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પગારની આવકની કરપા�તા (બ�ટ: ૨૦૧૨ ના સદંભ�મા)ં

કરવરેા એ દર�ક દ�શની સરકાર માટ� આવક�ું એક મહ�વ�ું સાધન છે.કોઇપણ દ�શ પોતાના િવકાસ માટ� �હ�ર ખચ� કર� છે.આ ખચ�ને
પહ�ચી વળવા માટ� સરકાર લોકો પાસેથી કરવરેા ઉઘરાવે છે.�ય�કતની �ુલ આવક ઉપર દર�ક નાણાકં�ય વષ� માટ� સરકાર �ારા �
વાિષ�ક કર ઉઘરાવવામાં આવે છે તેને આવકવરેો(INCOME TAX) કહ�વાય.સામા�યર�તે સરકાર ��ય� અને પરો� �વ�પે આ
કરવરેા વ�લુ કર� છે.સરકાર � �ય�કત પર કર નાખે અને તે �ય�કત જ તે કર ભર� તેને ��ય� કર કહ�વાય, પરં� ુ � �ય�કત પર કર
નાખવામાં આ�યો હોય અને અ�ય �ય�કત તે કર ભર� તેને પરો� કર કહ�વાય.સરકાર �ય�કતની �ુલ આવક પર આવકવરેો વ�લુ કર�
છે.આ હ��સુર ��ૂચત Direct Taxies Code Bill, 2010 ની કલમ-13 �જુબ કોઇપણ �ય�કતની આવકને બે િવભાગમાં વહ�ચવામાં
આવશે.

“સામા�ય �ોત”થી થતી આવક અને
“િવિશ�ટ �ોત”થી થતી આવક.

આવકવેરાના કાયદા �જુબ “સામા�ય �ોત”થી થતી આવકને નીચે �જુબનાં પાચં શીષ�કમાં વહ�ચવામાં આવે છે:

પગારની આવક1. 

મકાન િમલકતમાથંી થતી આવક2. 

ધધંા ક� �યવસાયમાથંી મળેલ આવક3. 

�ડૂ�-નફાની આવક અને4. 

અ�ય �ોતથી થતી આવક5. 

ઉપર જણા�યા �માણે �ય�કતની �ુલ આવકને અલગ-અલગ પાચં શીષ�કોહ�ઠળ વહ�ચવામાં આવે છે. � પૈક� કોઇ �ય�કત પગાર �ારા
આવક મેળવતી હોય તો, તેની કઇ-કઇ આવકો કરપા� ગણાય? કયા �કારની આવકો પર કર ભરવો ન�હ પડ�? �ુલ આવકમાથંી કઇ
અને ક�ટલી બચતો બાદ મળશ?ે તે �ગેની ચચા� અ�ે કરવામાં આવી છે.

પગારની આવક એટલે �ુ?ં
Income Tax Act, 1961 અ�સુાર કોઇપણ હો�ો ધારણ કરવાને પ�રણામે કોઇપણ �ય�કતને મળ� ું વતેન પગારની આવક કહ�
શકાય ન�હ.આપનાર અને આવક મેળવનાર વ�ચે મા�લક-કમ�ચાર�નો સબંધં હોવો જોઇએ.� �જુબ નીચેની આવકોનો પગારની
આવકમાં સમાવશે કરવામાં આવે છે:

�ળૂ પગાર1. 

િવિવધ �કારનાં ભ�થા(ં�વાં ક� મ�ઘવાર� ભ��ુ,ં  ઘર ભાડા ભ��ુ,ં  વાહન ભ��ુ,ં  �વાસભ��ુ,ંમેડ�કલ ભ��ુ,ં  િસટ� કો�પ�સેટર�
ભ��ુ,ં �ાયબલ એ�રયા ભ��ુ,ં નોકરો માટ�� ું ભ��ુ,ંબદલી ભ��ુ,ંચા� એલા�સ તથા રોકડમાં મળતાં અ�યભ�થા)ં

2. 

િવિવધ �કારની સવલતો(તબીબી સારવાર,  ભોજનની સવલત,  ટ��લફોનની સવલત,  મકાનની સવલત,  વાહનની સવલત,

ગેસ-વીજળ�ની સવલત, નોકરોની સવલત વગેર�)
3. 

પગારની અવેજમાં મળતો લાભ4. 

બોનસ5. 

વચેાણ પર�ું કિમશન6. 

પે�શન7. 

�ે��ઇુટ�8. 
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મા�ય �ોિવડ�ટ ફંડમાં મા�લકનો 12 ટકાથી વધારાનો ફાળો9. 

