2016 - 17 ఆర్థిక సంవత్సరం ఆదాయపు పన్ను గణన్
ఆదాయపు పన్ను శ్లాబులు 2016-17 ఆర్థిక సంవత్సర్లనికి 2015-16 ఆర్థిక
సంవత్సరం లాగే కొన్సలగథంచారు ఎలాంటి పంపున్న పరతిపలదంచలేరు.
ఆదాయపు పన్ను చటట ం (1961) పరకలరం 2016-17 ఆర్థిక సంవత్సరం గణన్
లో తేద 01.04.2016 న్నండి 31.03.2017 వరకు ప ందన్ జీత్భతాాలు
ఆధాయముగల పర్థగణంచాలి అదే విదంగల సేవింగ్సస మర్థయు
మిన్హాయంపులు ప ందే స ముు ఈ కలలంలో చెలిాంచిన్వి అయ ఉండాలి.
Category : Age below 60 Years
Slab

Tax

Upto 2,50,000

Nil

2,50,001-5,00,000

10% of amount by which taxable
income exceeds Rs. 2,50,000/-

5,00,001-10,00,000

Rs. 25,000/- + 20% of the amount
by which the taxable income exceeds Rs.
5,00,000/-.

above 10,00,000

Rs. 125,000/- + 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
3,00,001-5,00,000

Nil
10% of amount by which the

taxable income exceeds Rs. 3,00,000/-.
5,00,001-10,00,000
Rs. 20,000/- + 20% of the amount by
which the taxable income exceeds Rs. 5,00,000/-.
above 10,00,000
Rs. 120,000/- + 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/-.
above 10,00,000
Rs. 100,000/- + 30% of the amount
by which the taxable income exceeds Rs. 10,00,000/-.
Section 87A పరకారం పన్ను చెల్లంచాల్సన్ ఆదాయము 5లక్షల లోపు
ఉన్ువార్థకి చెల్లంచాల్సన్ టాక్సస లో రూ. 5,000/- ర్థబేట్ కలదన.
* చెలిాంచాలిసన్ ఆదాయపు పన్ను పైన్ 3% (2+1) ఎడ్యాకేషన్ సస్ అదన్ంగల
చెలిాంచాలి.

ఆదాయముగా పర్థగణంచబడే జీత్బత్యములు:1)

Pay, DA, HRA, IR, CCA, అలవెన్నసలు, మెడికల్

అలవెన్నసలు, అదన్పు ఇంకిిమెంట్ అలవెన్స, సర్ండ్ర్ లీవు జీత్ం, పి.అర్.సి
బకలయలు, సట ప్ అప్ ఎర్థయర్స, సలవు కలలపు జీత్ం, మొ. న్వి ఆదాయంగల
పర్థగనించబడ్యన్న.
ఆదాయముగల పర్థగనించబడ్ని అంశములు :-

