RBI/2007-08/141

ெசப்டம்பர் 19, 2007

Ref.DGBA.CDD.No.H.3024/13.01.299/2007-08

பாந்ரா 28, 1929(S)

ெபா ேமலாளர்
பாரத ஸ்ேடட் வங்கி மற் ம் 17 ேதசிய வங்கிகள்
ஐசிஐசிஐ வங்கி மிெடட்/ஐ பிஐ மிெடட்
எச். .எஃப்.சி வங்கி மிெடட்/ஆக் ஸ் வங்கி மிெடட்
மற் ம் எஸ்எச்சிஐஎல்
அன் ைடயீர்,
8% ேசமிப் (வாி விதிப்பிற்குாிய) பத்திரங்கள் 2003 –
வ மானவாி சட்டம் 1961 –
எஸ்(TDS)
DGBA.CDD.No.H-17134/13.01.299/2006-07 ேம 31, 2007ேததியிட்ட சுற்றறிக்ைகையத்

ெதாடர்ந்
ேமற்குறிப்பிட்ட
தைலப்பின்கீழ்
ெவளியிடப்பட்ட
பத்திரங்க க்கான வட் யில் ெதாடக்கத்திேலேய வாி பி ப்ப ெதாடர்பான
சில விஷயங்களில் இந்திய அரசு ெகா த் ள்ள சில விளக்கங்கைள கீேழ
ெகா த் ள்ேளாம்.
வாிைச
எண்
1.

2.

விவரம்

க த் க்கள்

ஏற்கனேவ
உள்ள
பத்திரம்
ைவத்தி ப்ேபா க்கு
வாி
பி க்கப்ப மா அல்ல
1.4.07க்கு
பிறகு
தலீ
ெசய்ேவா க்கு
பி க்கப்ப மா?

எஸ்(TDS)
8%
ேசமிப்
(வாி
விதிப்பிற்குாிய)
பத்திரங்கள்,
2003
1.6.07
ந்
அம ல் உள்ள . 2003
ேசமிப் (வாி விதிப்பிற்குாிய) 8% ேசமிப்
பத்திரங்க க்கு
ஏேத ம்
வட்
1.6.2007க்குப் பிறகு வர
ைவக்கப்
பட்டாேலா அல்ல
அளிக்கப்பட்டாேலா
அந்த
நிதியாண் ல்
.10000/-க்கு
அதிகமாக இ ந்தாேலா
எஸ் உண் .
எனேவ
தலீ
ெசய்யப்பட்ட ேததி
க்கியமல்ல. எனேவ ஏற்கனேவ பத்திரம்
ைவத்தி ப்ேபா க்கும்
எஸ் உண்
ஆமாம், எங்ெகல்லாம் வட் க்கு
எஸ்
ெசய்யப்பட்டேதா, அங்ெகல்லாம் ப வம்
16A ைவப் தார க்குக் ெகா க்கப்பட
ேவண் ம்.

1.7.2007
ந்
வட் க்கான வாி
பி க்கப்ப ேமயானால்
(1.1.2007
இ ந் 30.6.2007 வைரயிலான கால
கட்டத்திற்கு)
கூட்
வட் ையத்
ேதர்ந்ெத த்த
ைவப் தார க்கு
1.1.2007
ந்
30.6.2007 வைர
யிலான கால கட்டத்திற்கு ப வம்
16A ம் ேசர்ந் ள்ள வட்
மற் ம்
அதற்கு கழிக்கப்பட்ட வாி விவரங்கள்
ஆகியைவ வழங்கப்ப மா?

1.6.2007
ந்
ெகா க்கப்படேவண் ய
வட் க்கு
வாி
பி க்கப்படேவண் ம்.
ேகள்வியில்
உள்ள ேபால்
1.7.2007
ந் அல்ல.

3.

கூட் வட் ைய ேதர்ந்ெத த்ேதார்க்கு
திர்வைடந்த ேபா வாிைய பி க்க
ேவண் ெமன்றால் வணிக
ைற
கணக்கீட்ைட
பின்பற்றி
கடந்த
வ டங்களில்
வட் ைய
அவ்வப்ேபா
ெப ம்
ைறயில்
உள்ேளாாின் நிைல என்ன?

2. இத்திட்டத்திைன ெசயல்ப த் ம்
உத்தர கைள நீங்கள் பிறப்பிக்கலாம்.

வாி கழிப்ப , திர்வைட ம் ேநரம் வைர
காத்தி க்கேவண்டாம்.
எப்ெபா
எல்லாம் வட் வர ைவக்கப்ப கிறேதா/
அளிக்கப்ப கிறேதா, எ
த ல் வ ம்
ெதாைகேயா,
அந்த
நிதியாண் ல்
.10000/-க்கும் அதிகமாக அந்த ஆண் ல்
ஆகும்ெபா
ெசய்யலாம்.

குறிப்பிட்ட

வங்கிக

க்கு

தகுந்த

3. ெபற்றைமக்கு ஒப் தல் அளிக்க ம்.
தங்கள் உண்ைம ள்ள

ைணப் ெபா

(K. பா )
ேமலாளர்

