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श�ुक आ�ण सु�वधाशु�क 

���या शु�क दोन ट��यापंय�तची कजा�ची र�कम अ�धक लागू होणारे कर  

अंशतः आगाऊ भरलेल& 

र�कम/मुदतपूव� श�ुक - गहृकज� 

 

 �लो टगं (बदलते) दर कज% : 

  वैयि�तक कज�दार शू+य   

 ,यावसा.यक कज�दार उव�0रत रकमेपैक1 दोन ट�के र�कम अ�धक लागू होणारे कर 

         

 &नि(चत दर कज% :  

 ‘2व 23ोतातील’ .नधीतून आगाऊ र�कम भर�यास शू+य*** 

अ+यथा 

 उव�0रत रकमेपैक1 दोन ट�के र�कम अ�धक लागू होणारे कर 

अंशतः आगाऊ भरलेल& 

र�कम/मुदतपूव� श�ुक -  

गहृ5े3ेतर 

 

  �लो टगं दर कज% 

  ,यावसा.यक कज�दार शू+य 

 ,यावसा.यक कज�दार उव�0रत रकमेपैक1 पाच ट�के र�कम अ�धक लागू होणारे कर 

 

 &नि(चत दर कज% उव�0रत रकमेपैक1 पाच ट�के र�कम अ�धक लागू होणारे कर 

पैसे भर6यातील 7दरंगाईवर शु�क   २४ ट,के -ती वष% 

धनादेश देवाणघेवाण शु�क :पयापंय�त ५०० अ�धक �ती देवाणघेवाणीमागे लागू होणारे कर 

कागदप3 ेपुन�ा�=ती श�ुक :पयापंय�त ५०० अ�धक लागू होणारे कर 

धनादेश न वट�यास श�ुक ५०० :पयांपय�त अ�धक न वाटले�या �>येक धनादेशाचे श�ुक 

?ववरण �ती वाटप शु�क   :पयापंय�त ५०० अ�धक �>येक कागदामागे लागू होणारे श�ुक 

धनादेश गोळा कर6याचे शु�क :पयापंय�त १५० अ�धक �>येक गोळा कर6यासाठC लागू होणारे शु�क  

सीईआरएसएआय शु�क 
 

 १०० :पये अ�धक ...... :पयापें5ा जा2त कजा�Eया रकमेसाठC लागू होणारे कर पाच लाख 

 :पये ५० अ�धक लागू होणारे कर (... :पयापंय�तEया कजा�साठC) पाच लाख) 
 

अशा �कारEया श�ुकांEया तपशीलवार मा7हतासाठC तुGह& भेट देऊ शकता आमEया संकेत2थळास सीईआरएसएआय (www. 
cersai.org.in) 

मुHाकं श�ुक आIण इतर वैधा.नक शु�क राKयातील लागू होणाLया कायMयानुसार  

Nपांतर शु�क  उव�0रत कजा�Eया एक ट��यापय�त अ�धक लागू होणारे कर सOयाEया कजा�वर&ल ,याज दराEया कपातीसाठC आकार6यात येतील   

*बदल>या मुदतीEया गहृ कजा�साठC, KयामOये कज�दाराचा कज� आराखडा वैयि�तक असतो, >यात मुदतपूव� शु�क/अंशतः आगाऊ र�कम भर�यास श+ूय शु�क आकारले जाईल 
 

**,यावसा.यक कज�दार Gहणजे आIण >यात एकल मालक1 सं2था, एचयूएफ, भा�गदार& सं2था, कंपनी SलSमटेड दा.य>व भा�गदार& (एलएलपी), एओआय, बीओआयचा समावेश. 
 

***‘या कारणासाठC ‘2व 23ोत’ Gहणजे बँक/गहृ ?वV कंपनी (एचएफसी)/Wबगर बँ�कंग ?वV कंपनी (एनबीएफसी) �कंवा ?वV सं2था यांखेर&ज इतर कोणताह& 23ोत 
 

तुGहाला आगाऊ र�कम भर6यासाठC ?वनंती अज� बँकेच े 2टेटमXट �कंवा असे कोणतेह& कागदप3 ज े कंपनीला तुGह& भरत असले�या आगाऊ रकमेEया 

23ोताची शहा.नशा कर6यासाठC आवYयक असते >यासह दाखल करावे लागले.  

 

सव� शु�क, कर इ>याद& �चSलत दरानुसार या दरांवर आकारले जातील. शु�काच ेहे 2टेटमXट वाटपाEया तारखेरोजीच ेआहे आIण >यात वेळोवेळी बदल/सुधारणा 

होऊ शकतात व संकेत2थळावर त ेअMयावत केले जातील. 

 


