
E ఫారం మరియు  గురించి వివరణ 

  గత ఆరకి సంవతసరాలలోని జీతానికి సంబం  ంచిన అరయిర్సస ఈ ఆరిిక సంవతసరంలో 
తీసుకుననట్లయితే సదరు అరియర్సస మొతానికి గత ఆరకి సంవతసరాలలో తకుువ ట్ాక్సస 
పడుతుంటే్  పరసుత ఆరకి సంవతసరంలో కడుతునన పనునకి అపపటి్ తకుువ పనునకి  తడేాను 
మినహాయించి ట్ాక్సస కట్చవచుు.  

 సదరు వివరాలను E ఫారం రూపంలో మనం సబ్మిట్ చేయాలి. 
 మన పరసుత ఆరకి సంవతసరంలో మనం - , -  సంవతసరాల  అరియర్సస 
తీసుకున్ానము కాబటి్చ   ఆయా సంవతసరాల  ఫారం  లలోని మమ್మమ್మమమ Iమమమమమ ను పరసుత 
మమమమೠమೣమ್మೞమ లలో ఎంట్ర్స చేసుంటే్  మమమమೠiమమ కిరంద ఎంత రి్ పొ దు ందుతున్ాన  మమ್మೠమమమೠ 
మమమమೠమೣమ್మೞమ లు చూ సిూ E ఫారం కూడా Gమమమమೞమ್మೠమ అవుతుం  . 

  మమమమೠiమమ కిరంద మనం ఏ  ైన్ా రి్ పొ దు ం  తనేే్ మనం E ఫారం సమరిపంచాలి. లేనిచ  ో
అవసరం లేదు. 

 ఏ కారణం చతే అయిన్ా క ందరు ఇంకా ముందరి సంవతసరాలలోని అరయిర్సస తీసుకుననట్లయితే 
ఆయా సంవతసరాల  ఫారం  లలోని మమ್మమ್మమమ Iమమమమమ ను కూడా లెకులోకి తీసుకోవచుు. 

 అంతేకాకుండా  మమమమೠiమమ కిరంద ఎవర తైే  రి్ పొ దు ం ారో వాళ్ళు మ  ైలింగ్  చేసేట్పుపడు 
ఆన్్లల న్లల  కూడా Eఫారం సమరిపంచాలి. ఉ ాహరణక ి  

 పరసుత సంవతసరంలో ఒక ఉ య ోగి మమ್మమ್మమమ Iమమమమమ   అందులో అరియర్సస -

  కి సంబం  ంచి అరయిర్సస . ఈ అరయిర్సస కి ఈ సంవతసరంలో పడుతునన ట్ాక్సస  
,  

 -   కి సంబం  ంచి మమ್మమ್మమమ Iమమమమమ  965,482   ై  అరియర్సస  కి -   
సంవతసరంలో కట్చవలసని  ట్ాక్సస  ,   

 ఈ సంవతసరం గత సంవతసర అరియర్సస కి ఎకుువ ట్ాక్సస కడుతున్ానం కాబటి్చ  ఆ తేడా -

 =  ను ఈ సంవతసర ట్ాక్సస నుండి  స క్షన్ పరకారం E సమరిపంచి రి్ పొ 
దు ందవచుు 

 

 



 

Annexure-I 

(See item 2 of Form No. 10E) 

ARREARS OR ADVANCE SALARY 

1 Total income (excluding salary received in arrars or advance) Rs. 1,073,766   

2 Salary received in arrears or advance Rs. 49,784   

3 Total income (as increased by salary received in arrears or advance) Rs. 1,123,550   

4 Tax on total income (as per item 3) Rs. 154,052   

5 Tax on total income (as per item 1) Rs. 138,670   

6 Tax on salary received in arrears or advance Rs. 15,382   

  (Difference of item 4 and item 5)       

7 Tax computed in accordance with table "A" Rs. 11,830   

  (Brought from column 7 of Table "A")       

8 Relief under section 89(1) Rs. 3,552   

 

TABLE "A" 

{See item 7 of Annexure I} 

Previous 
Year(s) 

Total 
income of 

the relevent 
previous 
year (Rs.) 

Salary 
received in 
arrears or 
advance 

relating to the 
previous year 
as mentioned 
in column(1) 

(Rs) 

Total income 
(as increased 

by salary 
received in 
arrears or 

advance) of the 
relevent 

previous year 
mentioned in 

column 1 (Rs.) 

Tax on 
total 

income {as 
per 

column 
(2)} (Rs.) 

Tax on 
total 

income 
{as per 
column 

(4)} (Rs.) 

Difference 
in tax 

{amount 
under 

column (6) 
minus 

amount 
under 

column (5)} 
(Rs.) 

1 2 3 4 5 6 7 

2016-17 965,482 49,784 1,015,266 121,639 133,469 11,830 

2015-16 0 0 0 0 0 0 

2014-15 0 0 0 0 0 0 

2013-14 0 0 0 0 0 0 

2012-13 0 0 0 0 0 0 

2011-12 0 0 0 0 0 0 

Total 965,482 49,784 1,015,266 121,639 133,469 11,830 

 

Pమೞమమమ್మೞమమ మమ క లాల  వ్ంకటే్ష్, మೄGమ, . 


