TAX Consultant Unlimited Ver 3.00 User Guide

എനനണണ ടനകണ കണസളടനണ അണലലമലറഡണ
2016-17 മുതല് 2025-26 വരരെയുള്ള പതത്ത് വര്ഷരത ആനന്റിസന്റിപപ്പേറ്ററന്റി ഇന്കകംടടാകത്ത്
പസ്റ്റേറ്റത്ത്രമെനത്ത്, ഫഫൈനല് ഇന്കകംടടാകത്ത് പസ്റ്റേറ്റത്ത്രമെനത്ത്, കണ്പസടാളന്റിപഡേറ്റഡേത്ത് പസ്റ്റേറ്റത്ത്രമെനത്ത്, പഫൈടാകം 12 ബന്റി
ബന്റി, പഫൈടാകം 16, 10 ഇ എനന്റിവ എളുപ്പേതന്റില് തയടാറടാക്കുനതന്റിനത്ത് പവണന്റിയുള്ള ഫമെപകടാപസടാഫത്ത്
എകല് യൂടന്റിലന്റിറ്റന്റിയടാണത്ത് ടടാകത്ത് കണ്സള്ടനത്ത് അണ്ലന്റിമെന്റിറ്റഡേത്ത് . പവര്ഷന് 3 ല് പുതന്റിയതടായന്റി
പചേര്തന്റിട്ടുള്ളവ.
•

കകന്റികത്ത് രഹെല്പ്പേത്ത് - ടടാകത്ത് കണ്സള്ടനത്ത് അണ്ലന്റിമ്റ്റഡേത്ത് പസടാഫത്ത് രവയര് ആദദ്യമെടായന്റി
ഉപപയടാഗന്റിക്കുപമടാള് കകന്റികത്ത് രഹെല്പ്പേത്ത് എന വന്റിന്പഡേടാ കടാണടാകം. കകന്റികത്ത് രഹെല്പ്പേന്റില്
ജനറല്
രസറ്റന്റികംഗത്ത്
ഐക്കണ്,
ഡേഡീരറ്റയന്റില്ഡേത്ത്
രസറ്റന്റികംഗ്സത്ത്
തുടങന്റിയവ
ഉപപയടാഗന്റിപക്കണ സന്ദര്ഭങള് മെനസന്റിലടാക്കടാന് സഹെടായന്റിക്കുന.

•

രഗറ്റത്ത് ഡേടാറ്റടാ & കന്റി യ ര് ഡേടാറ്റടാ ബടണുകള് - ഡേടാറ്റടാ ഇകംപപടാര്ടത്ത് ബടണ് ഉപപയടാഗന്റിചത്ത്
ടടാകത്ത് കണ്സള്ടനത്ത് അണ്ലന്റിമെന്റിറ്റഡേന്റിരന മുന് പവര്ഷനന്റില് നന്റിനകം ഡേടാറ്റ പകടാപ്പേന്റി
രചേയ്തവര്ക്കത്ത് ശമള വന്റിവരെങള് എളുപ്പേതന്റില് മെടാറ്റുനതന്റിനു പവണന്റി സടാലറന്റി
ഡേഡീരറ്റയന്റില്സത്ത് പപജന്റില് രഗറ്റത്ത് ഡേടാറ്റടാ & കന്റിയര് ഡേടാറ്റടാ ബടണുകള് പചേര്തന്റിട്ടുണത്ത്.

•

സ്റ്റേടാന്പഡേര്ഡേത്ത് ഡേന്റി ഡേ ക്ഷന് - സടാലറഡീഡേത്ത് ജഡീവനക്കടാര്ക്കുകം രപന്ഷപനഴന്റിനുകം അനുവദന്റിച
സ്റ്റേടാന്പഡേര്ഡേത്ത് ഡേന്റിഡേക്ഷന് 40000/- രൂപ എനര് രചേയടാനുള്ള ഓപ്ഷന് ലഭദ്യമെടാണത്ത്.

•

10 ഇ യന്റില് ടടാകത്ത് പററ്റത്ത് മെടാറ്റടാനുള്ള ഓപ്ഷനുകം പസ്റ്റേറ്റത്ത്രമെനത്ത്, പഫൈടാകം16
റന്റിപപ്പേടാര്ടന്റിരന പഫൈടാര്മെടാറ്റന്റിലകം ആകര്ശകമെടായ മെടാറ്റകം വരുതന്റിയന്റിട്ടുണത്ത്.

തുടങന്റിയ

ബടണുകരളടാനകം വര്ക്കത്ത് രചേയ്യുനന്റി പ ല?
ടടാകത്ത് കണ്സള്ടനത്ത് അണ്ലന്റിമെന്റിറ്റഡേത്ത് പവര്ഷന് മെടാപകടാസത്ത് എപനബ്ള്ഡേത്ത് എകല് വര്ക്കത്ത്
ഷഡീറ്റടാണത്ത്. അതുരകടാണ്ടു തരന ഇതന്റിരല ബടണുകരളലടാകം പ്രവര്തന്റിക്കണരമെങന്റില് എകല്
ഓപ്ഷനന്റില് മെടാപകടാസത്ത് ഇപനബന്റിള് രചേപയണതുണത്ത്.

