതില് ഡമാറ ഇല്ലാംകപമാര്ട്ടസ സമാധവ്യമമാകതില . നേതിലവതികല ഡമാറമാ നേഷീകല്ലാം കചെയ്യേമാന് കഹമാല്ലാം കപജതികല Clear
Data ബട്ടണ് കതികസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.
2. Clear Data
നേതിലവതികല ഡമാറമാ നേഷീകല്ലാം കചെയ്യേമാന് Clear Data ബട്ടണ് കതികസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ. കതിയര് ഡമാറമാ ബട്ടണതില് കതികസ കചെയ്തു വരുന്നെ
പമാസസ കവഡസ വതിന്കഡമായതില് നേതിലവതികല പമാസസ കവഡസ നേല്കതി സബ്മതിറസ ബട്ടണ് അമര്ത്തുക. തുടര്ന്നെസ വരുന്നെ കണ്ഫര്കമഷന്
കപമാപസഅപസ വതിന്കഡമായതില് yes ബട്ടണ് അമര്തതിയമാല് മുഴുവന് ഡമാറയുല്ലാം ഡതിലഷീറസ കചെയ്യേകപടുന്നെതമാണസ . ഡമാറ ഡതിലഷീറസ കചെയ്തു
കഴതിഞ്ഞെമാല് കണ്ഫര്കമഷന് കമകസജസ വരുന്നെതമാണസ . മുഴുവന് ഡമാറയുല്ലാം ഡതിലഷീറസ കചെകയ്യേകണ്ടങതില് കണ്ഫര്കമഷന് കപമാപസഅപസ

വതിന്കഡമായതില് No ബട്ടണ് അമര്ത്തുക. തുടര്ന്നെസ വരുന്നെ കണ്ഫര്കമഷന് കപമാപസഅപസ വതിന്കഡമായതില് yes ബട്ടണ്
അമര്തതിയമാല് ഓഫഷീസസ ഡമാറ ഒഴതികകയുള്ള മുഴുവന് ഡമാറയുല്ലാം ഡതിലഷീറസ കചെയ്യുന്നെതമാണസ . No ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ സമാലറതി
വതിവരങ്ങള് മമാത്രമമായുല്ലാം ഡതിലഷീറസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.

ഡമാറമാ എന്ടതി ബട്ടണുകള്
1. Office Details

ഓഫഷീസസ ഡഷീകറയതില്സസ ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ വരുന്നെ വതിന്കഡമായതില് ഓഫഷീസതികന കപരസ , സ്ഥലല്ലാം, TAN , ഓഫഷീസസ
കമധമാവതിയുകട കപരസ, തസ്തതിക, PAN തുടങ്ങതി എലമാ വതിവരങ്ങളല്ലാം കചെര്തസ Update ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ കസവസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.
ഓഫഷീസതികന കപരസ എനര് കചെയമാല് മമാത്രകമ മറ്റു ബട്ടണുകള് പ്രവര്തതിക്കുകയുള. ഓഫഷീസസ ഡഷീകറയതില്സതില് എകന്തെങതിലല്ലാം മമാറല്ലാം
വരുതമാന് ഓഫഷീസസ ഡഷീകറയതില്സസ ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ മമാറങ്ങള് വരുതതി അപ്കഡറസ കചെയമാല് മതതി .

2. Employees Entry
Employees Entry ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ വരുന്നെ വതിന്കഡമായതില് Add New, Edit Existing, Cancel എന്നെഷീ
മൂന്നെസ ബട്ടണുകള് കമാണമാല്ലാം.
പുതതിയ
ജഷീവനേകമാകര
കചെര്ക്കുന്നെതതിനേസ Add New
ബട്ടണ്
കതികസ
കചെയ്യുക.
നേതിലവതിലള്ള
ജഷീവനേകമാരുകട
വതിവരങ്ങളെതില്
മമാറല്ലാം
വരുതരുന്നെതതിനുല്ലാം ജഷീവനേകമാകര
നേഷീകല്ലാം കചെയ്യുന്നെതതിനുല്ലാം
Edit
Existing ബട്ടണ് കതികസ കചെയ്യുക.
കഹമാല്ലാം
കപജതികലകസ
തതിരതിച്ചു
വരുന്നെതതിനേസ
Cancel ബട്ടണ്
കതികസ കചെയ്യുക.

