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નાણાક ય વષ 2017-2018 માટના આવકવેરાના દર 
 

INDIVIDUAL/HUF/A
OP/BOI 
 

INCO
ME 
TAX 
RATE 

SURCHA
RGE 

INCOMET
AX+ 
SURCHAR
GE 

EDUCAT
ION 
CESS 

APPLICA
BLE  
RATE 

FIRST RS. 2.50 
Lakh 

Nil 
 
 

Nil Nil Nil Nil 

Rs. 2.50 Lakh to Rs. 

5 Lakh  

5% Nil NIL 3% 5.15% 

Rs. 5 Lakhs to 

Rs.10 Lakhs  

20% Nil 20% 3% 20.60% 

Rs. 10 Lakhs to  Rs. 
1 Crore 

30% NIL 30% 3% 30.90% 

ન ધ:- આવકવેરાના કાયદાની કલામ 87A હઠળ  . 3,50,000 ુધીની કરપા  આવક 
ધરાવતી રહ શ ય તના કશમા,ં તેને ભરવાપા  આવકવેરામાંથી 100% વેરો અથવા  . 
2,500/- બે માંથી  રકમ ઓછ  હોય તે , આવકવેરા રબેટ તર ક મળવાપા  છે. 
 
2013 ના નાણાક ય  ધારા  હઠળ  દાખલ કરાયેલી  નવી કલામ 80EE હઠળ હાઉસ ગ 
લોનના યાજ સંબંધી કપાતની વધારાની જોગવાઈ કરવામાં આવી છે, પરં ુ  તેના 
સંદભમાં નીચે જણાવેલી શરતો તેમજ નીયં ણો લાદવામાં આ યા હોઇ, તેનો અસરકારક 
યાપ અ યંત સીિમત બનાવવામાં આ યો છે. 

નાણાક ય વષ  2016-2017 અથાથ 1 એિ લ 2016 થી 31 માચ  2017 દરિમયાનના 
સમયગાળામાં મં ૂર  કરાયેલ હાઉસ ગ લોનના સંદરભમાં આ કપાતનો લાભ મળ  શકશે. 

1. નાણાક ય વષ 2013-2014, અથાથ 1 એિ લ 2013 થી 31 માચ 2014 દર યાનના 
સમયગાળામાં મં ૂર કરાયેલ હાઉસ ગ લોનના સંદભમાં જ આ કપાતનો લાભ મળ  
શકશે. 

2. આ કપાતનો લાભ લેનાર ય ત, લોન મં ૂર થયાની તાર ખે, કોઈપણ રહઠાણના 
મકાનનો મા લક ન હોવો જોઈએ. 

3. . 25 લાખની મયાદામાં આવી કોઈ લોન બે ક ક હાઉિસગ ફાઇના સ કંપની ારા 
મં રૂ કરાઈ હોય તોજ, તે સંબંધી યાજની કપાતનો લાભ મળ  શકશે, અથાતૅ, જો 
કરદાતાને તેના મા લક ક અ ય કોઈ શ સ પાસેથી આવી લોન મળે તો તે સંબધી 
કોઈ લાભ મળશે નહ . 
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4. . 40 લાખ થી વ ુ કમત ું  ન હોઈ તેવા રહઠાણના મકાનના સંદભૅમાંજ આ 
કપાતનો લાભ મળ  શકશે. 

5. ઉપરોકત શરતો ું  પાલન થ ું  હોઈ તો આકારણી વષ 2014-2015  માટ,  આવી 
હાઉસ ગ લોનના સંદભૅમાં ય તગત કરદાતાએ . એક લાખની મયાદામાં 

ૂ કવવાપા  યાજની રકમ કલામ 80EE હઠળ બાદ આપવામાં આવશે. જો 
આકારણી વષ 2014-2015 માં બાદ મળવાપા  યાજની કપાત . 1 લાખથી 
ઓછ  હોય, તો આવી તફાવતની રકમને પછ ના આકારણી વષ 2015-2016 માં 
બાદ આપવામાં આવશે. 

6. કલામ 80EE હઠળ કરદાતાને તેના વનકાળ દર યાન મા  એકજ વાર . એક 
લાખની મયાદામાં મળનાર આ કપાતના સંદભૅમાં, એવી પ ટ જોગવાઈ કરવામાં 
છે ક, આ કલામ હઠળ . એક લાખની કપાતનો લાભ આપવામાં આ યા પછ , તે 
સંબધી કપાત, આવકવેરાના કાયદાની અ ય કોઈપણ જોગવાઈ ક અ ય કોઈપણ 
આકારણી વષ માટ મળ  શકશે નહ . 

