എന്ആര്ഐന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിന്ജൂലായ് 2022
ലക്കം: 07-2022
പ്രവാസിഇന്ത്യക്കാരുംആദായന്ികുതിയും
പ്രവാസി ഭാരതീയര് ഇന്ത്യയില തങ്ങളുടെ ആദായ ന്ികുതി റിട്ടേണ ഫയല ടെട്ടേണ്ടതായിേുട്ടണ്ടാ ?
ഉടണ്ടങ്കില, ഇന്ത്യയിലഅവരുടെഏത് വരുമാന്മാണ് ന്ികുതിയ് ക്ക്വിട്ടേയമാകുക? മിക്കവാറുംപ്രവാസി
ഭാരതീയരുടെമന്സ
സ ിലഉയരാവുന്നഒരുട്ടൊദയമാണ് ഇത് .
ഇന്ത്യയില ഒെുട്ടക്കണ്ടആദായന്ികുതിതീരുമാന്ിക്കുന്നതിടെഒരുപ്രോന്ഘെകംഒരുവയക്തിയുടെറസിഡെ് 
(താമസക്കാരന്) സ് റ്റാറ്റസ്  ആണ് . ആ വയക്തി ഒന്നുകില റസിഡെ്  ആകാം, പ്രവാസിയാകാം, അടല
െ ങ്കില
റസിഡെ്  ആടണങ്കിലും സാമാന്യമായി ഇന്ത്യയില താമസിക്കുന്നയാളല
െ  എന്നതുമാകാം. ഇന്ത്യയിടല ആദായ
ന്ികുതി ബാേയത അയാളുടെ ടരൌരതവം അെിസഥാന്ടെെുത്തിയിേുള്ളതല
െ . അതിന്ാല തടന്ന ഇന്ത്യന്
ടരൌരന്ല
െ ാത്ത ഒരാള ട്ടരാലും, ഇന്ത്യയിടല താമസക്കാരന് ആടണങ്കില ഇന്ത്യയിടല ആദായ ന്ികുതിയ് ക്ക്
വിട്ടേയന്ാണ് .
ഒരുവയക്തിന്ികുതികണക്കാക്കുന്നഒരുവര്ഷത്തിലപ്രവാസിയായിമാറുന്നത് , ടതാേ് രിന്നിടലവര്ഷത്തിലആ
വയക്തിതാടെെറയുന്നമാന്ദണ്ഡങ്ങളരാലിക്കുട്ടപാൊണ് :
(I) ആവയക്തി182ഓഅതിലേികട്ടമാദിവസങ്ങളഇന്ത്യയിലുണ്ടാകാതിരിക്കുക
(II) ആ വയക്തി ആ വര്ഷത്തില 60ഓ അതിലേികട്ടമാ ദിവസങ്ങള ഇന്ത്യയില ഉണ്ടായിരിക്കുകയും,
എന്നാല ടതാേു രിന്നിടല വര്ഷത്തിന്ു മുപുള്ള ന്ാല്  വര്ഷങ്ങളില 365ഓ അതിലേികട്ടമാ
ദിവസങ്ങളഇന്ത്യയിലഇല
െ ാതിരിക്കുകയുംടെേുക
എന്നിരുന്നാലും, ആ വര്ഷത്തില ഇന്ത്യ സന്ദര്ശിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യന് ടരൌരടന്ട്ടയാ ഇന്ത്യന് വംശജന്ായ