2) పదవి విరమణ త్రువలత్ ప ందే GPF/GIS/AP(TS)GLI లన్నండి ప ందే
స ముు మర్థయు న్గదనగల మారుుకున్ు సంపలదత్ సలవులు, అరదజీత్పు
సలవుల పై వచిున్ స ముు, LTC పై ప ందన్ పరయాణ భత్ాం, మెడికల్
ర్థయంబర్ేసమంట్ మర్థయు GPF, AP(TS)GLI లలో అపుుగల ప ందన్
స ముు ఆదాయంగల పర్థగణంచర్లదన.
3) HRA మిన్హాయంపు :
Under Section 10(13A) పరకలరం కిింద మూడ్య అంశంలలో ఏద
త్కుువయతే ఆ మొత్త ము ఆదాయం న్నండి మిన్హాయంపు
ప ందవచనున్న.
i) ప ందన్ ఇంటి అదెద బత్ాం మొత్త ం
ii)ఇంటి అదెద గల చెలిాంచిన్ మొత్త ం - 10% మూలవేత్న్ం (ర్లషట ర పరభుత్వ
ఉదయ ాగులకు కరవు భత్ాం పన్ష న్ కి పర్థగణంచరు కన్నక డి . ఎ న్న
కలుపన్వసరం లేదన)
iii) 40% వేత్న్ం
ఇంటి అదెద అలవెన్స (HRA) నెలకు 3,000/- (సంవత్సర్లనికి సర్లసర్థ
36,000/-) కన్ుఎకుువ ప ందనత్ున్ువలరు మొత్త ం HRA మిన్హాయంపు
ప ందాలంటే రశీదన DDO కు సమర్థుంచాలి. చెలిాసన
త న్ుఇంటి అదెద 1లక్ష
దాటిన్ పక్షంలో ఇంటి యజమాని PAN న్ంబర్ ఇవలవలిస ఉంట ంద. సవంత్
ఇంటలా నివలసం ఉంట న్ు వలర్థకి HRA మిన్హాయంపు వర్థతంచదన.
మిన్హాయంపులు :
1) ఇంటి ఋణం పై వడడి (Section24): ఇంటి ఋణం తో నిర్థుంచి సవంత్ం గల
ఉంట న్ు వలర్థకి ఋణం పై చెలిాసన
త న్ు వడిి పై 2లక్షల వరకు మిన్హాయంపు
కలదన. ఒక వేళ ఇలు
ా బారా మర్థయు భరత ఇదద రు జాయంట గల ఋణం ప ంద
ఉంటె ఇదద ర్థకీ సమాన్ం గల విభజంచి ఒకొుకురు గర్థషటంగల 2లక్షల
మిన్హాయంపు ప ందవచను. ఇంటి ఋణం తీసనకున్ు ఇంటలా సవయంగల
నివసించకుండా కిర్లయకు ఇచిున్టట యతే ఇంటి ఋణం పై వడిి పూర్థతగల
మిన్హాయంపు కలదన, కలని వచేు కిర్లయని ఆదాయంగల చూపలలి.
2) ఉన్ుత్ చదనవుల కోసం విదాయఋణం పై వడడి (80E) : Self, Spouse,
Children ఉన్ుత్ చదనవుల కోసం విదాాఋణం పై 2016-17
ఆర్థిక సంవత్సరం లో చెలిాంచిన్ వడిి మిన్హాయంపు కలదన. ఈ
మిన్హాయంపు గర్థషటం గల 7 సం. లు వర్థతసత నంద.
3)ఆదారపడడన్ వారు వికల ంగులయతే (80DD) : ఆదాయపు పన్ను చెలిాంచే
వాకితపై ఆడ్రపడిన్ వలళళలో వికలాంగులుంటె సక్షన్ 80DD కిింద
మిన్హాయంపు కలదన. 80% కనాు త్కుువగల వెైకలాం ఉంటె 75,000/- ,
80% లేదా అంత్కనాు ఎకుువ వెక
ై లాం ఉంటె 1,25,000/- మిన్హాయంపు
కలదన. ఇందనకోసం సంబందత్ అధకలరులు జార్థచేసిన్ సర్థటఫికేట్ ప ంద
ఉండాలి.
ఆదాయపు పన్ను చెలిాంచె వాకీత వికలాంగులయతే (80U) : ఉదయ ాగథ సవయంగల
వికలాంగుల ైన్ పక్షంలో 80% కంటే త్కుువ వెైకలాం ఉంటె 75,000/-, 80%
లేదా అంత్కనాు ఎకుువ వెక
ై లాం ఉంటె 1,25,000/- మిన్హాయంపు కలదన.
వెైకలా దనరవీకరణ పత్రం సమర్థుంచాలి.

4) అనార్ోగాయనికి చికిత్సకు అయన్ ఖరుు (80DDB) : ఉదయ ాగథ కలని త్న్మీద

2)CPS deduction (80CCD) : కొత్ా పన్ష న్ పై నియ మకం అయన్

ఆడ్రపడిన్ వలరు Cancer, Hemophilia, Talassemia, Neurological

ఉదయ యగులు పరతనెల త్మ జీత్ం న్నండడ 10% చెల్లసా నన్ు CPS deduction

diseases మర్థయు Chronic renal Failure Hemophilia, Talassemia,

80CCD(1) పరకారం 1లక్ష వరకు మిన్హాయంపు కలదన . పరభుత్ేం ఉదయ యగథ

Neurological diseases మర్థయు Chronic renal Failure వంటివాటితో

పారన్ ఖ తా లో జమ చేసా నన్ు 10% CPS మ యచింగ్స గారంట్ ని 80CCD(2)

అనార్ోగాయనికి గురయ చికిత్స కోసం చెల్లంచిన్ సొ ముులో 60 సంవత్సర్ాల

పరకారం జమయన్ మొతాానిు రూ. 1.5 లక్షలకు అఅదన్ం గా మిన్హాయంపు

లోపు వార్థకి 40,000/-, 60 సంవత్సర్ాలు లేదా పైబడడన్ వార్థకి 80,000/-

కలదన. 80CCD(1B) తో 50,000/- అదన్పు మిన్హాయంపు అవకాశం

మిన్హాయంపు కలదన. దీనికోసం ఫారం 10-I లో సంభందిత్ స్ెషల్స్ట్ డాక్ర్

కల్ెంచారు ఈ సదనపాయం ఏపిరల్ 2016 న్నండడ అందనబాట లోకి వసనాంది. *

చే ఖరుుల వివర్ాలు సమర్థెంచాల్. కాని ఈ స్క్షన్ కింద మిన్హాయంపు చేస్

80C, 80CCC, 80CCD ల పొ దనపు ల పన్
ై మొత్ా ముగా 1.5 లక్షలు

అవకాశం DDO లకు లేదన.