Add Employee
കപരസ, തസ്തതിക, PAN, Sex എന്നെതിവ കചെര്തസ Submit ബട്ടണ് കതികസ
കചെയസ കസവസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ. കപരസ, തസ്തതിക, PAN എന്നെതിവ
നേതിര്ബന്ധമമായുല്ലാം എനര് കചെകയ്യേണ്ടതമാണസ. PAN ഇകലങതില് പതസ ഡതിജതിറസ
സഷീകറമാ എന്റര് കചെയമാല് മതതി. 100 എല്ലാംകപമായതികയ വകര ഇങ്ങകനേ
കചെര്കമാവുന്നെതമാണസ. എന്നെമാല് ഒരു കപരതില് ഒന്നെതിലധതികല്ലാം എല്ലാംകപമായതികയ
കചെര്കമാന് സമാധതികതില,

Edit Employee
Edit Employee ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ വരുന്നെ വതിന്കഡമായതില്
Delete, Update, Cancel എന്നെഷീ ബട്ടണുകള് കമാണമാല്ലാം.
എഡതിറസ അകലങതില് ഡതിലഷീറസ കചെകയ്യേണ്ട എല്ലാംകപമായതികയ ആദവ്യല്ലാം
കസലകസ കചെയ്യുക. ഡതിലഷീറസ ബട്ടണ് അമര്തതി എല്ലാംകപമായതികയയുല്ലാം
ബന്ധകപട്ട എലമാ ഡമാറയുല്ലാം ഡതിലഷീറസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ. ഡതിലഷീറസ
കചെയ ഡമാറ ഒരതികലല്ലാം തതിരതികചടുകമാനേമാവതില. ആവശവ്യമുള്ള
മമാറങ്ങള് വരുതതി അപ്കഡറസ ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ ഡഷീകറയതില്സസ
അപ്കഡറസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ. മുന് കപജതികലകസ തതിരതിച്ചുവരമാന്
Cancel ബട്ടണ് കതികസ കചെയ്യുക.

3. Salary & Arrears

Salary & Arrears ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ വരുന്നെ കപജതില് ആദവ്യല്ലാം എല്ലാംകപമായതികയ കസലകസ കചെയസ ശമ്പേളെ വതിവരങ്ങള്
കചെര്ക്കുക. ഹമാഫസ കപ ലഷീവസ കമാരണകമമാ മകറമാ കമാമബത കപര്കസകനജസ പ്രകമാരമുള്ള തുകയതില് എകന്തെങതിലല്ലാം മമാറല്ലാം ഉകണ്ടങതില്
യഥമാര്ത്ഥ തുക Actual DA എന്നെ കകമാളെതതില് കചെര്തമാല് മതതി. കഫസതിവല് അലവന്സസ, ലഷീവസ സമാലറതി, കമാമബത,
കഗ്രേഡസ, കപ ഫതിക്കസഷന് കുടതിശതികകള് എന്നെതിവയുല്ലാം ഇവതികടയമാണസ കരഖകപടുകതണ്ടതസ . DA, Grade, Pay Revision
Arrear എന്നെതി വ യുകട കമമാതല്ലാം തുക Total എന്നെ കകമാളെതതി നു കനേകരയുല്ലാം ഇതതി ല് നേതി ന്നു ല്ലാം GPF ല് കപമായ തുക

GPF നു കനേകരയുള്ള കകമാളെതതി ല ല്ലാം കചെര്കകണ്ടതമാണസ . ശമ്പേളെതതി ല് നേതി ന്നു ല്ലാം പതി ട തി ച TDS ഇവതി ക ടയമാണസ കചെര്കകണ്ടതസ .
ഏര്ണതില്ലാംഗസ റസഡതികല അവസമാനേകത 2 കഹഡതില്ലാംഗല്ലാം റതികവറതി റസഡതികല 4 കഹഡതില്ലാംഗല്ലാം കസലകസ കചെയ്തു ആവശവ്യമാനുസരണല്ലാം
മമാറമാവുന്നെതമാണസ. അപ്കഡറസ ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ ഡമാറ കസവസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ.അപ്കഡറസ ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ കസവസ കചെയ്യുക.
കഹമാല്ലാം കപജതികലകസ തതിരതിച്ചു വരുന്നെതതിനേസ കഹമാല്ലാം ബട്ടണ് കതികസ കചെയ്യുക.

