*2017 - 18 ఆర్థిక సంవత్సరం ఆదాయపు పన్ను గణన్*

ఆ ాయపు పన్ను శ్లాబులు 2017-18 ఆర్థిక సంవత్ ర్లనికి 2016-17 ఆర్థిక సంవత్ రం వరకు ఉన్ు 10% శ్లాబ్
స్లిన్ములో 5% శ్లాబ్ గల మార్లారు.

గథతా

ెక్షన్ లన్న

ా ాపుగల గత్ ఆర్థిక సంవత్ రం వరకు ఉన్ుమధంగల ే

కొన్స్లగథంచారు. ఆ ాయపు పన్ను చట్ట ం 1961) పరకలరం 2017-18 ఆర్థిక సంవత్ రం గణన్ లో తే ి 01.04.2017
న్నండి 31.03.2018 వరకు
న్హా

ంపులు

ం ిన్

త్భతాాలు ఆ ాయముగల పర్థగణంచామ అ ే మదంగల ేమంగ్స మర్థయు

ం ే స్ ముు ఈ కలలంలో చెమాంచిన్మ అ

ఉండామ

*Age below 60 Years*
Upto 2,50,000 .......... Nil
2,50,001 న్నండి 5,00,000 వరకు 5% of amount by which the taxable income exceeds Rs. 2,50,000/-.
5,00,001న్నండి10,00,000వరకు. Rs. 12,500/-+20%of the amount by which the taxable income exceeds
Rs.5,00,000/-.
above 10,00,000..Rs.1,12,500/-+30% of the amount by which the taxable income exceeds
Rs.10,00,000/-.
*Age 60Yrs and above - below 80Yrs (Senior Citizens)*
Upto 3,00,000 ...... Nil
3,00,001-5,00,000 ...... 5% of amount by which the taxable income exceeds Rs. 3,00,000/-.
5,00,001-10,00,000 ........ Rs. 10,000/- + 20% of the amount by which the taxable income exceeds Rs.
5,00,000/.
above 10,00,000 ........ Rs. 110,000/- + 30% of the amount by which the taxable income exceeds Rs.
10,00,000/-.

*Age 80Yrs and above (Super Senior Citizens)*
Upto 5,00,000 ...... Nil
5,00,001-10,00,000 ...... 20% of amount by which the taxable income exceeds Rs. 5,00,000/-.
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above 10,00,000 ........ Rs. 100,000/- + 30% of the amount by which the taxable income
exceeds Rs. 10,00,000/[Senior Citizen (Individual who is of the age of 60 years or more but below the age of 80 years
at any time during the previous year i.e. born on or after 1st April 1938 but before 1st April
1958)].
[Super Senior Citizen(Individual who is of the age of 80 years or more at any time during the
previous year i.e. born on or before 1st April 1938 )]
Section 87A పరకలరం పన్ను చెమాంచామ న్ ఆ ాయము 3.5లక్షల లోపు ఉన్ువలర్థకి చెమాంచామ న్ ట్ాక్స లో ర్థబేట్
సదన లయానిు రూ. 2,500/- కు త్గథగంచారు. చెమాంచామ న్ ఆ ాయపు పన్ను ెైన్ 3% (2+1) ఎడ్యాకేషన్
అదన్ంగల చెమాంచామ.

ెస్

*ఆదాయముగా పర్థగనంచబడే జీత్బత్యములు:*

Pay, DA, HRA, IR, CCA, అలవెన్న లు,
త్ం, ి.అర్. ి బకల

లు, ట ప్
ె అప్ ఎర్థయర్ , ెలవు కలలపు

త్ం, మొ. న్మ ఆ ాయంగల పర్థగనించబడ్యన్న.

ం ే GPF/GIS/AP(TS)GLI లన్నండి

ెలవులు, అరద త్పు

ెలవుల

ం ే స్ ముు మర్థయు న్గదనగల మారుాకున్ు

ెై వచిాన్ స్ ముు, LTC ెై

ర్థయంబర్ే మంట్ మర్థయు GPF, AP(TS)GLI లలో అపుుగల

ం ిన్ పరయాణ భత్ాం,

Under Section 10(13A) పరకలరం కింి ి మూడ్య అంశంలలో ఏ ి త్కుువ
ంపు

ందవచనాన్న.