എകല് 2007/2010 പവര്ഷനന്റില് മെടാപകടാസത്ത് ഇപനബന്റിള് രചേയടാന് ടടാകത്ത് കണ്സള്ടനത്ത്
തുറക്കുപമള് വരുന രസകക്യൂരെന്റിറ്റന്റി വടാണന്റികംഗന്റില് Enable Content എനന്റിടതത്ത് കന്റികത്ത് രചേയ്തടാല് മെതന്റി.
എകല് 2003 പവര്ഷനന്റില് Excel Option>> Security>>Macros ല് പപടായന്റി മെടാപകടാസത്ത്
ഇപനബന്റിള്
രചേയടാവുനതടാണത്ത്.
മെടാപകടാസത്ത്
ഇപനബന്റിള്ഡേത്ത്
ആയടാല്
പഹെടാകം പപജത്ത്
കടാണടാവുനതടാണത്ത്.
User Password Creation
ടടാകത്ത് കണ്സള്ടനത്ത് അണ്ലന്റിമെന്റിറ്റഡേത്ത്
Password നല്കന്റി സകംരെക്ഷന്റിക്കടാവുനതടാണത്ത്.
ഇതന്റിനടായന്റി പഹെടാകം പപജന്റിരല Create Password എന ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക. തുടര്നത്ത് വരുന
വന്റിന്പഡേടായന്റില് യുസര് രസലകത്ത് രചേയ്തത്ത് Create Password എന ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് പുതന്റിയ
password നല്കന്റി password കന്റിപയറ്റത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്. Guest, User എനന്റിങരന രെണത്ത്
യൂസര് ആണുള്ളതത്ത്. ഓപരെടാ യൂസര്ക്കുകം വദ്യതദ്യസ്ത ആകസത്ത് ഫററ്റത്ത് ആണത്ത് നല്കന്റിയന്റിരെന്റിക്കുനതത്ത് .
Guest നു റന്റിപപ്പേടാര്ട്ടുകള് മെടാത്രപമെ കടാണടാന് സടാധന്റിക . ഡേടാറ്റ എനര് രചേയണരമെങന്റില് User
രസലകത്ത് രചേയണകം. പഹെടാകം പപജന്റിരല Change Password എന ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് Password
മെടാറ്റടാപനടാ നഡീക്കകം രചേയടാപനടാ സടാധന്റിക്കുനതടാണത്ത്.
ജനറല് രസറ്റന്റി കം ഗ്സത്ത്
ടടാകത്ത് കണ്സള്ടനത്ത് അണ്ലന്റിമെന്റിറ്റഡേത്ത്
പഹെടാകം പപജന്റിരല രസറ്റന്റികംഗ്സത്ത്
ഐക്കണന്റില് കന്റികത്ത് രചേയ്തടാല് സടാമതന്റിക വര്ഷകം, സടാലറന്റി മെടാസടാരെകംഭകം,
ററൗണന്റികംഗത്ത് ഓപ്ഷന്, ക്ഷടാമെബതടാ മെടാറ്റകം, ടടാകത്ത് നന്റിരെക്കന്റിരല മെടാറ്റകം, രഹെഡേര്
തുടങന്റി ഒരുവന്റിധകം എലടാകം തരന നന്റിങളുരട ആവശദ്യതന്റിനനുസരെന്റിചത്ത് മെടാറ്റകം വരുതടാവുനതടാണത്ത് .
അതന്റിനടായന്റി ജനറല് രസറ്റന്റികംഗത്ത് വന്റിന്പഡേടായന്റില് പബസന്റികത്ത് രസറ്റന്റികംഗ്സത്ത് , അഡേഡീഷണല്
രസറ്റന്റികംഗ്സത്ത് എനഡീ രെണ്ടു രസക്ഷനുകള് രകടാടുതന്റിട്ടുണത്ത്.
പബസന്റികത്ത് രസറ്റന്റി കം ഗ്സത്ത്
പഹെടാകം പപജന്റിരല വലതത്ത് മുകളന്റില് കടാണുന
രസറ്റന്റികംഗ്സത്ത് ഐക്കണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തു വരുന ജനറല്
രസറ്റന്റികംഗ്സത്ത് വന്റിന്പഡേടായന്റില് പബസന്റികത്ത് രസറ്റന്റികംഗ്സത്ത്
രസക്ഷനന്റില് സടാമതന്റിക വര്ഷകം, സടാലറന്റി
മെടാസടാരെകംഭകം, പടടാടല് ഇന്കകം ററൗണന്റികംഗത്ത്, ടടാകത്ത്
ററൗണന്റികംഗത്ത്, പഫൈടാകം 16 രന പ്രന്റിനത്ത് ഔടത്ത് എനന്റിവ രസറ്റത്ത്
രചേയടാവുനതടാണത്ത്. സടാലറന്റി മെടാസകം മെടാര്ചത്ത് മുതല്
അടുത രഫൈബ്രുവരെന്റി വരരെയടാരണങന്റില് സടാലറന്റി
മെടാസടാരെകംഭകം മെടാര്ചത്ത് രസലകത്ത് രചേയ്യുക. ഏപ്രന്റില്
രസലകത്ത് രചേയ്തടാല് ഏപ്രന്റില് മുതല് അടുത മെടാര്ചത്ത്
വരരെയുള്ള മെടാസങള് വരുനതടാണത്ത്.
പടടാടല്
ഇന്കകം പതന്റിപനടാടത്ത് ററൗണത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്. എനടാല് ടടാകത്ത് ററൗണത്ത് രചേയടാതന്റിരെന്റിക്കുനതടാണത്ത്
നലതത്ത്. ടടാകത്ത് ററൗണത്ത് രചേയ്തത്ത് പട്രേസസന്റില് കകടാര്പടര്ലന്റി റന്റിപടണ് ഫൈയല് രചേയ്യുപമടാള് പഷടാടത്ത്
രപയ്രമെനത്ത് വരുനണത്ത്. പവണരമെങന്റില് "Rounded to next Ten” എന ഓപ്ഷന് രസലകത്ത്
രചേയ്തത്ത് ടടാകത്ത് രതടാടടുത പതന്റിപലക്കത്ത് ററൗണത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്. പഫൈടാകം 16 രന പടാര്ടത്ത് എ
പട്രേസസന്റില് നന്റിനകം ഡേറൗണ്പലടാഡേത്ത് രചേയ്രതടുക്കണകം. പടാര്ടത്ത് ബന്റി ഈ പസടാഫത്ത് രവയറന്റില് നന്റിനകം
പ്രന്റിനത്ത് എടുക്കണകം. എനടാല് ചേന്റില ഉപപയടാകടാക്കളുരട ആവശദ്യകം പരെന്റിഗണന്റിചത്ത് പഫൈടാകം 16 രന
പടാര്ടത്ത് എ കൂടന്റി "Part A&B” എന ഓപ്ഷന് രസലകത്ത് രചേയ്തത്ത് പ്രന്റിനത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്.