મા�ય �ોિવડ�ટ ફંડના કમ�ચાર�ને મળ� ુ ં9.5 ટકાથી વધારા�ું �યાજ10. 

સરકાર �ારા પે�શન યોજના હ�ઠળ જમા કરાવલે ફાળો11. 

પગારની આવકમાથંી બાદ મળતી કર�કુત આવકો:

ઉપર જણાવલે િવિવધ �કારની આવકો પગારની આવકના શીષ�ક નીચે કરપા� ગણાય છે. આ તમામ આવકોનો સરવાળો કર� �ુલ
આવક પર આવકવરેો ભરવો પડ� છે. � પૈક� અ�કુ �કારની આવકો પર કર ભરવો પડતો નથી.આવી આવકોને કર�કુત આવકો
કહ�વાય. �ને બે ભાગમાં વહ�ચી શકાય.

સ�ંણૂ� પણે કર��ુત આવકો:

�આવકોપરકોઇપણ�કારનોકરભરવોપડતોનથીતેનેસ�ંણૂ�કર�કુતઆવકોકહ�વાય. �વી ક� �વાસ ભ��ુ,ં  દ� િનક ભ�થાની રકમો, � તે
હ�� ુ માટ� સ�ંણૂ�પણે ખચા�ઇ ગઇ હશે તેમ માની આવી આવકોને કર ભરવામાથંી સ�ંણૂ�પણે ��ુકત આપવામાં આવલે છે. આ ઉપરાતં
ભોજનની સવલત, ટ��લફોનની સવલત, વાહનની સવલત પણ સ�ંણૂ�પણે કર�કુત ગણાય છે. સરકાર� કમ�ચાર�ને મળતી �ે��ટુ�ની
રકમ પણ સ�ંણૂ�પણે કર�કુત ગણાય છે.

�શત: કર��ુત આવકો:

પગારની �ુલ આવકો પૈક� અ�કુ�કારની આવકોને �શત: કર��ુકત આપવામાં આવલે છે. �મ ક�,

ઘર ભાડા ભ��ું કલમ – 10(13A) �જુબ અ�કુ શરતોને આિધન પગારની આવકમાથંી બાદ મળે છે.1. 

સરકાર� કમ�ચાર�ને મળ� ું મનોરંજન ભ��ું �. 5,000 અથવા �ળૂ પગારનો 1/5 ભાગ બનેંમાથંી � રકમ ઓછ� હોય તે કપાત
તર�ક� બાદ મળે છે.

2. 

�િુનફોમ�ભ��ુ,ં  મદદનીશ ભ��ુ,ં  નોકરો માટ�� ું ભ��ુ,ં  બદલી ભ��ુ,ં  તથા રોકડમાં મળતાં અ�ય
ભ�થાઓંમાટ�ખર�ખરથયેલખચ�બાદમળેછે.

3. 

વાહનભ��ુકંલમ– 10(14)(2) �જુબ માિસક �. 800 લેખે કર��ુત ગણાય છે, �ધ ક� અપગં કમ�ચાર�ઓમાટ�માિસક �. 1600

લેખે કર�કુત ગણાય છે.

4. 

િશ�ણ ભ��ું બાળક દ�ઠ વ�મુાં વ�ુ માિસક �. 100 લેખે (વ�મુાં વ�ુ બે બાળકો માટ� વાિષ�ક �. 2400 �ધુી) કર�કુત ગણાય
છે. હો�ટ�લ વ�મુાં વ�ુ માિસક �. 100 લેખે બાદ મળશે.

5. 

�ાયબલ એ�રયાભ��ું માિસક �. 200 લેખે કર�કુત ગણાય છે.6. 

કમ�ચાર� ક� તેના �ુ�ંુબના કોઇ સ�ય માટ� મા�લક� �કૂવલે તબીબી ખચ�નીરકમ �. 15,000 �ધુી કર�કુત ગણાય છે.7. 

મા�ય�ોિવડ�ટ ફંડમાં મા�લકનો 12 ટકાથી વધારાનો ફાળો કરપા� ગણાયછે.8. 

મા�ય�ોિવડ�ટફંડનાકમ�ચાર�નેમળ� ુ9ં.5 ટકાથી વધારા�ુ�ંયાજ કરપા� ગણાય છે.9. 

�બન સરકાર� કમ�ચાર�ઓને મળતી �ે��ઇુટ�ની રકમ 1972 ના �ે��ઇુટ� �કુવણી કાયદા �જુબ વ�મુાં વ�ુ �. 10,00,000,

ખર�ખર મળેલ�ે��ઇુટ�ની રકમ ક� નોકર�ના દર�ક વષ� દ�ઠ 15 �દવસનો પગાર આ �ણ પૈક� � રકમ ઓછ� હોય તે કર�કુત
ગણાય છે.