తే ఆ మొత్త ము ఆ ాయం న్నండి

ం ిన్ ఇంట్ి అ ద ె బత్ాం మొత్త ం , ఇంట్ి అ ద గ
ె ల చెమాంచిన్ మొత్త ం - 10% మూలవేత్న్ం

ఇంట్ి అ ద ె అలవెన్
మొత్త ం HRA

డి.ఎ , 40% వేత్న్ం

HRA) ెలకు 3,000/- (సంవత్ ర్లనికి సర్లసర్థ 36,000/-) కన్ుఎకుువ

న్హా

ంపు

ెడికల్

ం ిన్ స్ ముు ఆ ాయంగల పర్థగణంచర్లదన.

*HRA మిన్హాయంపు :*

న్హా

ెంట్ అలవెన్ , సర్ండ్ర్ మవు

*ఆదాయముగా పర్థగనంచబడన అంశములు :*

పదమ మరమణ త్రువలత్
సం ల ిత్

ెడికల్ అలవెన్న లు, అదన్పు ఇంకిి

ందనత్ున్ువలరు

ం ాలంట్ే రశీదన DDO కు సమర్థుంచామ. చెమాసత నన్ుఇంట్ి అ ద ె 1లక్ష

ాట్ిన్

పక్షంలో ఇంట్ి యజమాని PAN న్ంబర్ ఇవల మ ఉంట్ుం ి. స ంత్ ఇంట్లా నివలసం ఉంట్ున్ు వలర్థకి HRA
న్హా
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*మిన్హాయంపులు :*

1) ఇంట్ి ఋణం ెై వడిి Section24): ఇంట్ి ఋణం తో నిర్థుంచి స ంత్ం గల ఉంట్ున్ు వలర్థకి ఋణం ెై చెమాసత నన్ు
వడిి

ెై 2లక్షల వరకు

న్హా

ంపు కలదన. ఒక వేళ ఇలుా బారా మర్థయు భరత ఇదద రు జా

ఉంట్ె ఇదద ర్థకీ సమాన్ం గల మభజంచి ఒకొుకురు గర్థషటంగల 2లక్షల

న్హా

తీసనకున్ు ఇంట్లా స యంగల నివ ించకుండా కిర్లయకు ఇచిాన్ట్ట
కలదన, కలని వచేా కిర్ల

ంపు

ంట్ుగల ఋణం

ందవచనా. ఇంట్ి ఋణం

తే ఇంట్ి ఋణం ెై వడిి పూర్థతగల

ని ఆ ాయంగల చూ లమ.

న్హా

ం ి

ంపు

2) u/s 24 and 80 EE There is an Exemption for interest on housing loan.(for Self occupied
Residence). If the loan was taken before Apr 1, 1999 exemption is limited to ₹30,000/- per year.
If the loan was taken after Apr 1, 1999 exemption is limited to ₹2,00,000/- per year if the house
is self-occupied; There is no limit if the house is rented out.
This exemption is available on accrual basis, which means if interest has accrued, you can
claim exemption, irrespective of whether you've paid it or not.. 80EE In finance bill 2016 (an
additional rebate of .50.000/- was given to those assesse, who purchase self ocupied single
house after 01/04/2016 with maximum value of ₹ 60 Lacs and sanctioned home loan up to 35
Lacs.)
3) ఉన్ుత్ చదనవుల కోసం మ ాాఋణం

ెై వడిి 80E) : Self, Spouse, Children ఉన్ుత్ చదనవుల కోసం

మ ాాఋణం ెై 2017-18 ఆర్థిక సంవత్ రం లో చెమాంచిన్ వడిి
8సం. లు వర్థతసత నం ి.

4) ఆ ారపడిన్ వలరు మకలాంగుల

మకలాంగులుంట్ె ెక్షన్ 80DD కింి ద

ంపు కలదన. ఈ

న్హా

ం ి ఉండామ.

5) ఆ ాయపు పన్ను చెమాంచె వాకీత మకలాంగుల

ంపు గర్థషటం గల

ంపు కలదన. 80% క ాు త్కుువగల వెైకలాం ఉంట్ె 75,000/- ,
న్హా

ంపు కలదన. ఇందనకోసం సంబం ిత్

తే 80U) : ఉ య ాగథ స యంగల మకలాంగుల ైన్ పక్షంలో 80% కంట్ే

త్కుువ వెైకలాం ఉంట్ె 75,000/-, 80% లే ా అంత్క ాు ఎకుువ వెైకలాం ఉంట్ె 1,25,000/కలదన. వెైకలా దనరమకరణ పత్రం సమర్థుంచామ.
6) అ ార్ోగలానికి చికిత్ కు అ