അഡേഡീഷണല് രസറ്റന്റി കം ഗ്സത്ത്
അഡേഡീഷണല് രസറ്റന്റികംഗ്സത്ത് രമെനു
ലഭന്റിക്കുനതന്റിനു
ജനറല്
രസറ്റന്റികംഗ്സത്ത്
വന്റിന്പഡേടായന്റില് കടാണുന പച നന്റിറതന്റിലള്ള
പ്ലസത്ത് ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക. അഡേഡീഷണല്
രസറ്റന്റികംഗ്സന്റില്
ക്ഷടാമെബത
നന്റിരെക്കത്ത്,
നന്റിലവന്റിരല
നന്റികുതന്റി
നന്റിരെക്കത്ത്,
കുടന്റിശന്റിക
കടാലയളവന്റിരല നന്റികുതന്റി നന്റിരെക്കത്ത്, ഓപരെടാ
ഇനതന്റിരനയുകം തലരക്കടത്ത് എനന്റിവയന്റില് മെടാറ്റകം
വരുതടാവുനതടാണത്ത്.
ശ്രദന്റിക്കുക.. അഡേഡീഷണല് രസറ്റന്റികംഗ്സന്റിരല മെടാറ്റങള് ടടാകത്ത് കടാല്കുപലഷരന
ബടാധന്റിക്കുനതന്റിനടാല് വളരരെ ശ്രദടാപൂര്വകം രചേയ്യുക. മെടാറ്റകം വരുത്തുപമടാള് എരന്തെങന്റിലകം രതറ്റത്ത്
സകംഭവന്റിച്ചു പപടായടാല് രസറ്റത്ത്
ഡേന്റി പ ഫൈടാള്ടത്ത്
ബടണ്
കന്റികത്ത്
രചേയ്തത്ത്
ഡേന്റി പ ഫൈടാള്ടത്ത്
രസറ്റന്റി കം ഗ്സന്റി പ ലക്കത്ത് വഡീരണടുക്കടാവുനതടാണത്ത് . അശ്രദ മുലകം രതറ്റത്ത് സകംഭവന്റിക്കടാതന്റിരെന്റിക്കടാന്
അഡേഡീഷണല് രസറ്റന്റികംഗ്സത്ത് പടാസത്ത് പവര്ഡേത്ത് നല്കന്റി സകംരെക്ഷന്റിചന്റിട്ടുണത്ത്. ഡേന്റിപഫൈടാള്ടത്ത് പടാസത്ത് പവര്ഡേത്ത്
admin123 ആണത്ത്.

പച നന്റിറതന്റിലള്ള പ്ലസത്ത് ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തു വന്റിന്പഡേടായന്റില് പടാസത്ത് പവര്ഡേത്ത് നല്കന്റി
പലടാഗന്റിന് രചേയ്തടാല് അഡേഡീഷണല് രസറ്റന്റികംഗ്സത്ത് രമെനു കടാണുനതടാണത്ത്. അഡേഡീഷണല് രസറ്റന്റികംഗത്ത്
വന്റിന്പഡേടായന്റില് അഞത്ത് ബടണുകള് കടാണടാകം.
•

എഡേന്റിറ്റ ഡേന്റി.എ.

•

എഡേന്റിറ്റത്ത് രഹെഡേര് ഐറ്റകം

•

എഡേന്റിറ്റത്ത് ടടാകത്ത് പററ്റത്ത്

•

എഡേന്റിറ്റത്ത് 10 ഇ ടടാകത്ത് പററ്റത്ത്

•

രസറ്റത്ത് ഡേന്റിപഫൈടാള്ടത്ത്

1.Edit DA%
ക്ഷടാമെബത
നന്റിരെക്കന്റില്
എരന്തെങന്റിലകം
വര്ദനപവടാ മെടാറ്റപമെടാ ഉണടായടാല് ഇനന്റി പുതന്റിയ
പവര്ഷനു പവണന്റി കടാതന്റിരെന്റിപക്കണ. അഡേഡീഷണല്
രസറ്റന്റികംഗ്സന്റിരല Edit DA% ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത്
ക്ഷടാമെബതയന്റില്
മെടാറ്റകം
വരുതടാവുനതടാണത്ത്.
ക്ഷടാമെബതയുരട
നന്റിരെക്കന്റിരന
നടാലത്ത്
ഓപ്ഷന്
നല്കന്റിയന്റിട്ടുണത്ത്. നന്റിരെക്കത്ത് മെടാറ്റുനതന്റിനു പവണന്റി ആദദ്യകം
ഓപ്ഷന് രസലകത്ത് രചേയ്യുക. അതന്റിനു പശഷകം ഓപരെടാ
മെടാസരതയുകം നന്റിരെക്കത്ത് പരെഖരപ്പേടുതന്റി Update ബടണ്
കന്റികത്ത്
രചേയ്യുക.
ഡേന്റിപഫൈടാള്ടത്ത്
നന്റിരെക്കത്ത്
പുനസടാപന്റിക്കുനതന്റിനത്ത് Fill Default ബടണ് കന്റികത്ത്
രചേയ്തതന്റിനു പശഷകം Update ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക.
Cancel ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് വന്റിന്പഡേടാ പകടാസത്ത്
രചേയടാവുനതടാണത്ത്.
2. Edit Header Item

ഇനന്റി ഏര്ണന്റികംഗത്ത് ഫസഡേന്റിരലയുകം റന്റിക്കവറന്റി ഫസഡേന്റിരലയുകം രഹെഡേന്റികംഗുകള്
ആവശദ്യതന്റിനനുസരെന്റിചത്ത് മെടാറ്റടാവുനതടാണത്ത്. അതന്റിനടായന്റി അഡേഡീഷണല് രസറ്റന്റികംഗ്സന്റിരല Edit
Header Item ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് രഹെഡേന്റികംഗുകള് മെടാറ്റകം വരുതടാവുനതടാണത്ത്. അതന്റിനു പശഷകം
Update ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക. ഡേന്റിപഫൈടാള്ടത്ത് രഹെഡേന്റികംഗുകള് പുനസടാപന്റിക്കുനതന്റിനത്ത് Fill Default
ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തതന്റിനു പശഷകം Update ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക. Cancel ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത്
വന്റിന്പഡേടാ പകടാസത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്.