10. 

સ�ંણૂ�પણે કરપા�ગણાતી આવકો:

સ�ંણૂ�પણે કર�કુત અને �શત:કર�કુત આવકો િસવાયની તમામ આવકો �વી ક� – �ળૂ પગાર, મ�ઘવાર� ભ��ુ,ં મનોરંજન ભ��ું
(�બનસરકાર� કમ�ચાર�ઓ માટ�), મેડ�કલ ભ��ુ,ં ઉ�ચક દર� મળ� ું તબીબી ભ��ુ,ં િસટ� કો�પે�સેટર� ભ��ુ,ં ચા� એલાઉ�સ, રોકડમાં
મળતા અ�ય ભ�થા,ંમકાનની સવલત, અવજેમાં મળતો લાભ, બોનસ, વેચાણ પર� ું કિમશન,પે�શન,સરકાર �ારા પે�શન યોજના
હ�ઠળ જમા કરાવલે ફાળાની રકમો �રૂ��રૂ� કરપા� ગણાય છે.

�યવસાયવેરો: રાજયસરાકાર�ારાકમ�ચાર�ઓ પાસેથી લેવામાં આવતા �યવસાયવરેાની �રૂ��રૂ� રકમ પગારની �ુલ આવકમાથંી ખાસ
કપાત તર�ક� બાદ મળે છે.
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પગારની �ુલ(�ોસ) આવકમાથંી કપાત તર�ક� બાદ મળતી રકમો:

કલમ – 80C, કલમ – 80CCC અને કલમ -80CCD હ�ઠળ બાદ મળતી રકમો:

આ કલમો હ�ઠળ મહ�મ �. 1,00,000 ની મયા�દામાં નીચે જનાવલે રકમો પગારની �ુલ(�ોસ) આવકમાથંી કપાત તર�ક� બાદ મળે
છે.

�વન વીમા �ીિમયમ- કરદાતા પોતાની પો�લસી ઉપરાતં પોતાના �વનસાથી ક� બાળકોના �વન વીમાની પો�લસીઓ ઉપર
�ીિમયમ ભર� તો પણ આવા �ીિમયમની રકમ બાદ મળે છે.(પો�લસીની રકમના 10 ટકા �ધુી મયા��દત)

1. 

�.પી.એફ.માં ભર�લ રકમ2. 

�વન િવમા િનગમ અથવા અ�ય ઇ�વ�ેટર �ારા �થપાયેલ પે�શન ફંડમાં ફાળો. (કલમ- 80CCC)3. 

�પૃ સેિવ��સ �લ�કડ ઇ��યોર�સ (U.L.I.P)4. 

મા�ય �ોિવડ�ટમાં ફાળો5. 

�હ�ર ભિવ�ય િનિધમાં ફાળો (દા.ત.P.P.F)6. 

પો�ટલ લાઇફ ઇ��યોર�સ (P.L.I)7. 

શીડ�લુ બ�કમાં પાચં વષ� ક� તેથી વ�ુ વષ�ની �ફકસ �ડપોઝીટ8. 

હાઉિસ�ગ લોન પેટ� ભર�લ હ�તાની રકમ9. 

�િુનટ ��ટ ઓફ ઇિનડયા તેમજ કલમ – 10(23D) હ�ઠળ મા�ય કરાયેલ ���ુ�અુલ ફંડો �ારા નો�ટફાય કરવામાં આવે તેવા
ઇ�કવટ� �લ�કડ રોકાણ

10. 

નેશનલ સેિવ��સ સ�ટ��ફકટમાં આઠમી �ણેીમાં કરવામાં આવલે રોકાણ, તેમજ તેના પર દર વષ�જમા થ� ું �યાજ�ું �નુ:રોકાણ થ� ું
હોઇ જમા થયેલ �યાજ પણઆ કલમ હ�ઠળબાદ મળશે.

11. 

નાબાડ�, ���ુ�અુલ ફંડના મા�ય ટ�� શી�ડ �લાન તેમજ સરકાર� અ�ય ન�� કર�લ બો�ડમાં રોકાણ12. 

પો�ટ ઓ�ફસની ટાઇમ �ડપો�ઝટ યોજના, 1981 અ�વયે પાચં વષ� માટ� કર�લ રોકાણ13. 

વ�ર�ટ નાગ�રક બચત યોજના 2004 અ�વયે કરદાતાએ િનયમ �જુબ કર�લ રોકાણ14. 