 
કર ુકત આવકો 

1 Section 10(5) Leave Travel Concession  

2 Section 10(10) Gratuity 
3 Section 10(10A) Computation of Pension 
4 Section 10(10AA)Leave Enchment 
5 Section 10(10-B) Retrenchments Compensation 
6 Section 10(10-C)Voluntary Retirement Scheme VRS 
7 Section 10(1-d) L.I.C. Policy Maturity Amount 
8 Section 10 (11) or Section 10(12) Provident Fund Payment 
9 Section 10(13-A) House Rent Allowance 
10 Section 10(14) Declared Tax free Allowances i.e. Conveyance, 

Uniform Allowance, Tour & Transfer Allowance, Transport 
Allowance Maximum Rs. 9600/-, Special Area Allowance, 
Children Education Allowance Maximum Rs. 2400/- for two 
Children, Children Hostel Allowance per child Rs.300/- month, 
Maximum Rs. 7200/- for two children only. etc.etc. 

પગારની આવકમાંથી બાદ મળતી અ ય કપાતો 
કલમ 24 . 2,00,000/- મયાદામાં કલમ 24 હઠળ મળવાપા  હાઉિસગ 

લોન ઉપર ૂ કવેલ યાજ સબધી કપાત, 01-04-1999 ક યાર 
પછ  લેવામાં આવેલી હાઉિસગ લોન સબધી ૂ કવેલ યાજ . 
2,00,000/- ની મયાદામાં મળ  શકશે.    

કલમ 80 C કલમ 80 C  હઠળ  િનયત બચતોમાં રોકાણ તેમજ િનયત 
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ુકવણી સંબધી કલમ 80 – CCC  તેમજ 80 – CCD સાથે . 
1,50,000/- ની મયાદામાં મળતી કપાત. 

  
કલમ 80 CCC કલમ 80 CCC  હઠળ વન ુર ા ફંડમા ંસબંધી કલમ  80-C 

તેમજ 80-CCD  સાથે િનયત બચતોમાં રોકાણ તેમજ િનયત 
ુકવણી સંબધી કલમ 80 – CCC  તેમજ 80 – CCD સાથે . 

1,50,000/- ની મયાદામાં મળતી કપાત. 
કલમ 80 CCD(1) કલમ 80 CCD(1) ની વતમાન જોગવાઈ હઠળ, સરકાર  ક 

ખાનગી ે ના કોઈ પણ કમચાર  તેમજ અ ય કોઈ પણSELF 

EMPLOYED કરદાતાએ, િનયત િનયમોને આધીન તેમના પગાર 
ક ુલ ોસ આવકના 10% ની મયાદામા,ં NPS માં કરલ 
રોકાણના સંદભમા,ં કપાતનો લાભ આપવામાં આવે છે. આ 
ઉપરાંત કલમ 80સીસીડ  (1-A) હઠળ NPS માં રોકાણ સબંધી 
વ ુમાં વ ુ  . 1,50,000/- લાખની કપાતનો લાભ મળ  શક છે. 

કલમ 80 CCG કલમ 80 CCG  હઠળ રા વ ગાંધી ઇ વ ટ  સેિવ સ ક મમાં  
િનયત શરતોને આધીન, . 50,000/- ુધીના રોકાણના સંદભમા,ં 
રોકાણના 50% સબંધી મળતી કપાત.. 

કલમ 80 D કલમ 80 D  હઠળ મે ડકલ ઇ યોર સ ીિમયમની ુકવણી 
સબંધી . 25,000/- ( ુ ુ બમાં સીિનયર િસ ટજન હોય તો . 
30,000/-) ની મયાદામાં મળતી કપાત. આકારણી વષ 2016-
2017 કલમ 80-D હઠળની ઉપરોકત કપાતમાં િ વ ટવ હ થ 
ચેક અપ માટ . 5,000/- ુધી કરાયેલ ખચનો પણ સમાવેશ 
થશે. 