3. Edit Tax Rate
നന്റികുതന്റി
നന്റിരെക്കന്റില്
എരന്തെങന്റിലകം
വര്ദനപവടാ
മെടാറ്റപമെടാ ഉണടായടാല് ഇനന്റി പുതന്റിയ
പവര്ഷനു
പവണന്റി
കടാതന്റിരെന്റിപക്കണ. അഡേഡീഷണല്
രസറ്റന്റികംഗ്സന്റിരല
Edit
Tax
Rate ബടണ്
കന്റികത്ത്
രചേയ്തത്ത്
നന്റിലവന്റിരല നന്റികുതന്റി നന്റിരെക്കന്റില്
മെടാറ്റകം വരുതടാവുനതടാണത്ത്. ടടാകത്ത്
നന്റിരെക്കത്ത് വളരരെ ശ്രദപയടാരട
പവണകം
പരെഖരപ്പേടുതടാന്.
അശ്രദ മുലകം വരുന പന്റിഴവത്ത്
നന്റികുതന്റി
കണക്കടാക്കുനതന്റില്
രതറ്റു
വരെടാനന്റിടയടാക്കുനതടാണത്ത്.
വന്റിന്പഡേടായന്റില് Tax Rate of
Current FY, Maximum Deductible Amount u/s എനഡീ രെണ്ടു രസക്ഷനുകള് കടാണടാകം. Tax Rate
of Current FY രസക്ഷനന്റില് ടടാകത്ത് സടാബുകളുകം Maximum Deductible Amount u/s രസക്ഷനന്റില്
ഓപരെടാ ഇനതന്റിലകം അനുവദന്റിക്കരപ്പേടന്റിട്ടുള്ള ഇളവുകളുരട പരെമെടാവധന്റി തുകയുകം പരെഖരപ്പേടുത്തുക.
അതന്റിനു പശഷകം Update ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക. ഡേന്റിപഫൈടാള്ടത്ത് നന്റിരെക്കത്ത് പുനസടാപന്റിക്കുനതന്റിനത്ത് Fill
Default ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തതന്റിനു പശഷകം Update ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക. Cancel ബടണ് കന്റികത്ത്
രചേയ്തത്ത് വന്റിന്പഡേടാ പകടാസത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്.
4. Edit 10E Tax Rate

10E പ്രകടാരെമുള്ള ഇളവത്ത് കണക്കടാക്കുനതന്റിനത്ത് മുന് വര്ഷങളന്റിരല നന്റികുതന്റി നന്റിരെക്കന്റില്
എരന്തെങന്റിലകം മെടാറ്റകം വരുത്തുനതന്റിനത്ത് അഡേഡീഷണല് രസറ്റന്റികംഗ്സന്റിരല Edit 10E Tax Rate ബടണ്
കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് നന്റികുതന്റി നന്റിരെക്കന്റില് മെടാറ്റകം വരുതടാവുനതടാണത്ത് . ടടാകത്ത് നന്റിരെക്കത്ത് വളരരെ ശ്രദപയടാരട
പവണകം പരെഖരപ്പേടുതടാന്. അശ്രദ മുലകം വരുന പന്റിഴവത്ത് നന്റികുതന്റി കണക്കടാക്കുനതന്റില് രതറ്റു
വരെടാനന്റിടയടാക്കുനതടാണത്ത്. വന്റിന്പഡേടായന്റില് കടാണുന ഓപരെടാ സടാമതന്റിക വര്ഷങളന്റിരലയുകം ടടാകത്ത്
സടാബുകള് ശ്രദടാപൂര്വകം പരെഖരപ്പേടുത്തുക. അതന്റിനു പശഷകം Update ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക.
ഡേന്റിപഫൈടാള്ടത്ത് നന്റിരെക്കത്ത് പുനസടാപന്റിക്കുനതന്റിനത്ത് Fill Default ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തതന്റിനു പശഷകം
Update ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക. Cancel ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് വന്റിന്പഡേടാ പകടാസത്ത്
രചേയടാവുനതടാണത്ത്.
5. Set Default
പസടാഫത്ത് രവയറന്റില് ഡേന്റിപഫൈടാള്ടടായന്റി രസറ്റത്ത് രചേയ്തന്റിട്ടുള്ള ക്ഷടാമെബതടാ നന്റിരെക്കുകള്,
രഹെഡേറുകള്, നന്റിലവന്റിരല നന്റികുതന്റി നന്റിരെക്കുകള്, 10E നന്റികുതന്റി നന്റിരെക്കുകള് എനന്റിവ ഒരുമെന്റിചത്ത്
പുനസടാപന്റിക്കുനതന്റിനത്ത് Set Default ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് വരുന കണ്ഫൈര്പമെഷന്
വന്റിന്പഡേടായന്റില് ഓരക കന്റികത്ത് രചേയ്തടാല് മെതന്റി . Cancel ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് വന്റിന്പഡേടാ പകടാസത്ത്
രചേയടാവുനതടാണത്ത്.
6. Change Password
അഡേഡീഷണല് രസറ്റന്റികംഗ്സത്ത് വന്റിന്പഡേടായന്റിപലക്കുള്ള അഡന്റിന് പലടാഗന്റിന് പടാസത്ത് പവര്ഡേത്ത്
മെടാറ്റണരമെങന്റില് Change Password ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തു വരുന വന്റിന്പഡേടായന്റില് നന്റിലവന്റിരല
പടാസത്ത് പവര്ഡകം പുതന്റിയ പടാസത്ത് പവര്ഡകം നല്കന്റി മെടാറ്റടാവുനതടാണത്ത് . Cancel ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത്
വന്റിന്പഡേടാ പകടാസത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്.
ഡേടാറ്റടാ മെടാപനജ്രമെനത്ത് ബടണുകള്
1. Import Data
ഈ ബടണ് ഉപപയടാഗന്റിചത്ത് മുന്വര്ഷങളന്റിരല ടടാകത്ത് കണ്സള്ടനന്റിരന മുഴുവന് ഡേടാറ്റയുകം
വളരരെ എളുപ്പേതന്റില് ഇകംപപടാര്ടത്ത് രചേയടാന് സടാധന്റിക്കുകം. ഇകംപപടാര്ടത്ത് ബടണന്റില് കന്റികത്ത് രചേയ്തു വരുന
വന്റിന്പഡേടായന്റില് പടാസത്ത് പവര്ഡേത്ത് നല്കടാരത സബ്മെന്റിറ്റത്ത് ബടണ് അമെര്ത്തുക. നന്റിലവന്റില് പടാസത്ത്
പവഡേത്ത് നല്കന്റി സകംരെക്ഷന്റിചന്റിട്ടുരണങന്റില് ആ പടാസത്ത് പവഡേത്ത് നല്കന്റിയതന്റിനു പശഷകം സബ്മെന്റിറ്റത്ത്
ബടണ് അമെര്ത്തുക. തുടര്നത്ത് വരുന വന്റിന്പഡേടായന്റിരല Browse ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് ഇകംപപടാര്ടത്ത്
രചേപയണ ഫൈയല് തന്റിരെരഞ്ഞെടുക്കടാവുനതടാണത്ത്. ഫൈയല് തന്റിരെരഞ്ഞെടുത്തു കഴന്റിഞ്ഞെടാല് Import
ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക. തുടര്നത്ത് വരുന കണ്ഫൈര്പമെഷന് പപടാപത്ത്അപത്ത് വന്റിന്പഡേടായന്റില് yes
ബടണ് അമെര്ത്തുക. പഹെടാകം പപജന്റിപലക്കത്ത് തന്റിരെന്റിച്ചു വരുനതന്റിനത്ത് Cancel ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക.
Yes ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തടാല് ഡേടാറ്റടാ ഇകംപപടാര്ടത്ത് രചേയരപ്പേടുനതടാണത്ത് . പടാസത്ത് പവഡേത്ത് നല്കന്റിയന്റിട്ടുള്ള
ഫൈയലന്റില് നന്റിനടാണത്ത് ഡേടാറ്റ ഇകംപപടാര്ടത്ത് രചേയ്യുനരതങന്റില് പലടാഗന്റിന് വന്റിന്പഡേടായന്റില് user രസലകത്ത്
രചേയ്തത്ത് പടാസത്ത് പവഡേത്ത് നല്പകണതടാണത്ത്. മൂന തവണ ഇതരെതന്റില് പലടാഗന്റിന് രചേയണകം. ഡേടാറ്റടാ
ഇകംപപടാര്ടത്ത് രചേയ്തു കഴന്റിഞ്ഞെടാല് കണ്ഫൈര്പമെഷന് രമെപസജത്ത് വരുനതടാണത്ത് . ടടാകത്ത് കണ്സള്ടനത്ത്
ഫൈയലന്റില് നന്റിന മെടാത്രപമെ ഡേടാറ്റ ഇകംപപടാര്ടത്ത് രചേയരപ്പേടുകയുള. മെടാത്രമെല നന്റിലവന്റില്
ഡേടാറ്റയുരണങന്റില് ഡേടാറ്റ ഇകംപപടാര്ടത്ത് സടാധദ്യമെടാകന്റില. നന്റിലവന്റിരല ഡേടാറ്റടാ നഡീക്കകം രചേയടാന് പഹെടാകം
പപജന്റിരല Clear Data ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്.

