
േശഷം,

ഇനി,

Income Tax -> Form 10E Calculation എ  െമനു എടു ുക.

മുൻ വർഷ ളിെല  Arrear ഉം Taxable income ഉം Enter െച ുക.

േശഷം CALCULATE ബ ൻ പ ്  െച ുക.

Statement, Form-10E എ ിവയുെട Print എടു ുക.

ഇേ ാൾ കി ു  Arrear Relief പൂജ ം ആെണ ിൽ Form-10E യുെട Print 
എടുേ .

പൂജ ിൽ കൂടുതൽ ആെണ ിൽ അത് Automatic ആയി ഈ 
വർഷെ  Statement ൽ േചർ ും.

Arrear Relief (Form-10E) Calculation

മുൻ വർഷ ളിൽ ലഭിേ ിയിരു  ഏെത ിലും തുകകൾ 
(Salary, DA Arrear, Pay Revision Arrear, … ) ഈ സാ ിക വർഷം 
കി ിയി ുെ ിൽ

ആദ ം,

Tax Calculator എ  െമനു ഉപേയാഗി ് ഈ വർഷെ  Income Tax 
കാണുക.

അേ ാൾ , ഈ വർഷം കി ിയ കുടിശിഖകൾ മുഴുവൻ
ഈ വർഷെ  വരുമാനമായി കാണി ുക.

ഈ വർഷം കി ിയ കുടിശിഖ മുഴുവൻ ഏെതാെ  
വർഷ ളിെലയാെണ ് ക ുപിടി ്, ഓേരാ ും സാ ിക 
വർഷം തിരി ് പേത കം പേത കം കൂ ി എടു ുക.

കൂടാെത അതാത് വർഷ ളിെല Taxable income ആ വർഷ ളിെല  
Income Tax Statement ൽ നി ും എടു ുക.

അതിെ   Arrear Relief Calculation എ െന െച ാെമ ് 
ചുവെട െകാടു ു ു.



അതായത് income ൽ നി ും മുൻ വർഷ ളിെല Arrear കുറ  തുക.
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കഴി  വർഷം (2020-21 FY) Form 10E ത ാറാ ി
Arrear Relief െ യിം െച വർ ശ ി ുക.

NB:- Income Tax Calculation പൂർ ിയാ ിയ േശഷം മാ തേമ Form-10E 
calculate െച ാവൂ. Tax Calculation എെ ിലും മാ ം വരു ിയാൽ Form-

10E വീ ും calculate െച ണം.

2020-21 സാ ിക വർഷ ിെല Taxable income എടുേ ത ്
ആ വർഷ ിെല income tax statement ൽ നി .

പകരം 2020-21 FY ൽ ത ാറാ ിയ Form-10E യിെല ANNEXURE 1 ലു  
ഒ ാമെ  തുകയാണ്.

അതുേപാെല അതിന് മു െ  വർഷ ളിെല 
(2019-20, 2018-19, 2017-18, ... ... ) 
Taxable income എടുേ ത ്
Form-10E യിെല TABLE - A യിലു  നാലാം േകാള ിെല 
(Total income (as increased by salary received in arrears or advance ...)
അതാത് വർഷ ിെ  േനർ ു  സംഖ യാണ്.

അതായത് income ിെ  കൂെട ആ വർഷ ളിെല Arrear ഉം 
േചർ ു  തുക.