4. Tax Relief

ആദവ്യല്ലാം എല്ലാംകപമായതികയ കസലകസ കചെയ്യുക. മറ്റു വരുമമാനേങ്ങള്, ടമാക്സസ റതിലഷീഫസ ലഭതിക്കുന്നെതതിനുള്ള വതിവരങ്ങള്, 10E യതികലക്കുള്ള
വതിവരങ്ങള് എന്നെതിവ ഇവതികടയമാണസ കചെര്കകണ്ടതസ. ബമാങസ പലതിശ, ഹറൗസസ കപ്രമാപര്ട്ടതിയതില് നേതിന്നുള്ള വരുമമാനേല്ലാം, ഹറൗസതില്ലാംങ്ങസ കലമാണ്
പലതിശ, വഷീട്ടു വമാടക, എന്റര്ചടയധിന്ചമന്റക് അലവന്സക്, കപ്രമാഫഷന് ടമാക്സസ എന്നെതിവ നേല്കമാന് പ്രകതവ്യകല്ലാം കകമാളെല്ലാം കമാണമാല്ലാം.
ഹറൗസതില്ലാംങ്ങസ കലമാണ് പലതിശ കചെര്ക്കുന്നെതതിനേമായതി Housing Loan Interest (Self Occupied), Housing Loan Interest
(Let-Out Property) എന്നെഷീ രണ്ടസ കകമാളെല്ലാം കമാണമാല്ലാം. നേമാല്ലാം തമാമസതിക്കുന്നെ വഷീടതിന്കറ കലമാണ് പലതിശ ആദവ്യകത കകമാളെതതിലല്ലാം
വമാടകകസ കകമാടുത വഷീടതിന്കറ പലതിശ രണ്ടമാമകത കകമാളെതതിലമമാണസ കചെര്കകണ്ടതസ . കഴതിഞ്ഞെ സമാമ്പേതതിക വര്ഷതതില് (201314) എടുത കലമാണ് ആകണങതില് നേതിബന്ധനേകള്കസ വതികധയമമായതി പരമമാവധതി മൂന്നെസ ലകല്ലാം വകര പലതിശ ഇനേതതില് ഇളെവസ
ലഭതിക്കുന്നെതമാണസ. ഇളെവതിനേമായതി രണ്ടസ ലകല്ലാം രുപ വകര Housing Loan Interest (Self Occupied) എന്നെ കകമാളെതതിലല്ലാം
ബമാകതി ഒരു ലകല്ലാം രൂപ തമാകഴ Tax Relief ല് 80EE കസകന് കസലകസ കചെയസ അവതികടയുല്ലാം കചെര്കണല്ലാം. HRA ഇളെവസ
ലഭതി ക ണകമങതില് റസതി ഡ ന്ഷവ്യല് സമാറസസ Rental കസലകസ കചെയ്യേണല്ലാം. ഇതതിനേമായതി Edit Employee ബട്ടണ്
ഉപകയമാഗതിക്കുക.