2. Clear Data
നന്റിലവന്റിരല ഡേടാറ്റടാ നഡീക്കകം രചേയടാന് Clear Data ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്. കന്റിയര്
ഡേടാറ്റടാ ബടണന്റില് കന്റികത്ത് രചേയ്തു വരുന പടാസത്ത് പവഡേത്ത് വന്റിന്പഡേടായന്റില് നന്റിലവന്റിരല പടാസത്ത് പവഡേത്ത്
നല്കന്റി സബ്മെന്റിറ്റത്ത് ബടണ് അമെര്ത്തുക. തുടര്നത്ത് വരുന കണ്ഫൈര്പമെഷന് പപടാപത്ത്അപത്ത്
വന്റിന്പഡേടായന്റില് yes ബടണ് അമെര്തന്റിയടാല് മുഴുവന് ഡേടാറ്റയുകം ഡേന്റിലഡീറ്റത്ത് രചേയരപ്പേടുനതടാണത്ത് .
ഡേടാറ്റ ഡേന്റിലഡീറ്റത്ത് രചേയ്തു കഴന്റിഞ്ഞെടാല് കണ്ഫൈര്പമെഷന് രമെപസജത്ത് വരുനതടാണത്ത് . മുഴുവന് ഡേടാറ്റയുകം
ഡേന്റിലഡീറ്റത്ത് രചേപയരണങന്റില് കണ്ഫൈര്പമെഷന് പപടാപത്ത്അപത്ത് വന്റിന്പഡേടായന്റില് No ബടണ്
അമെര്ത്തുക. തുടര്നത്ത് വരുന കണ്ഫൈര്പമെഷന് പപടാപത്ത്അപത്ത് വന്റിന്പഡേടായന്റില് yes ബടണ്
അമെര്തന്റിയടാല് ഓഫൈഡീസത്ത് ഡേടാറ്റ ഒഴന്റിരകയുള്ള മുഴുവന് ഡേടാറ്റയുകം ഡേന്റിലഡീറ്റത്ത് രചേയ്യുനതടാണത്ത്. No
ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് സടാലറന്റി വന്റിവരെങള് മെടാത്രമെടായുകം ഡേന്റിലഡീറ്റത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്.
ഡേടാറ്റടാ എന്ട്രേന്റി ബടണുകള്
1. Office Details
ഓഫൈഡീസത്ത് ഡേഡീരറ്റയന്റില്സത്ത് ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് വരുന
വന്റിന്പഡേടായന്റില് ഓഫൈഡീസന്റിരന പപരെത്ത്, സലകം, TAN , ഓഫൈഡീസത്ത്
പമെധടാവന്റിയുരട പപരെത്ത്, തസ്തന്റിക, PAN തുടങന്റി എലടാ വന്റിവരെങളുകം
പചേര്തത്ത് Update ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് പസവത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്.
ഓഫൈഡീസന്റിരന പപരെത്ത് എനര് രചേയ്തടാല് മെടാത്രപമെ മെറ്റു ബടണുകള്
പ്രവര്തന്റിക്കുകയുള. ഓഫൈഡീസത്ത് ഡേഡീരറ്റയന്റില്സന്റില് എരന്തെങന്റിലകം
മെടാറ്റകം വരുതടാന് ഓഫൈഡീസത്ത് ഡേഡീരറ്റയന്റില്സത്ത് ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് മെടാറ്റങള് വരുതന്റി അപ്പഡേറ്റത്ത്
രചേയ്തടാല് മെതന്റി.
2. Employees Entry
Employees Entry ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത്
വരുന വന്റിന്പഡേടായന്റില് Add New, Edit Existing,
Cancel എനഡീ മൂനത്ത് ബടണുകള് കടാണടാകം. പുതന്റിയ
ജഡീവനക്കടാരരെ പചേര്ക്കുനതന്റിനത്ത് Add New ബടണ് കന്റികത്ത്
രചേയ്യുക. നന്റിലവന്റിലള്ള ജഡീവനക്കടാരുരട വന്റിവരെങളന്റില്
മെടാറ്റകം വരുതരുനതന്റിനുകം ജഡീവനക്കടാരരെ നഡീക്കകം
രചേയ്യുനതന്റിനുകം Edit Existing ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക.
പഹെടാകം
പപജന്റിപലക്കത്ത്
തന്റിരെന്റിച്ചു
വരുനതന്റിനത്ത്
Cancel ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക.
Add Employee
പപരെത്ത്, തസ്തന്റിക, PAN, Sex എനന്റിവ പചേര്തത്ത് Submit ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് പസവത്ത്
രചേയടാവുനതടാണത്ത്. പപരെത്ത്, തസ്തന്റിക, PAN എനന്റിവ നന്റിര്ബന്ധമെടായുകം എനര് രചേപയണതടാണത്ത്.
PAN ഇരലങന്റില് പതത്ത് ഡേന്റിജന്റിറ്റത്ത് സഡീപറടാ എന്റര് രചേയ്തടാല് മെതന്റി. 100 എകംപപ്ലടായന്റിരയ വരരെ
ഇങരന പചേര്ക്കടാവുനതടാണത്ത്. എനടാല് ഒരു പപരെന്റില് ഒനന്റിലധന്റികകം എകംപപ്ലടായന്റിരയ പചേര്ക്കടാന്
സടാധന്റിക്കന്റില,

