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�ೕ & ಶುಲ�ಗಳ� 

��ೕ�ೆ�ಂ� 	ೕಗಳ� 2% �ಾಲ �ತ� �ಾಗೂ ಅನ��ಕ �ೆ��ೆಗಳ� 

�ಾಗಶಃ  ಪ ವ" #ಾವ$/ಮುಂಗಡ #ಾವ$ 

ಶುಲ( – ಗೃಹ �ಾಲ 

 

 � ೕ!ಂ ದರ $ಾಲಗಳ�: 

 +ೈಯ.�ಕ �ಾಲ�ಾರರು* : ಇಲ1                                     

 +ೈಯ.�2ೇತರ �ಾಲ�ಾರರು**: 2% 3ಾ. �ತ� �ಾಗೂ ಅನ��ಕ �ೆ��ೆಗಳ� 

         

 �%ೆ��  ದರದ $ಾಲಗಳ� :  

 ಸ�ಂತ ಮೂಲದ ಹಣ7ಂದ �ದ8ೇ #ಾವ$ 9ಾ:ದ;<ೆ ಇಲ1 *** 
ಇಲ1+ಾದ<ೆ 

 2% 3ಾ. �ತ� �ಾಗೂ ಅನ��ಕ �ೆ��ೆಗಳ� 

�ಾಗಶಃ  ಪ ವ" #ಾವ$/ಮುಂಗಡ #ಾವ$ 

ಶುಲ( 

�ೌ�ಂ�  �ೊರ�ಾದ 

 

 � ೕ!ಂ ದರ $ಾಲಗಳ�: 

 +ೈಯ.�ಕ �ಾಲ�ಾರರು: ಇಲ1                                     

 +ೈಯ.�2ೇತರ �ಾಲ�ಾರರು**: 5% 3ಾ. �ತ� �ಾಗೂ ಅನ��ಕ �ೆ��ೆಗಳ� 

 

 �%ೆ��  ದರ $ಾಲಗಳ� : 5% 3ಾ. �ತ� �ಾಗೂ ಅನ��ಕ �ೆ��ೆಗಳ� 

?ಳಂಬ #ಾವ$�ೆ ಶುಲ(  24% &ಾ'(ಕ  

AೆB ಬದ8ಾವCೆ ಶುಲ( ರೂ. 500 ವ<ೆ�ೆ ಮತು� ಅನ��ಕ �ೆ��ೆ ಪ�$ �ಾ�D �ೆ 

Eಾಖ8ೆ ಮರುಪGೆಯುವ ಶುಲ( ರೂ. 500 �ಾಗೂ ಅನ��ಕ �ೆ��ೆಗಳ� 

AೆB  3ೌHI  ಶುಲ( ರೂ. 500 ಮತು� ಅನ��ಕ ಶುಲ(ಗಳ� ಪ�$ 3ೌHI �ೆ 

ನಕJ �ೇK2ೆ ಸJ12ೆ ಶುಲ(  ರೂ. 500 �ಾಗೂ ಅನ��ಕ �ೆ��ೆಗಳ� ಪ�$ Eಾಖ8ೆ�ೆ 

AೆB  LB ಅD ಶುಲ( ರೂ. 150 �ಾಗೂ ಅನ��ಕ �ೆ��ೆಗಳ� ಪ�$ LB  ಅD �ೆ 

�ಇಆN ಎP ಎಐ ಶುಲ(ಗಳ� 
 

 ರೂ. 100 �ಾಗೂ ಅನ��ಕ ಶುಲ(ಗಳ� (ರೂ. 5 ಲR.(ಂತ �ೆSTನ �ಾಲಗK�ೆ)  
 ರೂ. 50 �ಾಗೂ ಅನ��ಕ �ೆ��ೆಗಳ� (ರೂ. 5 ಲR.(ಂತ �ೆSTನ �ಾಲಗK�ೆ)  
 

ಇಂತಹ ಶುಲ(ಗಳ ?ವರಗK�ಾU �ಇಆN ಎP ಎಐ (www. cersai.org.in) +ೆV �ೈW  ಅನುX YೕವZ �ೇ[ 9ಾಡಬಹುದು. 