വയക്തിട്ടയട്ടയാസംബന്ധിച്ചിെട്ടത്താളംആകാലാവേിമുകളില (ll)ല രറഞ്ഞപ്രകാരമുള്ള60ദിവസങ്ങളക്ക്
രകരം 182 ദിവസങ്ങളായിരിക്കും. കെിഞ്ഞ ഏടതങ്കിലും വര്ഷത്തില ഒരു പ്കൂ അംഗമാട്ടയാ ഇന്ത്യയ് ക്ക്
ടവളിയില ട്ടജാലി സംബന്ധമാട്ടയാ ഇന്ത്യ വിെുന്ന ഒരു ഇന്ത്യന് ടരൌരന്ും ഇട്ടത ആന്ുകൂലയം
ലഭിയ് ക്കുന്നതായിരിക്കും.
ഫിന്ാന്സ്ആക് റ്റ്2020, ൊക് സ്അസ
സ സ് ടമെ് വര്ഷം2021-22മുതലമുകളിലരറഞ്ഞആന്ുകൂലയംട്ടഭദഗതി
ടെയ് തിേുണ്ട് . അതന്ുസരിച്ച്  , വിട്ടദശ ട്ടപ്സാതസ
െ ാടത ഒരു ഇന്ത്യന് ടരൌരട്ടെട്ടയാ ഇന്ത്യന്
സ ുകളില ന്ിന്നല
വംശജന്ായവയക്തിയുട്ടെട്ടയാടമാത്തംവരുമാന്ംടതാേുരിന്നിടലവര്ഷം15ലക്ഷംരൂരകവിയുകയാടണങ്കില,
മുകളില(ll)ലരറഞ്ഞ60ദിവസങ്ങളക്ക്രകരംആകാലാവേി120ദിവസങ്ങളായിരിക്കും.
ആദായ ന്ികുതി ന്ിയമം 1961 പ്രകാരം, ഒരു സാപത്തിക വര്ഷം ഇന്ത്യയില ലഭിച്ചട്ടതാ, ലഭിച്ചതായി
കണക്കാക്കിയട്ടതാ അഥവാ സമാഹരിച്ചട്ടതാ, സമാഹരിച്ചതായി കണക്കാക്കിയട്ടതാ ആയ ടമാത്തം
വരുമാന്ത്തിട്ടേല ആദായ ന്ികുതി ന്ലട്ടകണ്ടതാണ് . സാമാന്യമായി രറഞ്ഞാല, ഒരു പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന്
ഇന്ത്യയില ആര്ജിച്ചട്ടതാ സമാഹരിച്ചട്ടതാ ആയ വരുമാന്ം ആദായ ന്ികുതിയ് ക്ക് വിട്ടേയമാണ് . പ്രവാസി
ഇന്ത്യക്കാരടെവിട്ടദശവരുമാന്ത്തിട്ടേലഇന്ത്യയിലആദായന്ികുതിന്ലട്ടകണ്ടതുമില
െ .
അതിന്ാല, പ്രവാസിയായഒരുവയക്തിഇന്ത്യയിടലതടെന്ിട്ടക്ഷരങ്ങളിട്ടേട്ടലാമറ്റ്  ട്ടപ്സാതസ
സ ുകളില ന്ിട്ടന്നാ
വരുമാന്ം ആര്ജിക്കുകട്ടയാ സമാഹരിക്കുകട്ടയാ ടെയ് തിേുടണ്ടങ്കില അയാള ഇന്ത്യയില ആദായ ന്ികുതി
റിട്ടേണസമര്െിക്കാന്ബാേയസഥന്ാണ് .
ഒരു പ്രവാസി ഇന്ത്യയില
ഏടതാടക്കയാണ് ?