કલમ 80 DD કલમ 80 DD  હઠળ પોતાના ઉપર આિ ત હોય તેવી શાર રક 
ક માનિસક ર તે અશ ત  ય તની તબીબી સારવાર, તાલીમ ક 

ુનવૅસવાટ માટ કરવામાં આવેલ ખચ અથવા આવી ય તના 
ભારણ-પોષણ માટ વન વીમા િનગણ ક .ુટ .આઇ. યો જત 
મા ય યોજનામાં રોકાણ સબંધી . 75000/- (ક . 125000/-) ની 
મળતી કપાત. 

કલમ 80 DDB કલમ 80 DDB હઠળ ગંભીર રોહ ક બીમાર થી પીડાતા કરદાતા 
તેમજ  તેના આિ તોની તબીબી સારવાર માટ કરલ ખચ સબંધી  
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. 40,000/- ક . 60,000/- (સીિનયર િસ ટજન હોય તો) ની 
મળતી કપાત. 

કલમ 80 E કલમ 80 E હઠળ ઉ ચ અ યાસ માટ લીધેલ લોનની રકમ 
ઉપર યાજની ુકવણી  સબંધી  કોઈ પણ  મયાદા િસવાય 
મયાદામાં મળતી કપાત. આ કપાત કમચાર એ પોતાના સંતાન 
અથવા લ નસાથીના ઉ ચ અ યાસ માટ લીધેલ આવી લોન 
ઉપર યાજની ુકવણી  પણ કપાત તર ક બાદ મળવાપ  
ગણાશે         

કલમ 80 EE કલમ 80 EE  FIRST HOME BUYERS માટ િનયત શરતો ને 
આધીન હાઉિસગ લોન ઉપર ૂ કવવાપા  યાજ  સબંધી . 
50,000/- ની વધારાની કપાત.. 

કલમ 80 G કલમ 80 G  હઠળ િનયત કરાયેલ ફંડ ( મ ક ાઈમ િમિન ટર 
અથવા ચીફ િમિન ટર ફંડ ) માં આપેલ ફાળા સબંધી મળતી 
કપાત. અ ે એ યાલમાં રાખ ું જ ર  છે ક ધમાદા હ ુસર 
આપવામાં આવેલાં અ ય દાનો સબંધી કપાત, કલમ 192 હઠળ  
‘ કરપા  પગાર’ ન  કરવા માટ લ માં લેવામાં આવશે નહ  
અને આવી કપાત પગારદાર તે ું  િનયિમત આવકવેરા રટન 
ભરતી વખતે બાદ માગવાની રહશે. 

કલમ 80 GG કલમ 80 GG  હઠળ ઘરભાડાની ુકવણી ગે . 60,000/- 
મયાદામાં મળતી કપાત. 

કલમ 80 TTA કલમ 80 TTA  હઠળ . 10,000/- ુધીના સેિવ સ એકાઉ ટના 
યાજ સબંધી મળ  શ તી કપાત. 

કલમ 80 U કલમ 80 U  હઠળ ધ, અપંગ અને મંદ ુ ની ય તઓને . 
75,000/- ક . 1,25,000/- (સીિવયર ડસએબીલીટ  હોય તો ) ની 
મળતી કપાત. 

ઘરભાડા ભ ુ ં

કમચાર ને પોતાના મા લક તરફથી ઘરભાડા ગે ું  ભ ું  (house rent allowance) મળ ું  
હોય અને જો કમચાર ને ઘરભાડા ગે  ખરખર ખચ કરવો પડતો હોય તો, આવકવેરાના 
કદની કલમ 10(13-એ) ુજબ, નીચેની ણ  રકમો પૈક  સૌથી ઓછ  રકમ કર ુકત 
ગણાશે અને ઘરભાડા ભાડા ભ થાની રકમ આના કરતાં વધાર હોય તો તેટલી વધારાની 
રકમ કરપા  ગણતર માં ઉમેરવામાં આવશે. 
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(1) કમચાર ને મા લક તરફથી ખરખર મળેલી ઘરભાડાની રકમ; 
(2) ભાડાની ૂ કવણીની રકમ કમચાર ના પગારના દસ ટકાથી વધતી હોય, તેટલી 

રકમ; 
(3) જો મકાન ુબઇ, કલકતા, દ હ  ક મ ાસમા આવે ું  હોય તો પગારના પચાસ 

ટકા ટલી રકમ અને અ ય થળે હોય તો પગારના ચાલીશ ટકા ટલી રકમ; 
નોધ:- ઉપરો ત હ ુસર ‘પગાર’ ની ગણતર માં ‘ ૂ ળ પગાર’ નો જ સમાવેશ કરવામાં 
આવશે, પરં ુ  નોકર ની શરતોમાં  પ ટ ઉ લેખ હોય તો તેમાં મોઘવાર  ભ ું  પણ 
ગણવામાં આવશે.  
 