તા.1/1/2004 પછ� દાખલ કર�લ નવા�ધુારા �જુબ કમ�ચાર� પગારના 10 ટકા રકમ ફર�યાત પે�શન ફંડમાં જમા કરાવશ.ે

સરકાર પણ તેટલી જ રકમ કમ�ચાર�ના પે�શન ફંડમાં જમા કરાવશ.ે આ બનંે રકમ કપાત તર�ક� બાદ મળશ.ે કમ�ચાર� �ારા
કરવામાં આવલે10ટકાથી વધારા� ુરંોકાણ બાદ મળશે ન�હ. ( કલમ-80CCD)

15. 

કોઇપણ મા�ય �િુનવિસ�ટ�,કોલેજ,  ��ુલ અથવા ભારતમાં �થપાયેલ શ�ૈ�ણક સ�ંથામાં પોતાના બે બાળાકોને �ણૂ� સમયના
અ�યાસ માટ� કરદાતાએ �કૂવલે ટ�શુન ફ� ની રકમ બાદ મળ� શકશે. �માં ડ�વલપમે�ટ ફ�, ક�િપટ�શન ફ� અથવા ડોનેશનનો
સમાવશે થતો નથી..

16. 

કલમ- 80CCFની જોગવાઇ �જુબ નાણાકં�ય વષ�: 2010-11 એટલે ક� આકારણી વષ�: 2011-12થી ક��� સરકાર �ારા મા�ય
કરવામાં આ�યા હોય તેવા લાબંાગાળાના ઇ��ા��કચર બો�ડમાં કર�લ રોકાણ �. 20,000 �ધુીની વધારાની રકમ કપાત તર�ક�
બાદ મળશ.ે

17. 

કલમ-80Dની જોગાવાઇ �જુબ કરદાતાએ પોતાની,  પોતાના �વનસાથી ક� બાળકોના �વા��ય માટ� લીધેલી મે�ડકલ
ઇ��યોર�સની પો�લસી પર ભર�લ �ીિમયમની રકમ �.15,000 (િસિનયર િસટ�ઝન માટ� �. 20,000)ની મયા�દામાં કરપા�
આવકમાથંીભર�લા �ીિમયમની રકમ સ�ંણૂ�પણે બાદ મળશ.ે  નવા �ધુારા �જુબ આિ�ત િસિનયર િસટ�ઝન માતા- િપતાના
�વા��ય માટ� કરદાતાએ ભર�લ વધારા�ું �.20,000 �ધુી�ું �ીિમયમ કપાત તર�ક� બાદ મળ� શકશ.ે  એટલેક� આ કપાત �.
35,000 (�. 15,000+�. 20,000) �ધુી બાદ મળશે.

18. 

કલમ- 80DDની જોગવાઇ �જુબ કાયમી ર�તે શાર��રક ક� માનિસક ર�તે અશકત એવા ફકત આિ�તોને તબીબી સારવાર, નિસ�ગ
��િસ�ગ માટ� કર�લાખચ�ની રકમ �ુલ �ોસ આવકમાથંી �. 50,000 �ધુીની મયા�દામાં બાદ મળ� શકશ.ે આવી કપાત િસિનયર
િસટ�ઝન �ડસએબીલીટ�ના ક�સમાં �.1,00,000 �ધુી બાદ મળ� શક� છે.  � માટ� �ધાપા સ�હત કાયમી �કારની શાર��રક
િવકલાગંતા ક� મદં��ુ�ધ બાબત�ું સરકાર� હો��પટલના �થાિનક સ�ાની હો��પટલની �ફઝીશીયન સ�ન,  ઓ��ુલ�ટ,
સાઇ��યા���ટ�ું સટ��ફક�ટ ર�ુ કરવા�ું રહ�શે.

19. 

કલમ – 80 DDBની જોગવાઇ �જુબ ભારતીય કરદાતાએ તેના તેમજ તેના આિ�તના આવકવરેા િનયમ 11DD હ�ઠળ ન��
કર�લ ગભંીર રોગ હ�ઠળની તબીબી સારવાર માટ� કર�લ �. 40,000 �ધુીનો ખર�ખર કર�લ ખચ� ન�� કર�લ અિધકાર�ના િનિ�ત

20. 
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ફોમ�ના 101 માં આપેલ સ�ટ�ફ�ક�ટ ર�ૂ કરવાથી મજર� મેળવી શકશ.ે આવા ખચ�ની જો વીમા કંપની પાસેથી મેળવવામા આવી
હશે તો તેટલી રકમ ખચ� તર�ક� ઓછ� બાદ મળશ.ે આવો ખચ� જયાર� િસિનયર સીટ�જન માટ� કર�લ હોય �યાર� વળતરની રકમ �.
60,000 �ધુી બાદ મળ� શકશ.ે

કલમ 80Eની જોગવાઇ �જુબ કરદાતાએ પોતાની,પોતાના �વનસાથી ક� બાળકોમાટ� સરકાર મા�ય સ�ંથામાં ઉ�ચ િશ�ણ માટ�
લીધેલ લોન�ું �કૂવલે �યાજ પોતાની કરપા� આવક માથંી બાદ મળશ.ે આ�ું �યાજ 8 વષ� અથવા લોન �રૂ� થાય �યાં �ધુી બે
માથંી � વહ��ુ હોય �યાં �ધુી બાદ મળ� શકશ.ે નવા �ધુારા�જુબ આ કલમનો લાભ હવથેી લીગલ ગા�ડ�યન (કા�નૂી વાલી)ને
પણ મળશે.