ആദായ

ന്ികുതിയ് ക്ക്

വിട്ടേയന്ാകുന്ന

വരുമാന്ത്തിടെ

ഇന്ങ്ങള

ബാങ്ക്  അക്കൌണ്ടുകളില ന്ിന്നും ന്ിട്ടക്ഷരങ്ങളില ന്ിന്നുമുള്ള വരുമാന്ം : ഒരു പ്രവാസിയുടെ ഇന്ത്യയിടല
ആദായ ന്ികുതി ബാേയത ആ വയക്തിയുടെ ബാങ്ക്  അക്കൌണ്ടിട്ടെയും ന്ിട്ടക്ഷരത്തിട്ടെയും തരം
അന്ുസരിച്ചായിരിക്കും.
ട്ടന്ാണ
റസിഡെ് 
എക് സ്ട്ടറ്റര്ണല
(എന്ആര്ഇ)
അക്കൌണ്ടുകളിലും
ന്ിട്ടക്ഷരങ്ങളിട്ടേലും ആര്ജിച്ച രലിശ ഇന്ത്യയിടല ആദായ ന്ികുതിയില ന്ിന്ന്  രൂര്ണ
ണ മായും
ഒെിവാക്കിയിരിക്കുന്നു.
ട്ടഫാറിന് കറന്സി ട്ടന്ാണ റസിഡെ്  (എഫ് സിഎന്ആര്) ന്ിട്ടക്ഷരങ്ങളിട്ടേല
ആര്ജിച്ച രലിശയും ഇന്ത്യയിടല ആദായ ന്ികുതിയില ന്ിന്ന്  ഒെിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. എന്നാല, ട്ടന്ാണ
റസിഡെ്  ഓര്ഡിന്റി (എന്ആര്ഒ) അക്കൌണ്ടുകളും ന്ിട്ടക്ഷരങ്ങളും ന്ികുതിയ് ക്ക് വിട്ടേയമാണ് . ന്ിലവില,
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30% എന്ന ന്ിരക്കില ആദായ ന്ികുതിയും അേിക സര്ച്ചാര്ജും ടസസ
സ ും ട്ടസാെ് സില ന്ിന്നു തടന്ന
കിെിക്കുന്നതാണ്  (െിഡിഎസ് ). ഒരു പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന്, ഇന്ത്യയുമായി ഡബിള ൊക് ട്ടസഷന്
അട്ടവായ് ഡന്സ് ഉെപെി (ഡിെിഎഎ) ഉള്ള ഏടതങ്കിലും രാജയത്താണ്  താമസിക്കുന്നടതങ്കില െിഡിഎസ് ,
ഇന്ത്യയും ആ രാജയവും തമ്മിലുള്ള ഡിെിഎഎ കരാര് വയവസഥ അന്ുസരിച്ചായിരിക്കും. കുറഞ്ഞ ന്ിരക്കില
െിഡിഎസ്  ആവശയടെൊന്ായിബന്ധടെേപ്രവാസിആരാജയടത്തെേപ്രകാരമുള്ളഅട്ടതാറിറ്റിയില ന്ിന്നുള്ള
ൊക് സ് റസിഡന്സി സര്േിഫിക്കറ്റ്  ഹാജരാട്ടക്കണ്ടതാണ് . ഉദാഹരണത്തിന്്  ആസ് ട്ടപ്തലിയയിടല
താമസക്കാരന്ായ ഒരു പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന്, ഇന്ത്യയും ആസ് ട്ടപ്തലിയയും തമ്മിലുള്ള ഡിെിഎഎ പ്രകാരം
ൊക് സ് റസിഡന്സി സര്േിഫിക്കറ്റ്  സമര്െിക്കുകയാടണങ്കില, ആ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരടെ ഇന്ത്യയിടല
എന്ആര്ഒ ന്ിട്ടക്ഷരങ്ങളിട്ടേട്ടലാ അക്കൌണ്ടുകളിട്ടേട്ടലാ 15% ന്ിരക്കില െിഡിഎസും കൂൊടതയുള്ള
സര്ച്ചാര്ജുംടസസ
െ ാബലവരുമാന്ംന്ികുതിയ് ക്ക്വിട്ടേയമാണ് 
സ ുംെുമത്തടെെുന്നതാണ് .െിലരാജയങ്ങളിലട്ടഗ
എന്നതിന്ാല ഓട്ടരാ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന്ും താന് താമസിക്കുന്ന രാജയടത്ത ആദായ ന്ികുതി
ബാേയതടയക്കുറിച്ച്  അറിഞ്ഞിരിട്ടക്കണ്ടതാണ് . അതിന്ാല, ഇന്ത്യയില എന്ആര്ഇഅഥവാഎഫ് സിഎന്ആര്
ന്ിട്ടക്ഷരങ്ങളിട്ടേലുള്ള രലിശ ഇന്ത്യയിടല ആദായ ന്ികുതിയില ന്ിന്ന്  ഒെിവാക്കിയിേുടണ്ടങ്കിലും ആ
ന്ിട്ടക്ഷരങ്ങളിട്ടേല ആര്ജിച്ച രലിശ താന് താമസിക്കുന്ന രാജയടത്ത ൊക് സ് അേികാരികളക്ക്
ടവളിടെെുട്ടത്തണ്ടതുംബാേകമായന്ികുതിഒെുട്ടക്കണ്ടതുമാണ് .
•