ટાંત :- એક પગારદાર કારદાતાનો ૂળ પગાર )મોઘવાર  ભ થા સ હત પરં ુ  અ ય  
ભ થા અને સવલતો િસવાય) . 1,50,000/- છે. તે અમદાવાદમાં ભાડાના મકાનમાં રહ 
છે અને માિસક . 5,000/- લેખે  વાિષક . 60,000/- તેના ઘર ું  ભા ુ ં ૂ કવે છે. તેના 
મા લક તરફથી તેને ઘરભાડા ભ થા તર ક . 48,000/- મળે છે. આ કસમાં કલમ 
10(13-એ) હઠળની કર ુ ત આ ુજબ ન  થાય. તેના પગારના દસ ટકા  (એટલે ક 
. 15,000) થી વધાર તેણે ૂ કવેલ ઘરભાડાની રકમ ( .60,000 – 15,000 = 45,000 

થાય. તેના પગારની 40% રકમ . 60,000 થાય અને તેના મા લક તરફથી મળેલ 
ઘરભાડા  ભ થાની રકમ . 48,000/- છે. આ ણેયમાંથી સૌથી ઓછ  રકમ એટલે 
ક . 45,000/- ની રકમ તેના કસમાં કલમ 10(13-એ) હઠળ કર ુ ત ગણાય.   

 
 

TDS કાપવા માટ જવાબદાર કરદાતાઓ આટ ું યાલમાં રાખશો 

ઉપર જણા યા ુજબ TDS ની જોગવાઇઓ અ ુસાર િનયત ુકવણીઑ કરતી વખતે, 
આવી ૂ કવણીની રકમમાંથી TDS કાપવા માટ જવાબદાર કરદાતાઓએ ટ ની 
સંબિધત રકમ કા યા પછ  તેને િનયત સમયમાં આ માટના ચલણ ારા ભર  બઁકમાં 
જમા કરવવાની હોય છે. આ ઉપરાત TDS ની આવી કરાયેલી કપાત સંબધી િનયત 
કરવામાં અવળા ફોમમાં TDS રટન ભરવા પણ જ ર  બને છે. આ જવાબદાર  યો ય 
અને સમયસર અદા કરવામાં ન આવે તો તે માટ કરદાતા કલમ 272-એ ની 
જોગવાઇઓ હઠળ દંડને પા  બને છે. 
 
TDS /TCS ના ટટમટ ફાઇલ કરવામાં ક ૂ ર બદલ યેક દવસ દ ઠ . 200 લેખે ફ . 
 
TDS /TCS ના ટટમટ સમયસર ફાઇલ કરવામાં િવલબ ન થાય તે હ ુસર, 1 લી 
ુલાઈ 2012 થી અમલી કલમ 234-E ની જોગવાય હઠળ, 
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 TDS /TCS ના ટટમટ ટલા દવસ મોડા ફાઇલ કરાયા  હોય, તેટલા સમય માટના 
િવલંબનાં યેક દવસ દ ઠ . 200 ના આધાર, કરદાતા પાસેથી ફ  વ ૂલ કરવામાં 
આવશે. આવી ફ  ભરવા માટ કરદાતાએ, TDS/TCS ુ ં  ટટમટ ફાઇલ કરતાં પહલા 
સંબિધત ફ ની રકમ સરકાર  િતજોર માં જમા કરવવાની રહશે. અલબત, આ સદભમાં 
એવી પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ક ફ  ની રકમ, TDS/TCS ની સંબિધત રકમથી 
વ ુ થશે નહ . 
 
કલમ 234 – A  આવકવેરા રટન મો ુ  ભરવા બદલ કરદાતાએ ૂ કવવાપા  યાજ 

કરદાતા રટન ભરવામાં ટ ું  મો ુ  કર તેટલા સમય માટ તેને માિસક 1% ના દર 
યાજ ૂ કવવા ું  રહ છે. 

કલમ 234 – B  એ વા સ ટ  ભરવામાં ક ૂ ર બદલ કરદાતાએ ૂકવવાપા  યાજ. 