ఉంట ంది.

5)చందాలు (80G) : PM, CM ర్థలీఫ్ ఫండ్ వంటి 100% మిన్హాయంపు
గలవాటికి ఇచేు చందాలు మిన్హా , 80G కిరందకు వచేు 50%/30%
మిన్హాయంపులోకి వచేు ఏ ఇత్ర చందాలు DDO లు అన్నమతంచర్ాదన.
* Note : స్క్షన్ 80DDB మర్థయు 80G కింద మిన్హాయంపు చేస్ అవకాశం
DDO లకు లేదన. కాని ముందనగా February జీత్ం తో టాక్సస చెల్లంచి,
అధికముగా చేల్లంచిన్ మొతాానిు31 జూల ై 2016 లోపు Income Tax
Department వార్థకి SAHAJ ఫారంలో సమర్థెంచిన్ తర్థగథ చెల్లసా ారని ఐ.టి.
డడపార్ట్మంట్ వారు గత్ సంవత్సరం DTA/DTO లకు సరుయులర్ రూపంలో
ఆదేశాలు ఇచిునారు (vide E.No TDS/clarification/1011 Dt.
15/12/2011 of Addl. Commissioner IT Dept. Hyderabad) తర్థగథ
పొ ందవచను.
6) మెడడకల్ ఇన్నసర్టన్స (80D) : ఉదయ యగథ త్న్ కుట ంబం కోసం మర్థయు
పేర్టంట్స కోసం చెల్లంచిన్ మెడడకల్ ఇన్ససర్టన్స వేరు వేరుగా మిన్హాయంపు
పొ ందవచను. ఉదయ యగథ త్న్ కుట ంబం కోసం చెల్లంచిన్ సో ముుకాని గర్థష్ంగా
25,000/- లు, ఉదయ యగథ పేర్టంట్స కి మెడడకల్ ఇన్ససర్టన్స కోసం చెల్లంచిన్
పరరమియం కాని గర్థష్ంగా 25,000/- పేర్టంట్స లో ఒకయరు స్రనియర్ స్ిటిజటన్
అయనా పరరమియం కాని గర్థష్ంగా 30,000/- మిన్హాయంపు పొ ందవచను.
ఉదయ యగథ కాని కుట ంబం కోసం కాని పేర్టంట్స కోసం కాని హెల్ా చెకప్ కోసం
సొ ముు ఉపయోగథస్ేా ఈ స్క్షన్ కింద గర్థష్ం గా 5,000/- మిన్హాయంపు కలదన
కనేేయన్స అలవెన్స కి పూర్థామిన్హాయంపు. వృతా పన్ను కు కూడా పూర్థాగా
మిన్హాయంపు కలదన.
పొ దనపు పథకాల పై మదనపు రూ. 1.5 లక్ష :
వివిధ పొ దనపు పత్కాలలో స్ేవింగ్సస (80C) : GPF, ZPGPF,
APGLI, GIS, LIC, PLI, National Saving Certificates, Public
Provident Fund, Sukanya Samruddhi Yojana, ELSS, ULIPS
మొదలయన్ పత్కాలలో చేస్ిన్ స్ేవింగ్సస, త్న్, సపెస్ట ఉన్ుత్ చదనవుకోసం,
ఇదద రు పిలలల వరకు పరర ససయల్ న్నండడ ఉన్ుత్ చదనవుల వరకు చెల్లంచిన్ ఫరజు,
ఇంటి ఋణం పై చెల్లంచిన్ అసలు (Principle), ఇంటిని ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం
లో కొన్ువార్థకి ర్థజిస్ే్ ేషన్ కోసం చెల్లంచిన్ సా్ంప్ డ్సయటీ రూ. 1.5 లక్ష వరకు
మిన్హాయంపు కలదన.
1) Annuity స్ేవింగ్సస పథకం లో స్ేవింగ్స (80 CCC) : LIC లేదా ఇత్ర
ఇన్ససర్టన్స పొర వెైడ్ర్ ల దాేర్ా తీసనకున్ు ఆన్నయటి స్రయంల కోసం చేల్లంచిన్
పరరమియం.