Edit Employee
Edit Employee ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് വരുന
വന്റിന്പഡേടായന്റില് Delete, Update, Cancel എനഡീ
ബടണുകള് കടാണടാകം. എഡേന്റിറ്റത്ത് അരലങന്റില് ഡേന്റിലഡീറ്റത്ത്
രചേപയണ എകംപപ്ലടായന്റിരയ ആദദ്യകം രസലകത്ത് രചേയ്യുക.
ഡേന്റിലഡീറ്റത്ത് ബടണ് അമെര്തന്റി എകംപപ്ലടായന്റിരയയുകം
ബന്ധരപ്പേട
എലടാ
ഡേടാറ്റയുകം
ഡേന്റിലഡീറ്റത്ത്
രചേയടാവുനതടാണത്ത്. ഡേന്റിലഡീറ്റത്ത് രചേയ്ത ഡേടാറ്റ ഒരെന്റിക്കലകം
തന്റിരെന്റിരചടുക്കടാനടാവന്റില.
ആവശദ്യമുള്ള
മെടാറ്റങള്
വരുതന്റി അപ്പഡേറ്റത്ത് ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത്
ഡേഡീരറ്റയന്റില്സത്ത് അപ്പഡേറ്റത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്. മുന്
പപജന്റിപലക്കത്ത് തന്റിരെന്റിച്ചുവരെടാന് Cancel ബടണ് കന്റികത്ത്
രചേയ്യുക.
3. Salary & Arrears

Salary & Arrears ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് വരുന പപജന്റില് ആദദ്യകം എകംപപ്ലടായന്റിരയ രസലകത്ത്
രചേയ്തത്ത് ശമള വന്റിവരെങള് പചേര്ക്കുക. ഹെടാഫൈത്ത് പപ ലഡീവത്ത് കടാരെണപമെടാ മെപറ്റടാ ക്ഷടാമെബത
രപര്രസപനജത്ത് പ്രകടാരെമുള്ള തുകയന്റില് എരന്തെങന്റിലകം മെടാറ്റകം ഉരണങന്റില് യഥടാര്ത്ഥ തുക Actual
DA എന പകടാളതന്റില് പചേര്തടാല് മെതന്റി. രഫൈസ്റ്റേന്റിവല് അലവന്സത്ത്, ലഡീവത്ത് സടാലറന്റി, ക്ഷടാമെബത,
പഗ്രേഡേത്ത്, പപ ഫൈന്റിക്പസഷന് കുടന്റിശന്റികകള് എനന്റിവയുകം ഇവന്റിരടയടാണത്ത് പരെഖരപ്പേടുപതണതത്ത് . DA,
Grade, Pay Revision Arrear എനന്റി വ യുരട രമെടാതകം തുക Total എന പകടാളതന്റി നു
പനരരെയുകം ഇതന്റി ല് നന്റി ന കം GPF ല് പപടായ തുക GPF നു പനരരെയുള്ള പകടാളതന്റി ല കം
പചേര്പക്കണതടാണത്ത് . ശമളതന്റി ല് നന്റി ന കം പന്റി ട ന്റി ച TDS ഇവന്റി ര ടയടാണത്ത് പചേര്പക്കണതത്ത് .
ഏര്ണന്റികംഗത്ത് ഫസഡേന്റിരല അവസടാനരത 2 രഹെഡേന്റികംഗുകം റന്റിക്കവറന്റി ഫസഡേന്റിരല 4 രഹെഡേന്റികംഗുകം
രസലകത്ത് രചേയ്തു ആവശദ്യടാനുസരെണകം മെടാറ്റടാവുനതടാണത്ത്. അപ്പഡേറ്റത്ത് ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് ഡേടാറ്റ
പസവത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്.അപ്പഡേറ്റത്ത് ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് പസവത്ത് രചേയ്യുക. പഹെടാകം പപജന്റിപലക്കത്ത്
തന്റിരെന്റിച്ചു വരുനതന്റിനത്ത് പഹെടാകം ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക.
ഒരെന്റിക്കല് പസവത്ത് രചേയ്ത ശമള വന്റിവരെങള് കന്റിയര് രചേയടാന് കന്റിയര് ഡേടാറ്റ ബടണ്
ഉപപയടാഗന്റിക്കടാകം. രസലകത്ത് രചേയ്ത ജഡീവനക്കടാരെരന ഡേടാറ്റ വഡീരണടുക്കടാന് രഗറ്റത്ത് ഡേടാറ്റ ബടണ് കന്റികത്ത്
രചേയ്തടാല് മെതന്റി.