ടമാക്സസ ഇളെവതിനുള്ള മറ്റു എലമാ വതിവരങ്ങളല്ലാം Tax Relief ല് ആണസ കചെര്കകണ്ടതസ. Tax Relief ല് section,
Description, Amount എന്നെഷീ വതിവരങ്ങള് കചെര്കണല്ലാം. ഏതസ കസകന് കസലകസ കചെയ്യുകമ്പേമാഴുല്ലാം ആകസകനേതില് എകന്തെലമാല്ലാം
അടങ്ങതിയതിരതിക്കുന്നു എന്നെതതികന ലഘുവതിവരണല്ലാം കപമാപസ -അപസ വതിന്കഡമായതിലൂകട ലഭതിക്കുന്നെതമാണസ. പ്രസ്തുത കപമാപസ-അപസ
വതിന്കഡമായതിലൂകട നേതിങ്ങള് ബന്ധകപട്ട കസകന് കതകരകഞ്ഞെടുതസ അതതികന വതിവരണവുല്ലാം സല്ലാംഖവ്യയുല്ലാം അതമാതസ കകമാളെതതില്
കചെര്ക്കുക. ഉദമാഹരണമമായതി ഹറൗസതില്ലാംഗസ കലമാണതികന മുതല് (Principal) കചെര്ക്കുന്നെതതിനേസ 80C യമാണസ കസലകസ കചെകയ്യേണ്ടതസ.
മുന് സമാമ്പേതതിക വര്ഷങ്ങളെതില് വകരണ്ടുന്നെ ശമ്പേളെതതികനയുല്ലാം കമാമബതയുകടയുല്ലാം മറ്റുല്ലാം കുടതിശതിക ഈ വര്ഷതതില്
ലഭതിചതിട്ടുള്ളവര്കസ Form 10E യതില് ഇളെവതിനേര്ഹതയുകണ്ടമാകയന്നെസ പരതികശമാധതികമാവുന്നെതമാണസ. കഴതിഞ്ഞെ സമാമ്പേതതിക
വര്ഷങ്ങളെതികല ടമാക്സബതിള് ഇന്കല്ലാം അതമാതസ വര്ഷങ്ങളെതികല കകമാളെതതിലല്ലാം ഈ വര്ഷല്ലാം ലഭതിച കുടതിശതികയതില് മുന് വര്ഷങ്ങളെതികലകസ
കപമാകകണ്ടുന്നെ ഭമാഗല്ലാം Split-up Arrears എന്നെ കറമായുകട കനേര്ക്കുല്ലാം കചെര്കകണ്ടതമാണസ.
അപ്കഡറസ ബട്ടണ് കതികസ കചെയസ ഡമാറ കസവസ കചെയ്യേമാവുന്നെതമാണസ. കഹമാല്ലാം കപജതികലകസ തതിരതിച്ചുവരമാന് Cancel ബട്ടണ് കതികസ
കചെയ്യുക

റതി ക പമാര്ട്ടസ ബട്ടണുകള്
1. Tax Statement.
ആദവ്യല്ലാം എല്ലാംകപമായതികയ കസലകസ കചെയ്യുക. തുടര്ന്നെസ പ്രതിനസ
ബട്ടണ് ഉപകയമാഗതിചസ കസലകസ കചെയ എല്ലാംകപമായതിയുകട ഇന്കല്ലാം ടമാക്സസ
കസറസകമനതികന പ്രതിനസ എടുകമാവുന്നെതമാണസ. കഹമാല്ലാം കപജതികലകസ
തതിരതിച്ചുവരമാന് Cancel ബട്ടണ് കതികസ കചെയ്യുക

2. Form 16
ആദവ്യല്ലാം എല്ലാംകപമായതികയ കസലകസ കചെയ്യുക. തുടര്ന്നെസ പ്രതിനസ ബട്ടണ്
ഉപകയമാഗതിചസ കസലകസ കചെയ എല്ലാംകപമായതിയുകട Form-16 പ്രതിനസ
എടുകമാവുന്നെതമാണസ. കഹമാല്ലാം കപജതികലകസ തതിരതിച്ചുവരമാന് Cancel ബട്ടണ്
കതികസ കചെയ്യുക.

3. Form 10E
ആദവ്യല്ലാം എല്ലാംകപമായതികയ കസലകസ കചെയ്യുക. തുടര്ന്നെസ പ്രതിനസ
ബട്ടണ് ഉപകയമാഗതിചസ കസലകസ കചെയ എല്ലാംകപമായതിയുകട Form-10E
പ്രതിനസ എടുകമാവുന്നെതമാണസ. 10E ഇളെവതിനു കവണ്ടതി ഡമാറ
നേല്കതിയതിട്ടുകണ്ടങതില് മമാത്രകമ പ്രതിന്റസ ബട്ടണ് ലഭവ്യമമാവുകയുള.
കഹമാല്ലാം കപജതികലകസ തതിരതിച്ചുവരമാന് Cancel ബട്ടണ് കതികസ കചെയ്യുക

Feedback & Support
നേതിങ്ങളകട
സല്ലാംശയങ്ങള്ക്കുല്ലാം
അഭതിപ്രമായങ്ങളല്ലാം
അറതിയതികമാന്
https://www.facebook.com/taxconsultant2015

കഫസസ

My Facebook Profile Link: https://www.facebook.com/saffeeq
My website link: http://saffeeq.com/
ഇന്സനസ സകപമാര്ട്ടതിനേസ : WhatsApp:9446254545

ബുകസ

കപജസ

സന്ദര്ശതിക്കുക.