નાણાક ય વષ દર યાન એ વા સ  ટ  ભરવાને જવાબદાર કરદાતાએ કોઈ એડવાંસ 
ટ સ ભય  ન હોય અથવા કરદાતાએ ભરલ એડવાંસ ટ  અકરાયેલા કાર (Assessed 

Tax) ના 90% થી ઓછો  હોય, તો તે સંજોગોમાં કરદાતાએ અ ુ મે અકરાયેલ કર 
અથવા તફાવતની રકમ ઉપર, નાણાક ય વષ પછ ની તાર ખ 1 લી એિ લ થી માંડ ને 
કલમ 143 (1) (એ) હઠળ ઈ ટમેશન ની તાર ખ ુધી અથવા જો કરદાતાના કશમાં 
કલમ 143(3) હઠળ િનયત આકારણી કરવામાં આવી હોય તો િનયિમત આકારણીની 
તાર ખ ુધીના સમયગાળા માટ મ હને 1% (વાિષક 12%) ના દર યાજ ૂ કવવા ું  
રહશે. 
 
કલમ 234 – C  એ વા સ ટ ના ‘ ડફરમે ટ’ બદલ કરદાતાએ ૂકવવાપા  યાજ. 
 
આ કલમની જોગવાઈઓ અ ુસાર નાણાક ય વષ દર યાન એડવા સ ટ  ભરવાને 
પા  એવા કરદાતાએ વષ દર યાન એડવા સ ટ  ભય  ન હોય અથવા કરદાતાએ 
ભરલ એડવા સ ટ ની રકમના સંદભમાં 15 મી સ ટ બર હ તામાં ભરલ એડવા સ 
ટ  તેના રટનમાં દશાવેલી  આવક ઉપર ભરવાપા  આવકવેરાના 30% થી ઓછો 
હોય અને 15 મી ડસે બર ુધીના હ તામાં ભરલો એડવા સ ટ  તેના રટનમાં 
દશાવેલી  આવક ઉપર ભરવાપા  આવકવેરાના 60% થી ઓછો હોય, તો તફાવતની 
આવી રકમના સંદભમાં કરદાતાએ મ હને 1% (વાિષક 12%) હસાબે અ ુ મે  
ણ= ણ મ હનાના સમયગાળા માટ યાજ ૂ કવવા ું  રહશે. 
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આ કલમ ના હ ુસર રટનમાં દશાવેલી આવક ઉપર ભારવાપા  આવકવેરાની 
ગણતર  કરવા  માટ આવકવેરાની ુલ રકમમાંથી નાણાક ય વષ દર યાન ટ  એટ 
સોસ તર ક  કપાયેલ રકમને બાદ કરવામાં આવશે. 
 

આવકવેરા ુ ં રટન ભરવાની પગારદારોની જવાબદાર 

આવકવેરાના કાયદાની કલમ 139(1) હઠળ િનયત ય તગત ુ ત મયાદાથી વ ુ  
ુલ ોસ આવક (કલમ 80 ની િવિવધ પેટા કલમો હઠળ મળવાપા  કપાતો પહલાની 

આવક) મેળવનાર દરક ય તએ પોતા ું  આવકવેરા ું  રટન િનયત સમયની દર 
ભર ું  જોઈએ. કલમ 281 F હઠળ એવી િવશેષ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે ક જો કોઈ 
પણ કરદાતા, સંબિધત આકારણી વષના ત ુધીમાં તેની કરપા  આવક ું  રટન 
ભર નહ , તો તેવા કશમાં તે .5,000/- નો દંડ ભરવા માટ જવાબદાર રહશે. આ 
જોગવાઈને લ માં રાખીને યેક પગારદાર કરદાતાએ, તેની કરપા  આવક ઉપર 
યો ય રકમનો TDS કપાઈ ગયો હોય તો પણ, સમયસર આવકવેરા રટન ભરવાની 
કાળ  લેવી જોઇએ.  
 

એ વા સ ટ સ ની જોગવાઈ 

હ તાની તાર ખ ભરવાપ  એ વા સ ટ સ 
15 મી JUNE ુધી ુલ એડવાંસ ટ સ ના 15% 

15 મી SEPTEMBER ુધી ુલ એડવાંસ ટ સ ના 45% 
15 મી DECEMBER ુધી ુલ એડવાંસ ટ સ ના 75% 

15 મી MARCH ુલ એડવાંસ ટ સ ના 100% 
 