3) అదన్పు మిన్హాయంపు పొ దనపు పథకం RGESS (80CCG) : Rajiv
Gandhi Equity Saving Scheme దాేర్ా 1.5 లక్షలకి అదన్ముగా
మినాయంపు ఇసనాంది. వార్థషక ఆదాయము 10 లక్షలలోపు ఉన్ువారు
గర్థష్ంగా 50,000/- వరకు పొ దనపు చెయవచను. పొ దనపు చేస్ిన్ సొ ముులో
సగం (50%) న్న మిన్హాయసాారు అంటె గర్థష్ మిన్హాయంపు 25,000/వరకు పొ ందొ చను.
4) స్ేవింగ్సస ఖ తా పైన్ పొ ందిన్ వడడి మిన్హాయంపు (80TTA) : స్ేవింగ్సస
ఖ తా లో జమయన్ వడడి ని ఆదాయం గా చసపిన్ దాంటలల న్నండడ వడడి ని గర్థష్ం
గా 10,000/- వరకు 80TTA పరకారం రూ. 1.5 లక్ష స్ేవింగ్సస పై అదన్ముగా
10,000/- వరకు మిన్హాయంపు అవకాశం ఉంది.
* Note : DDO లు ఫిబరవర్థ మ సం జీత్ం బిల్ పొ ందే సమయములో Form16 లు సమర్థెసనా డడడ్క్స్ చేస్ిన్ ఇన్యమ్ టాక్సస TAN నెంబర్ తో జమ
అవుత్ ంది, దీనికి సంబందించిన్ బిన్ న్ంబర్స STO/ Online లో TAN
నెంబర్ దాేర్ా తీసనకుని ఉదయ యగథ వార్థగా CA తో ఇ-పిల్లంగ్స దాేర్ా TDS
వివర్ాలు వివర్ాలు 31 జూల ై,2016 లోపు ఆనెల న్
ల చేయంచాల్, ఇల చేయని
వార్థకి Income Tax Department వారు ఫైన్ వేస్ే అవకాశం ఉంది.
ఆదాయపు పన్నుకు సంబందించి ఏయే ఫారములు సమర్థెంచాల్?
జన్వర్థ, ఫిబరవర్థ మ సములలో కాల్కులేషన్ షరట్ తో సహా Form-16
పూర్థాచేస్ి DDOలకు ఇవాేల్. పరత ఉదయ యగథ ఆదాయపు పన్ను పర్థదిలోకి
ర్ాకపో యనా "PAN" కార్ి విదిగా పొ ందాల్. దీనికొరకు దగగ రలోని CA ని
సంపరదించండడ. నికర ఆదాయము రూ. 5లక్షల కంటె ఉన్ువారు, బాయంక్స,
పొ సా్ఫరసనలలో 10,000/- ల కంటే ఎకుయవ ఆదాయము కల ఉదయ యగులు
మర్థయు ఒక ఎంపాలయర్ కంటే ఎకుయవ ఎంపాలయర్స వదద జీత్ం పొ ందనవారు
"SAHAJ" ఫారములలో ర్థటర్ు లన్న 31జూల ై , 2016 లోపు Income Tax
Department వార్థకి సమర్థెంచాల్.
ఆదాయపు పన్నున్న ఎటాల చెల్లంచవచను?
ఆదాయపు పన్నున్న శ్లాబులకన్నగుణముగల తాతాులికంగల
మదంపు చేసనకునాుచో సనమారుగల చెలిాంచవలసిన్ ఆదాయపు పన్ను
తెలియున్న. ఈ మొత్త మున్న పరతినెలలో కొంత్ చొపుున్ ఉదయ ాగథ పరణాళిక
బదద ంగల ఆనెా న్
ల జీతాల బిలు
ా లో మిన్హాయంచనకోన్ుచో పిబరవర్థ మాసంలలో
అధక భారము పడ్కుండా ఉండ్యన్న. పరతినెల DDO న్నండి ఐ.టి.
మిన్హాయంచి షడ్యాల్ న్న (టలకన్ న్ం. తేద తో సహా) తీసనకుని

భదరపరచనకోవలలి. పిబరవర్థ నెలలో ఆదాయపు పన్ను Form-16 పరకలరము
మదంపు చేసనకుని అధకముగల చెలిాంచవలసిన్ద ఏమెైనా ఉంటె పిబరవర్థ
2017 నెలలో మిన్హాయంచనకోవచను. షడ్యాల్ లో PAN త్పునిసర్థగల
ప ందనపరచాలి.