4. Tax Relief

ആദദ്യകം എകംപപ്ലടായന്റിരയ രസലകത്ത് രചേയ്യുക. മെറ്റു വരുമെടാനങള്, ടടാകത്ത് റന്റിലഡീഫൈത്ത് ലഭന്റിക്കുനതന്റിനുള്ള
വന്റിവരെങള്, 10E യന്റിപലക്കുള്ള വന്റിവരെങള് എനന്റിവ ഇവന്റിരടയടാണത്ത് പചേര്പക്കണതത്ത് . ബടാങത്ത്
പലന്റിശ, ഹെറൗസത്ത് പപ്രടാപ്പേര്ടന്റിയന്റില് നന്റിനള്ള വരുമെടാനകം, ഹെറൗസന്റികംങത്ത് പലടാണ് പലന്റിശ, വഡീട്ടു വടാടക,
എനര്രടയന്റിന്രമെനത്ത് അലവന്സത്ത്, രപ്രടാഫൈഷന് ടടാകത്ത് എനന്റിവ നല്കടാന് പ്രപതദ്യകകം പകടാളകം
കടാണടാകം. ഹെറൗസന്റികംങത്ത് പലടാണ് പലന്റിശ പചേര്ക്കുനതന്റിനടായന്റി Housing Loan Interest (Self
Occupied), Housing Loan Interest (Let-Out Property) എനഡീ രെണത്ത് പകടാളകം കടാണടാകം. നടാകം
തടാമെസന്റിക്കുന വഡീടന്റിന്രറ പലടാണ് പലന്റിശ ആദദ്യരത പകടാളതന്റിലകം വടാടകക്കത്ത് രകടാടുത വഡീടന്റിന്രറ
പലന്റിശ രെണടാമെരത പകടാളതന്റിലമെടാണത്ത് പചേര്പക്കണതത്ത്. കഴന്റിഞ്ഞെ സടാമതന്റിക വര്ഷതന്റില്
(2013-14) എടുത പലടാണ് ആരണങന്റില് നന്റിബന്ധനകള്ക്കത്ത് വന്റിപധയമെടായന്റി പരെമെടാവധന്റി മൂനത്ത്
ലക്ഷകം വരരെ പലന്റിശ ഇനതന്റില് ഇളവത്ത് ലഭന്റിക്കുനതടാണത്ത്. ഇളവന്റിനടായന്റി രെണത്ത് ലക്ഷകം രുപ വരരെ
Housing Loan Interest (Self Occupied) എന പകടാളതന്റിലകം ബടാക്കന്റി ഒരു ലക്ഷകം രൂപ തടാരഴ
Tax Relief ല് 80EE രസക്ഷന് രസലകത്ത് രചേയ്തത്ത് അവന്റിരടയുകം പചേര്ക്കണകം. വഡീട്ടു വടാടക
രകടാടുക്കുപമടാള് വടാടക കടാലയളവത്ത് കൂടന്റി രസലകത്ത് രചേയണകം. HRA ഇളവത്ത് ലഭന്റി ക്ക ണരമെങന്റി ല്
റസന്റി ഡേ ന്ഷദ്യല് സ്റ്റേടാറ്റസത്ത് Rental രസലകത്ത് രചേയണകം. ഇതന്റിനടായന്റി Edit Employee ബടണ്
ഉപപയടാഗന്റിക്കുക.

ടടാകത്ത് ഇളവന്റിനുള്ള മെറ്റു എലടാ വന്റിവരെങളുകം Tax Relief ല് ആണത്ത് പചേര്പക്കണതത്ത്. Tax
Relief ല് section, Description, Amount എനഡീ വന്റിവരെങള് പചേര്ക്കണകം. ഏതത്ത് രസക്ഷന്
രസലകത്ത് രചേയ്യുപമടാഴുകം
ആരസക്ഷനന്റില് എരന്തെലടാകം അടങന്റിയന്റിരെന്റിക്കുന എനതന്റിരന
ലഘുവന്റിവരെണകം പപടാപത്ത്-അപത്ത് വന്റിന്പഡേടായന്റിലൂരട ലഭന്റിക്കുനതടാണത്ത്. പ്രസ്തുത പപടാപത്ത്-അപത്ത്
വന്റിന്പഡേടായന്റിലൂരട നന്റിങള് ബന്ധരപ്പേട രസക്ഷന് രതരരെരഞ്ഞെടുതത്ത് അതന്റിരന വന്റിവരെണവുകം
സകംഖദ്യയുകം അതടാതത്ത് പകടാളതന്റില് പചേര്ക്കുക. ഉദടാഹെരെണമെടായന്റി ഹെറൗസന്റികംഗത്ത് പലടാണന്റിരന മുതല്
(Principal) പചേര്ക്കുനതന്റിനത്ത് 80C യടാണത്ത് രസലകത്ത് രചേപയണതത്ത്.
മുന് സടാമതന്റിക വര്ഷങളന്റില് വപരെണ്ടുന ശമളതന്റിരനയുകം ക്ഷടാമെബതയുരടയുകം മെറ്റുകം
കുടന്റിശന്റിക ഈ വര്ഷതന്റില് ലഭന്റിചന്റിട്ടുള്ളവര്ക്കത്ത് Form 10E യന്റില് ഇളവന്റിനര്ഹെതയുപണടാരയനത്ത്
പരെന്റിപശടാധന്റിക്കടാവുനതടാണത്ത്. കഴന്റിഞ്ഞെ സടാമതന്റിക വര്ഷങളന്റിരല ടടാകബന്റിള് ഇന്കകം അതടാതത്ത്
വര്ഷങളന്റിരല പകടാളതന്റിലകം
ഈ വര്ഷകം ലഭന്റിച കുടന്റിശന്റികയന്റില് മുന് വര്ഷങളന്റിപലക്കത്ത്
പപടാപകണ്ടുന ഭടാഗകം Split-up Arrears എന പറടായുരട പനര്ക്കുകം പചേര്പക്കണതടാണത്ത്.
അപ്പഡേറ്റത്ത് ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് ഡേടാറ്റ പസവത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത് . പഹെടാകം പപജന്റിപലക്കത്ത്
തന്റിരെന്റിച്ചുവരെടാന് Cancel ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക

റന്റി പ പ്പേടാര്ടത്ത് ബടണുകള്
1. Tax Statement.
പഹെടാകം പപജന്റിരല Tax Statement ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തു വരുന വന്റിന്പഡേടായന്റില്
എകംപപ്ലടായന്റിരയ രസലകത്ത് രചേയ്യുക. തുടര്നത്ത് പ്രന്റിനത്ത് ബടണ് ഉപപയടാഗന്റിചത്ത് രസലകത്ത് രചേയ്ത
എകംപപ്ലടായന്റിയുരട ഇന്കകം ടടാകത്ത് പസ്റ്റേറ്റത്ത്രമെനന്റിരന പ്രന്റിനത്ത് എടുക്കടാവുനതടാണത്ത്. പഹെടാകം പപജന്റിപലക്കത്ത്
തന്റിരെന്റിച്ചുവരെടാന് Cancel ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക
2. Consolidated TDS Statement
പഹെടാകം പപജന്റിരല Consolidated ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തു വരുന വന്റിന്പഡേടായന്റില് മെടാസകം
രസലകത്ത് രചേയ്യുക.. തുടര്നത്ത് പ്രന്റിനത്ത് ബടണ് ഉപപയടാഗന്റിചത്ത് രസലകത്ത് രചേയ്ത മെടാസരത
Consolidated TDS Statement പ്രന്റിനത്ത് എടുക്കടാവുനതടാണത്ത്. ജനറല് രസറ്റന്റികംഗ്സന്റില്
ആനന്റിസന്റിപപ്പേറ്ററന്റി പസ്റ്റേറ്റത്ത്രമെനത്ത് രസലകത്ത് രചേയ്തടാല് മെടാത്രപമെ Consolidated ബടണ് ലഭദ്യമെടാവുകയുള.
പഹെടാകം പപജന്റിപലക്കത്ത് തന്റിരെന്റിച്ചുവരെടാന് Cancel ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക.

3. Form 12BB
പഹെടാകം പപജന്റിരല Form 12BB ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തു വരുന വന്റിന്പഡേടായന്റില് എകംപപ്ലടായന്റിരയ
രസലകത്ത് രചേയ്യുക. തുടര്നത്ത് Submit ബടണ് ഉപപയടാഗന്റിചത്ത് രസലകത്ത് രചേയ്ത എകംപപ്ലടായന്റിയുരട Form
12BB കടാണടാവുനതടാണത്ത്. ചേടാരെ നന്റിറതന്റില് ഫഹെഫലറ്റത്ത് രചേയ്ത രസലന്റില് വന്റിവരെങള് ഫടപ്പേത്ത്
രചേയ്തത്ത് പ്രന്റിനത്ത് ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തത്ത് പ്രന്റിനത്ത് രചേയടാവുനതടാണത്ത്. കൂടടാരത എനര് രചേയ്ത ഡേടാറ്റ പസവത്ത്
രചേയ്യുനതടാണത്ത്. ജനറല് രസറ്റന്റികംഗ്സന്റില് വടാര്ഷന്റിക പസ്റ്റേറ്റത്ത്രമെനത്ത് രസലകത്ത് രചേയ്തടാല് മെടാത്രപമെ Form
12BB ബടണ് ലഭദ്യമെടാവുകയുള. പഹെടാകം പപജന്റിപലക്കത്ത് തന്റിരെന്റിച്ചുവരെടാന് Cancel ബടണ് കന്റികത്ത്
രചേയ്യുക

4. Form 16
പഹെടാകം പപജന്റിരല Form16 ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തു വരുന വന്റിന്പഡേടായന്റില് എകംപപ്ലടായന്റിരയ
രസലകത്ത് രചേയ്യുക. തുടര്നത്ത് പ്രന്റിനത്ത് ബടണ് ഉപപയടാഗന്റിചത്ത് രസലകത്ത് രചേയ്ത എകംപപ്ലടായന്റിയുരട Form16 പ്രന്റിനത്ത് എടുക്കടാവുനതടാണത്ത്. പഹെടാകം പപജന്റിപലക്കത്ത് തന്റിരെന്റിച്ചുവരെടാന് Cancel ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്യുക.

5. Form 10E
പഹെടാകം പപജന്റിരല 10E ബടണ് കന്റികത്ത് രചേയ്തു വരുന വന്റിന്പഡേടായന്റില് എകംപപ്ലടായന്റിരയ
രസലകത്ത് രചേയ്യുക. തുടര്നത്ത് പ്രന്റിനത്ത് ബടണ് ഉപപയടാഗന്റിചത്ത് രസലകത്ത് രചേയ്ത എകംപപ്ലടായന്റിയുരട Form10E പ്രന്റിനത്ത് എടുക്കടാവുനതടാണത്ത്. 10E ഇളവന്റിനു പവണന്റി ഡേടാറ്റ നല്കന്റിയന്റിട്ടുരണങന്റില് മെടാത്രപമെ
പ്രന്റിന്റത്ത് ബടണ് ലഭദ്യമെടാവുകയുള. പഹെടാകം പപജന്റിപലക്കത്ത് തന്റിരെന്റിച്ചുവരെടാന് Cancel ബടണ് കന്റികത്ത്
രചേയ്യുക

Feedback & Support
നന്റിങളുരട സകംശയങള്ക്കുകം അഭന്റിപ്രടായങളുകം അറന്റിയന്റിക്കടാന് പഫൈസത്ത് ബുക്കത്ത് പപജത്ത്
സന്ദര്ശന്റിക്കുക.https://www.facebook.com/taxconsultant2015
My Facebook Profile Link: https://www.facebook.com/saffeeq