21. 

કલમ 80Gની જોગવાઇ �જુબ કરદાતાએ િનયત કરાયેલ ફંડ (�મ ક� �ાઇમ િમિન�ટસ�, ચીફ િમિન�ટસ� ર�લીફફંડ તથા અ�ય
ઠરાયેલ ફંડ)માં ફાળો આપેલહોય તો 100 ટકા બાદ મળશ.ે ધમા�દા હ��સુર દાન આપેલ હોય તેમજ સામા�ય હ��સુર �મા�ણત
સ�ંથાઓને કરવામાં આવલે દાનિનયત �માણપ� ર�ૂ કરવાથી �ુલ આવકના 10 ટકાનીમયા�દામાં કર�લ દાનના50 ટકા લેખે
આવકમાથંી બાદ મળ� શકશ.ે

22. 

કલમ 80Uની જોગવાઇ �જુબ � કરદાતા સ�ંણૂ�પણે �ધ હોય, કાયમી શાર��રક અસમથ�તા ધરાવતા હોય ક� મે�ટલ ર�ટાડ�શન
બ�ડ� જણા�યા �માણે માનિસક અસમથ�તા ધરાવતા હોય તેવા કરદાતાની �ુલ �ોસ આવકમાથંી �. 75,000ની રકમકપાત
તર�ક� બાદ આપવામાં આવશ.ે આ ઉપરાતં સેિવયર ડ�સએ�બ�લટ�ના ક�સમાઆંવી કપાત �. 1,00,000 �ધુી કપાત તર�ક� બાદ
મળશે.

23. 

હાઉિસ�ગ લોન સબંધંી બાદ મળતી કપાતો:

આવકવરેા કાયદાની કલમ-24ની જોગવાઇ �જુબ કરદાતાએ પોતાના �ગત રહ�ઠાણ માટ�� ુમંકાન ખર�દવા ક� મકાન બાધંવા માટ�
હાઉિસ�ગ લોન લીધીહોય તો આવી લોન ઉપર �કૂવવા પા� �યાજ વાિષ�ક �. 1,50,000ની મયા�દામાં કપાત તર�ક� બાદ મળશ.ે અહ�
એક બાબત ખાસ અગ�ની છે ક� હાઉિસ�ગ લોન ઉપર�ું �યાજ “�કૂવાવા પા�” હોયતેના આધાર� બાદ મળવા પા� છે. કરદાતાએ
આ�ુ�ંયાજ વષ� દર�યાન “ખર�ખર �કૂ��ુ”ં હોયતે જ�ર� નથી,પરં� ુ �યાજ સબંધંી કપાતનો લાભ મેળવવાના હ��સુર કરદાતાએ �ને
�યાજ �કૂ��ુ હોય અથવા તો �ને �કૂવવા પા� હોય તેવી સ�ંથા પાસેથી �રુાવા �વ�પે સટ��ફક�ટમેળવી લે� ું જોઇએ.

CBDT(Central Board Of Direct  Taxis)એ તાર�ખ 20/08/1969ના રોજ પ�રપ� ન.ં28 �ારા એવી �પ�ટતા કર� છે ક�
પોતા�ું મકાન બાધંવા ક� ખર�દવા માટ� લીધેલી �ળૂ લોનને �કૂવવા માટ� જો કરદાતા બી�લોન ક� તો આવી લોન ઉપર �કૂવવા�ું
થ� ું �યાજ પણ કપાત તર�ક� બાદ મળવાપા� થશે

આવકવરેા કાયદાની કલમ-24ની જોગવાઇ �જુબ મકાનની ખર�દ� ક� બાધંકામ ઉપરાતં મકાનના સમારકામ, નવીનીકરણ ક� �નુ:

બાધંકામ માટ� લેવામાં આવલેી લોન ઉપર �કૂવવા પા� �યાજ �. 30,000ની મયા�દામાં કપાત તર�ક� બાદ મળ� શકશે.