న్హా

తే 80DD) : ఆ ాయపు పన్ను చెమాంచే వాకిత ెై ఆడ్రపడిన్ వలళళలో

80% లే ా అంత్క ాు ఎకుువ వెైకలాం ఉంట్ె 1,25,000/అ ికలరులు జార్థచే ిన్ సర్థట ికేట్

న్హా

న్ ఖరుా 80DDB) : ఉ య ాగథ కలని త్న్

న్హా

ంపు

ద ఆడ్రపడిన్ వలరు Cancer,

Hemophilia, Talassemia, Neurological diseases మర్థయు Chronic renal Failure వంట్ివలట్ితో
అ ార్ోగలానికి గుర
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లే ా ెైబడిన్ వలర్థకి 60,000/- ,80 లే ా 80సంవత్ ర్లలు ెైబడిన్ వలర్థకి 80,000/ీనికోసం లరం 10-I లో సంభం ిత్
న్హా

న్హా

ంపు కలదన.

ెుషమస్ట డాకటర్ చే ఖరుాల మవర్లలు సమర్థుంచామ. కలని ఈ ెక్షన్ కింద

ంపు చే ె అవకలశం DDO లకు లేదన.

7) చం ాలు 80G) : PM, CM ర్థమఫ్ ఫండ్ వంట్ి 100%
80G కింి దకు వచేా 50%/30%

న్హా

న్హా

ంపు గలవలట్ికి ఇచేా చం ాలు

న్హా ,

ంపులోకి వచేా ఏ ఇత్ర చం ాలు DDO లు అన్నమతంచర్లదన.

* Note : ెక్షన్ 80DDB మర్థయు 80G కింద

న్హా

ంపు చే ె అవకలశం DDO లకు లేదన. కలని ముందనగల

February త్ం తో ట్ాక్స చెమాంచి, అ ికముగల చేమాంచిన్ మొతాతనిు31

ల ై 2018 లోపు Income Tax

Department వలర్థకి SAHAJ లరంలో సమర్థుంచిన్ తర్థగథ చెమాస్త లరని ఐ.ట్ి. డి లర్టమంట్ వలరు గత్ంలో DTA/DTO
లకు సరుుులర్ రూపంలో ఆ ేశ్లలు ఇచిా ారు vide E.No TDS/clarification/1011 Dt. 15/12/2011 of
Addl. Commissioner IT Dept. Hyderabad) తర్థగథ
*

ెడికల్ ఇన్న ర్న్

వేరు వేరుగల
లు, ఉ య ాగథ

న్హా

80D) :* ఉ య ాగథ త్న్ కుట్ుంబం కోసం మర్థయు

ేర్ంట్ కి

రనియర్ ిట్ిజన్ అ
ఉ య ాగథ

5,000/న్హా

1) *మమధ

ిట్ిజన్

న్హా

ందవచనా.

ంపు

ెడికల్ ఇన్ూ ర్న్

ందవచనా. ఉ య ాగథ త్న్ కుట్ుంబం కోసం చెమాంచిన్ స్ో ముుకలని గర్థషటంగల 25,000/-

ెడికల్ ఇన్ూ ర్న్ కోసం చెమాంచిన్

ా

ేర్ంట్ కోసం చెమాంచిన్

ర

ర

యం కలని గర్థషటంగల 30,000/-

ేర్ంట్ కోసం మాసట ర్

దనపు పత్కలలలో

న్హా

ంపు

ందవచనా.

ెల్త చెకప్ కోసం స్ ముు ఉపయోగథ ేత ఈ ెక్షన్ కింద గర్థషటం గల

ంపు కలదన.క ే యన్ అలవెన్ కి

ంపు కలదన.

యం కలని గర్థషటంగల 25,000/- ేర్ంట్ లో ఒకురు

న్హా

ంపు కలదన. వృతత పన్నుకు పూర్థతగల

* ొ దనపు పథకాల పై మదనపు రూ. 1.5 లక్ష :*

ేమంగ్స

80C) :* GPF, ZPGPF, APGLI, GIS, LIC, PLI, National Saving

Certificates, Public Provident Fund, Sukanya Samruddhi Yojana, ELSS, ULIPS మొదల
పత్కలలలో చే ిన్ ేమంగ్స , త్న్, స్పుస్ ఉన్ుత్ చదనవుకోసం, ఇదద రు ిలాల వరకు

ర సూుల్ న్నండి ఉన్ుత్

కొన్ువలర్థకి ర్థజ ట ష
ే న్ కోసం చెమాంచిన్ స్లటంప్ డ్ూాట్ీ రూ. 1.5 లక్ష వరకు

ంపు కలదన.