�ಾ\ಂD  ಡೂ][ ಮತು� ಇತರ ^ಾಸ_ಾತ`ಕ 
ಶುಲ(ಗಳ� 

<ಾಜ]ದ ಅನ��ಕ 2ಾನೂನುಗಳ ಪ�2ಾರ 

ಕನ�ಷ"H  	ೕ  1% ವ<ೆ�ೆ �ಾಲ 3ಾ. ಮತು� ಅನ��ಕ ಶುಲ(ಗಳನುX ಪ�ಸು�ತ �ಾಲದ ಬ:c ದರದJ1ನ ಕ:ತ�ೊKಸು?2ೆ�ೆ ?dಸ8ಾಗುತ�Eೆ   

*�ಾಲ ರಚ_ೆಯJ1 ಅf"Eಾರರು +ೈಯ.�ಕ+ಾUದ;<ೆ g1ೕ[ಂ� ಟi" �ೋi  8ೋH ಗK�ೆ ಮುಂಗಡ ಮು2ಾ�ಯ ಶುಲ(ಗಳ�/ಪ ವ" #ಾವ$ ಶುಲ(ಗಳ� ಇಲ1+ಾUರುತ�+ೆ. 
 

**+ೈಯ.�2ೇತರ �ಾಲ�ಾರರು ಎಂದ<ೆ ಏಕವ].�ಕ 9ಾJೕಕತ�, ಎk ಯುಎl , #ಾಲುEಾ�2ೆ ಸಂ� mೆ, ಕಂಪY, �ೕnತ �ೊCೆ�ಾ�2ೆ #ಾಲುEಾ�2ೆ (ಎo ಎo L), ಎಒಐ, qಒಐ ಆUರುತ�Eೆ. 
 

***ಈ ಉE ;ೇಶ2ೆ( ‘ಸ�ಂತ ಮೂಲ’ ಎಂದ<ೆ 3ಾ]ಂB  / �ೌ�ಂ� tೈ_ಾHI  ಕಂಪY (ಎk ಎl �) / 3ಾ]ಂ2ೇತರ ಹಣ2ಾಸು ಕಂಪY (ಎH qಎl �) ಅಥ+ಾ ಹಣ2ಾಸು ಸಂ� mೆ�ಂದ �ೊರ�ಾU �ಾಲ 

ಪGೆಯುವZEಾUEೆ. 
 

ಪ ವ"#ಾವ$�ೆ ಬಳ�ದ ಹಣದ ಮೂಲವನುX $Kಯಲು ಅಗತ]+ೆಂದು ಕಂಪY �ಾ?�ದ Yಮ` 3ಾ]ಂB  �ೆ\ೕW vಂW  ಪ�$ಗಳ� ಅಥ+ಾ ಇತರ 

Eಾಖ8ೆಗwxೆಂ7�ೆ ಪ ವ" #ಾವ$ ?ನಂ$ ಪತ�ವನುX YೕವZ ಸJ1ಸ3ೇಕು. 
 

ದರದ �ೊರ�ಾU ಎಲ1 ಶುಲ(ಗಳ�, �ೆ��ೆಗಳ�, 8ೆ?ಗಳ� ಇ�ಾ]7 ಅನ��ಸುತ�Eೆ ಮತು� ಈ ಶುಲ(ಗಳ �ೊರ�ಾU ?dಸ8ಾಗುತ�Eೆ. ಈ ಶುಲ(ಗಳ �ೇK2ೆಯು 
ಬಟ+ಾGೆ 7ನEಾ;Uರುತ�Eೆ ಮತು� 2ಾಲ2ಾಲ2ೆ( ಬದ8ಾವCೆ / $ದು;ಪ:�ೆ ಒಳಪ[\ರುತ�Eೆ ಮತು� ಇದನುX +ೆV �ೈW ನJ1 ಅD 8ೋy 9ಾಡ8ಾಗುತ�Eೆ. 

 