આવકવરેા કાયદાની કલમ-80C હ�ઠળ મા�ય અ�ય રોકાણો તેમજ ખચ�ની સાથે �.1,00,000 ની મયા�દામાં મકાનની �ટ��પ ડ�ટુ�,
ર�જ���શન ખચ� તેમજ હાઉિસ�ગ લોનના હ�તાની કર�લ �કૂવણીની રકમ કપાત તર�ક� બાદ મળ� શકશે

આવકવેરા દરનાં કો�ટકો:

ક���ીય બ�ટ 2011 અને 2012 �જુબ નાણાકં�ય વષ� 2011-12 અને વષ� 2012-13 માટ�ના આવકવરેાના દર નીચે �જુબ છે:

ક���ીય બ�ટ – 2011 �જુબ: (નાણાકં�ય વષ�:2012-13 માટ�)

સામા�ય કરદાતા મ�હલા કરદાતા

કરપા� આવક (વાિષ�ક �, મા)ં આવકવરેાના દર કરપા� આવક (વાિષ�ક �, મા)ં આવકવરેાના દર

1,80,000 �ધુી ��ૂય 1,90,000 �ધુી ��ૂય
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60 થી 80 વષ�ના સીિનયર સીટ�ઝન 80 વષ�થી ઉપરના સીિનયર સીટ�ઝન

કરપા� આવક (વાિષ�ક �, મા)ં આવકવરેાના દર કરપા� આવક (વાિષ�ક �, મા)ં આવકવરેાના દર

2,50,000 �ધુી ��ૂય 5,00,000 �ધુી ��ૂય

2,50,001 થી 5,00,000 �ધુી 10 ટકા

5,00,001 થી 8,00,000 �ધુી 20 ટકા 5,00,001 થી 8,00,000 �ધુી 20 ટકા

8,00,000 થી વધાર� 30 ટકા 8,00,000 થી વધાર� 30 ટકા

(�ા��ત�થાન: ક���ીય બ�ટ: 2011, ચાટ�ડ એકાઉ�ટ�ટસ એસોિસએશન, અમદાવાદ)

ક���ીય બ�ટ – 2012 �જુબ: (નાણાકં�ય વષ�:2012-13 માટ�)

સામા�ય કરદાતા મ�હલા કરદાતા

કરપા� આવક (વાિષ�ક �, મા)ં આવકવરેાના દર કરપા� આવક (વાિષ�ક �, મા)ં આવકવરેાના દર

2,00,000 �ધુી ��ૂય 2,00,000 �ધુી ��ૂય

2,00,001 થી 5,00,000 �ધુી 10 ટકા 2,00,001 થી 5,00,000 �ધુી 10 ટકા

5,00,001 થી 10,00,000�ધુી 20 ટકા 5,00,001 થી 10,00,000 �ધુી 20 ટકા

10,00,000 થી વધાર� 30 ટકા 10,00,000 થી વધાર� 30 ટકા

60 થી 80 વષ�ના સીિનયર સીટ�ઝન 80 વષ�થી ઉપરના સીિનયર સીટ�ઝન

કરપા� આવક (વાિષ�ક �, મા)ં આવકવરેાના દર કરપા� આવક (વાિષ�ક �, મા)ં આવકવરેાના દર

2,50,000 �ધુી ��ૂય 5,00,000 �ધુી ��ૂય

2,50,001 થી 5,00,000 �ધુી 10 ટકા
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5,00,001 થી 10,00,000 �ધુી 20 ટકા 5,00,001 થી 10,00,000 �ધુી 20 ટકા

10,00,000 થી વધાર� 30 ટકા 10,00,000 થી વધાર� 30 ટકા

(�ા��ત�થાન: Times Of India News Paper Date: 17/03/2012)

ઉપર જણાવલે આવકવરેાના ર �જુબ આવકવરેા ઉપરાતં આવકવરેાના  2  ટકા મા�યિમક િશ�ણ ઉપકર  +  1  ટકા ઉ�ચતર
મા�યિમકિશ�ણ ઉપકર = �ુલ 3 ટકા સેસ ભરવો પડશ.ે આ ઉપરાતં �. 10,00,000થી વધારાનીઆવક પર 10 ટકા લેખે સરચા�
ભરવો પડશ.ે

ઉદાહરણ:

ધારો ક�, િમ.X એક પગારદાર કમ�ચાર� છે. તેમની વાિષ�ક આવક, �વક, કપાતોઅને રોકાણોની મા�હતી નીચે �જુબ છે.

�ળૂ પગાર �. 4,80,0001. 

મ�ઘવાર� ભ��ુ ં- �ળૂ પગારના 58 ટકા2. 

ઘર ભાડા ભ��ુ ં- �ળૂ પગારના 10 ટકા3. 