చదనవుల వరకు చెమాంచిన్

ర , ఇంట్ి ఋణం ెై చెమాంచిన్ అసలు Principle), ఇంట్ిని ఈ ఆర్థిక సంవత్ రం లో

2) *Annuity ేమంగ్స పథకం లో
ఆన్నాట్ి

STU AP

న్

రుంల కోసం చేమాంచిన్

ర

న్హా

ేమంగ్స 80 CCC) :* LIC లే ా ఇత్ర ఇన్ూ ర్న్
యం.

ర వెైడ్ర్ ల

ా ర్ల తీసనకున్ు
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3) *CPS deduction (80CCD):* కొత్త

ెన్న్

ెై నియామకం అ

చెమాసత నన్ు CPS deduction 80CCD(1) పరకలరం

న్హా

న్ ఉ య ాగులు పరత ెల త్మ త్ం న్నండి 10%

ంపు కలదన. పరభుత్ ం ఉ య ాగథ లరన్ ఖాతా లో జమ

చేసత నన్ు 10% CPS మాాచింగ్స గలింట్ ని 80CCD(2) పరకలరం జమ
అదన్ం గల

న్హా

ీని ా ర్ల కొత్త

న్ మొతాతనిు

దనపు రూ. 1.5 లక్షలకు

ంపు కలదన. FY 2015-16 AY 2016-17 లో కొత్త గల 80CCD(1B) ెక్షన్ చేరాడ్ం జర్థగథం ి

ెన్న్ పథకంలో ఉ య ాగథ

ెట్ట న్
ి స్ ముు ెైన్ 50,000/- వరకు అదన్పు

కముంచారు ఈ సదన లయం ఏ ిరల్ 2016 న్నండి అందనబాట్ులోకి వచిాం ి. ఈ

ెక్షన్

న్హా

ంపు అవకలశం

ెైన్ పలువురు పలు

సం ేహాలు వాకత పరచగల మన్ ర్లషట ే శ్లఖ వలరు 2 సందర్లాల గుర్థంచి ఆ ాయపన్ను శ్లఖ వలర్థ న్నండి కలార్థ ికేషన్
కోరగల ఆ ాయపన్ను శ్లఖ వలరు F.No. Pr. CCIT/Tech/67/2015-16 తే ీ 12.02.2016 చేయవచనా అని
సమా ాన్ం ఇచిా ారు అమ

1. ఒక ఉ య ాగథకి 80 ి కింద CPS ని ి కలకుండా 1.50 లక్షల

జమచే ిన్ ని ిని 80CCD(1B) కింద చూ చనా అని
2. ఒక ఉ య ాగథ 80C కింద

దనపు CPS (NPS) ని ి కలకుండా 1.50లక్షల కంట్ే త్కుువగల ఉండి CPS

(NPS) కింద ఉ య ాగథ 50 వేల కంట్ే ఎకుువ కొత్త
50 వేలు ో గల

న్హా

ంపు

ీనిని అదన్ంగల పన్ను
ా

దనపు పథకం RGESS (80CCG) :* Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme

న్హా

ంపు

ందడానికి రూ ం ించారు ీని

దనపు చే ిన్ స్ ముులో సగం 50%) న్న

ం ొ చనా.

* ేమంగ్స ఖాతా ెైన్
చూ ిన్

దనపు ల ెైన్ మొత్త ముగల 1.5 లక్షలు ఉంట్ుం ి.

ా ర్ల 1.5 లక్షలకి అదన్ముగల

ంపు ఇసనతం ి. వలర్థక ఆ ాయము 10 లక్షలలోపు ఉన్ువలరు గర్థషటంగల 50,000/- వరకు

చెయవచనా.
వరకు

ెన్న్ కోసం జమచే ేత ఇట్ిట మొతాతనిు 80CCD(1B) కింద గర్థషటంగల

గథమన్ ని ిని 80C కి మడ్గొట్టటచనా అని సమా ాన్ం ఇచాారు.