વાહન ભ��ું �. 4,8004. 

િશ�ણ ભ��ુ ં– �. 5,0005. 

મેડ�કલ ભ��ુ-ં �. 1,2006. 

િસટ� કો�પે�સેટર� ભ��ુ ં– �. 28807. 

�યવસાયવરેાની કપાત �. 2,4008. 

મકાનની લોન�ું �યાજ ભ�ુ�. �. 1,57,0009. 

મકાનની લોનના હ�તા �કૂ�યા. �. 1,65,00010. 

બાળકોની િશ�ણ ફ� �કૂવી �. 5,00011. 

મા�ય સ�ંથામાં કર�લ દાન �. 86012. 

રોકાણોની િવગત:13. 

�વન વીમા�ીિમયમ �. 18,000 - �.પી. એફ. કપાત �. 48,000

પી.પી. એફ.માં રોકાણ �. 20,000 - પી.એલ.આઇ. �. 16,000

િવગત રકમ �. રકમ �.

(૧) �ળૂ પગાર
(૨) મ�ઘવાર� ભ��ુ ં–( �ળૂ પગારના 58 ટકા)
(૩) ઘર ભાડા ભ��ુ ં- �ળૂ પગારના 10 ટકા
(૪) વાહન ભ��ું
(૫) િશ�ણ ભ��ુ ં–
બાદ: કર��ુત િશ�ણ ભ��ું
(�.100* 12* માસ *2 બાળકો)
(૬) મેડ�કલ ભ��ુ-ં
(૭) િસટ� કો�પે�સેટર� ભ��ુ ં–

5,000

2,400

4,80,000
2,78,400

48,000
4,800

2,600
1,200
2,880
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નોકર�ની �ુલ આવક
બાદ:(1)વાહન ભ��ું
(2) �યવસાયવરેા

4,800
2,400

8,17,880

7,200

�ુલ �ોસ આવક
બાદ: મકાનની લો�ું �યાજ (કલમ-24)

8,10,680
1,50,000

�ુલ કરપા� આવક
બાદ:કલમ-80C હ�ઠળ બાદ મળવાપા� રોકાણો
(૧)�વન વીમા �ીિમયમ
(૨)�.પી.એફ.
(૩)પી.પી.એફ.માં રોકાણ
(૪)પી.એલ.આઇ.

(૫)િશ�ણ ફ�
(૬)મકાનની લોનના હ�તા

18,000
48,000
20,000
16,000
5,000

1,65,000

6,60,680

1,00,000

બાદ: મા�ય સ�ંથામાં કર�લ દાન (50 ટકા લેખે)

5,60,680
480

ચો�ખી કરપા� આવક 5,60,200

ઉપર ગણેલ કરપા� આવકના આધાર�કરદાતાએ ભરવાપા� આવકવેરાની (ક���ીય બ�ટ:2012 �જુબ) ગણતર� નીચે �જુબથશે.

સામા�ય અને મ�હલા કરદાતા

કરપા� આવક વાિષ�ક �, મા)ં આવકવરેાના દર કરપા� રકમ �. ભરવાપા�આવકવેરો ( �.)

2,00,000 �ધુી ��ૂય - -

2,00,001 થી 5,00,000 �ધુી 10 ટકા 3,00,000 30,000

5,00,001 થી 10,00,000�ધુી 20 ટકા 60,200 12,040

10,00,000 થી વધાર� 30 ટકા - -

ભરવાપા� આવકવરેો
+ સેસ (૩ ટકા)

42,040
1,261

ભરવાપા� �ુલ આવકવરેો 43,301

KCG - Portal of Journals http://www.kcgjournal.org/cm/issue1/kesri.php

7 of 9 26-02-2016 00:04



60 થી 80 વષ�ના સીિનયર સીટ�ઝન

કરપા� આવક (વાિષ�ક �, મા)ં આવકવરેાના દર કરપા� રકમ �. ભરવાપા�આવકવેરો ( �.)

2,00,000 �ધુી ��ૂય - -

2,00,001 થી 5,00,000 �ધુી 10 ટકા 2,50,000 25,000

5,00,001 થી 10,00,000�ધુી 20 ટકા 60,200 12,040

10,00,000 થી વધાર� 30 ટકા - -

ભરવાપા� આવકવરેો
+ સેસ (૩ ટકા)

37,040
1,111

ભરવાપા� �ુલ આવકવરેો 38,151

80 વષ�થી ઉપરના સીિનયર સીટ�ઝન

કરપા� આવક (વાિષ�ક �, મા)ં આવકવરેાના દર કરપા� રકમ �. ભરવાપા�આવકવેરો ( �.)

5,00,000�ધુી ��ૂય - -

5,00,001 થી 10,00,000 �ધુી 20 ટકા 60,200 12,040

10,00,000 થી વધાર� 30 ટકા - -

ભરવાપા� આવકવરેો
+ સેસ (૩ ટકા)

12,040
361

ભરવાપા� �ુલ આવકવરેો 12,401

પગારની કરપા�તાના સદંભ�માં ક���ીય બ�ટ: 2012ની અસરો:

ક���ીય બ�ટ, 2012મા ંDirect Tax Codeનો અમલ કરવાની �દશામાં પગલાં લેવામાં આ�યા છે. � અ�સુાર અ�યાર �ધુી ��ુષ
અને મ�હલા કરદાતાઓ માટ� આવકવરેાની જોગવાઇઓ અલગ અલગ રાખવામાં આવી હતી, તેમજ આવકવરેાના�લેબ પણ અલગ
રાખવામાં આવતા હતા.  � આ બ�ટમાં આવકવરેા ��ુકત મયા�દાને સદંભ�માં છે �યાં �ધુી��ુષ અને મ�હલા કરદાતાઓ માટ�
આવકવરેાના દર એકસરખા રાખાવામાં આ�યા છે. �ના કારણે હવે ��ુષ અને મ�હલા કરદાતાઓ એ એકસરખા ધોરણે આવકવરેો
ભરવાનો થશ.ે આમ, આબાબતમાં પણ �ીઓને ��ુષ સમોવડ� ગણી છે.
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આવકવેરાના આ નવા �લેબ �જુબ કરદાતાઓએ વાિષ�ક �. 2,00,000 �ધુીની આવક પર કોઇ કર ભરવોપડશે ન�હ. �ના કારણે
��ુષ કરદાતાને વષ� �. 2,000 અને મ�હલા કરદાતાને�. 1,000 આવકવેરો ભરવામાથંી રાહત મળશે.

�. 5,00,001 થી 8,00,000ના �ુના �લેબ �જુબ 20 ટકા લેખે આવકવેરો ભરવાનો થતો હતો, જયાર� ક���ીય બ�ટ 2012ના નવા
�લેબ �જુબ આ મયા�દા �. 5,00,001 થી 10,00,000ની કરતાં �. 2,00,000ની આવક પર 30 ટકાને બદલે 20 ટકા લેખે જ કર
ભરવો પડશે. અહ� પણ કરવેરામાં �. 20,000ની બચત થશે.

નવી ઉમેરાયેલ કલમ  –  80TTA  �જુબ બચતખાતા પર �.  10,000  �ધુી મળેલ �યાજની આવકને આવકવેરામાથંી ��ુકત
આપવામાં આવી છે. પો�ટ ઓ�ફસ ખાતાના �યાજમાથંી પણ આ કપાત બાદ મળશે.�ના કારણે અગાઉ બચત ખાતા પર મળેલ
�યાજની આવક પર � કર �કુવવો પડતો હતો, તે �. 10,000 �ધુી મળેલ �યાજની રકમ પર કોઇ કર ભરવાનો થશે ન�હ. અ�ે
ન�ધનીય છે ક� બી� �યાજને આ કલમ લા�ું પડશે ન�હ. દા.ત. બાધંી �દુતની થાપણો પર�ું �યાજ.

કલમ– 80Cના ��ુચત �ધુારા �જુબ �. 10,000થી વધારા� ુ ં દાન જો રોકડમાં કરવામાં આવેલ હશે તો તે મજર� મળ� શકશે ન�હ.
એટ�લે ક� કરદાતાએ �. 10,000થી વ�કુર�લ કરપા� આવકમાથંી મજર� લે�ું હશે તો, આ�ું દાન ફર�યાત રોકડ િસવાય જ કર�ું
પડશે.

વીમા પો�લસી�ું �ીિમયમ પો�લસીની રકમના6 20 ટકા �ધુી મજર� મળ�ું હ� ુ તે હવે નવા �ધુારા �જુબ પો�લસીની રકમના6 10

ટકા �ધુી મજર� મળશે.

�. 10,00,000થી ઉપરની કરપા� આવક ધરાવતા કરદાતાઓએ Income Tax Return ફર�યાત ર�તે E-Filingકરવા� ું રહ �શે.

સદંભ�:

ક���ીય બ�ટ: 2011, ચાટ�ડ એકાઉ�ટ�ટસ એસોિસએશન, અમદાવાદ1. 

Times Of India News Paper Date: 17/03/20122. 
The Chartered Accountant Journal-April-20123. 
Direct Indirect Tax Laws & Views – 15th August,20114. 
સદં�શ સમાચાર પ�, તા.17/03/20125. 
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