4) * 80C, 80CCC, 80CCD ల
*అదన్పు

దనపు ని ి ఉన్ుపుుడ్య CPS కింద ఉ య ాగథ

ం ిన్ వడడి

న్హా

న్హా

ంపు 80TTA) :*

స్లతరు అంట్ె గర్థషట

ేమంగ్స ఖాతా లో జమ

ాంట్లా న్నండి వడడి ని గర్థషటం గల 10,000/- వరకు 80TTA పరకలరం రూ. 1.5 లక్ష

10,000/- వరకు

న్హా

ంపు అవకలశం ఉం ి.

* Note : DDO లు ిబవ
ర ర్థ మాసం

త్ం బిల్

న్హా

దనపు

ంపు 25,000/-

న్ వడడి ని ఆ ాయం గల

ేమంగ్స

ెై అదన్ముగల

ం ే సమయములో Form-16 లు సమర్థుసనత డిడ్క్సట చే ిన్ ఇన్ుమ్

ట్ాక్స TAN ెంబర్ తో జమ అవుత్ుం ి, ీనికి సంబం ించిన్ బిన్ న్ంబర్ STO/ Online లో TAN ెంబర్ ా ర్ల

STU AP

www.stuap.org

తీసనకుని ఉ య ాగథ వలర్థగల CA తో ఇ- ిమాంగ్స ా ర్ల TDS మవర్లలు మవర్లలు 31
చే

ల ై,2018 లోపు ఆ ా ెలన్

ంచామ, ఇలా చేయని వలర్థకి Income Tax Department వలరు ెైన్ వే ే అవకలశం ఉం ి.
*ఆదాయపు పన్నుకు సంబందంచి ఏయే ారములు సమర్థపంచాలి?*

జన్వర్థ,

ిబవ
ర ర్థ మాసములలో కలమకులేషన్

ఆ ాయపు పన్ను పర్థ ిలోకి ర్లక ో

రట్ తో సహా Form-16 పూర్థతచే ి DDOలకు ఇవల మ. పరత ఉ య ాగథ

ా "PAN" కలర్ి మ ిగల

ం ామ. ీనికొరకు దగగ రలోని CA ని సంపర ించండి.

నికర ఆ ాయము రూ. 5లక్షల కంట్ె ఎకుువ ఉన్ువలరు, బాాంక్స,

స్లట రసనలలో 10,000/- ల కంట్ే ఎకుువ

ఆ ాయము కల ఉ య ాగులు మర్థయు ఒక ఎం ా లయర్ కంట్ే ఎకుువ ఎం ా లయర్ వదద

త్ం

ందనవలరు "SAHAJ"

లరములలో ర్థట్ర్ు లన్న 31 ల ై , 2017 లోపు Income Tax Department వలర్థకి సమర్థుంచామ.
*ఆ ాయపు పన్నున్న ఎట్ాా చెమాంచవచనా?*

ఆ ాయపు పన్నున్న శ్లాబులకన్నగుణముగల తాతాుమకంగల మ ింపు చేసనకు ాుచో సనమారుగల చెమాంచవల ిన్

ఆ ాయపు పన్ను తెమయున్న. ఈ మొత్త మున్న పరత ెలలో కొంత్ చొపుున్ ఉ య ాగథ పరణాళిక బదద ంగల ఆ ా న్
ెల
బిలుాలో
ఐ.ట్ి.

న్హా

న్హా

ంచనకోన్ుచో

ిబవ
ర ర్థ మాసంలలో అ ిక ారము పడ్కుండా ఉండ్యన్న. పరత ెల DDO న్నండి

ంచి ెడ్యాల్ న్న ట్లకన్ న్ం. తే ి తో సహా తీసనకుని భదరపరచనకోవలమ.

ఆ ాయపు పన్ను Form-16 పరకలరము మ ింపు చేసనకుని అ ికముగల చెమాంచవల ిన్ ి ఏ
2018 ెలలో

న్హా

తాల

ంచనకోవచనా. ెడ్యాల్ లో PAN త్పునిసర్థగల

ందనపరచామ.

ిబవ
ర ర్థ

ెలలో

ెై ా ఉంట్ె ిబరవర్థ

ఉదామాభిన్ందన్లతో ......

ి

ెచ్ జ సన ీర్ బాబు

ెర ిడెంట్

G. NAGENDRA KUMAR (STU KURNOOL)
CELL: 8919254858

STU AP

ర్లష్టోట ే ల ాాయ సంఘం ఆం.పర.

గల ల

ాగేశ రర్లవు

పర ాన్ కలరాదర్థ

DEGA MAHESH (STU NELLORE)
CELL: 9959753301

www.stuap.org