സവത്തില ന്ിന്നുള്ളവരുമാന്ം: പ്രവാസിഇന്ത്യക്കാര്ക്ക്, കൃഷിഭൂമി/ര
െ ാട്ടെഷന് അഥവാഫാംടഹൌസ്  ഒെിടക
ഇന്ത്യയില സഥാവര സവത്തുക്കള വാങ്ങാന്ും പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന് എന്ന സ് റ്റാറ്റസ്  ലഭിയ് ക്കുന്നതിന്ു മുപ് 
സവായത്തമാക്കിയട്ടതാ ഒരുറസിഡെ്  ഇന്ത്യക്കാരന്ില ന്ിന്ന്   അന്ന്ത്രാവകാശമായി ലഭിച്ചട്ടതാ ആയ സഥാവര
സവത്തുക്കള കകവശം വയ് ക്കാട്ടന്ാ കകമാറ്റം ടെോട്ടന്ാ അന്ുവാദമുണ്ട് . ഒരു റസിഡെ്  ഇന്ത്യക്കാരന് ഒരു
രാര്െിെം വാങ്ങുട്ടപാള ലഭിയ് ക്കുന്ന എല
െ ാ കിെിവുകളും അവകാശടെൊന് ഒരു പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന്ും
അര്ഹതയുണ്ട് .
ഒരു പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന്്  ഒരു രാര്െിെം വിട്ടറ്റാ (കയാരിറ്റല ടഗയിന്സ്) ആ വസ് തു വാെകയ് ക്ക് ന്ലകിട്ടയാ
വരുമാന്ംആര്ജിക്കാവുന്നതാണ് .
ഒരു രാര്െിെ വസ് തുവില ന്ിന്ന്  ഒരു പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന് കയാരിറ്റല ടഗയിന് ട്ടന്െുന്നടതങ്ങടന്ടയന്നു
ട്ടന്ാക്കാം. ഒരുപ്രവാസിഇന്ത്യക്കാരന് ഒരുരാര്െിെവസ് തുവിലക്കുട്ടപാള കയാരിറ്റല ടഗയിന്ിടെ(ആസ് തി
കകവശംടവയ് ക്കുന്നകാലയളവ്  അെിസഥാന്മാക്കിഹൃസവകാല/ദീര്ഘകാല)ഭാഗമായികയാരിറ്റല ടഗയിന്സ്
ന്ികുതി, ബാേകമായ സര്ച്ചാര്ജ്, ആട്ടരാഗയ, വിദയാഭയാസ ടസസ
സ ്  എന്നിവ ബാേകമാണ് . കയാരിറ്റല ടഗയിന്
എന്നാല, വിലരന് മൂലയവും വാങ്ങുട്ടപാെുണ്ടായിരുന്ന  മൂലയവും (ഇന്് ഡക് സ്ഡ് ട്ടകാസ് റ്റ് ഓഫ്  രര്ട്ടച്ചസ് ;
അതായത് , ആസ് തി കകവശം വച്ച കാലാവേി 36 മാസങ്ങളില കൂെുതലാടണങ്കില, വിലക്കയറ്റവുമായി
പ്കമീകരിച്ചപ്കയമൂലയം)തമ്മിലുള്ളഅന്ത്രമാണ് .എന്നാല, ദീര്ഘാവേികയാരിറ്റലടഗയിന്തുകമുെുവന്ായും
വിലരന് തീയതിയുടെ ടതാേ്  രിന്നിടല 1 വര്ഷത്തിന്ുള്ളിട്ടലാ, വിലരന് തീയതിയില ന്ിന്ന്  2
വര്ഷത്തിന്ുള്ളിട്ടലാ
വീണ്ടും ന്ിട്ടക്ഷരിക്കുകയാടണങ്കിട്ടലാ കകമാറ്റം ടെയ് ത തീയതി മുതല 3
വര്ഷത്തിന്ുള്ളിലഒരുരാര്െിെംന്ിര്മ്മിക്കുകയാടണങ്കിട്ടലാദീര്ഘാവേികയാരിറ്റലടഗയിന്തുകമുെുവന്ായും
ഇന്ത്യയിടല ആദായ ന്ികുതിയില ന്ിന്നും ഒെിവാക്കിയിരിക്കുന്നു. കയാരിറ്റല ആസ് തി കകമാറ്റം ന്െന്ന
വര്ഷടത്തആദായന്ികുതിഫയലടെേുന്നതിടെന്ിശ്ചിതതീയതിയ് ട്ടക്കാഅതിന്ുമുട്ടപാകയാരിറ്റലടഗയിന്
വീണ്ടും ന്ിട്ടക്ഷരിക്കുന്നിടല
െ ങ്കില, ആ കയാരിറ്റല ടഗയിന് തുക കയാരിറ്റല ടഗയിന് അക്കൌണ്ട്  സ് കീമില
ന്ിട്ടക്ഷരിട്ടക്കണ്ടതാണ് . കയാരിറ്റല ടഗയിന്സ് തുക രുതിയ വസ് തുവിടെ വിലട്ടയക്കാള കൂെുതലാടണങ്കില,
രുതിയവസ് തുവിടെപ്കയമൂലയട്ടത്തക്കാള/ന്ിര്മ്മാണടെലവിട്ടന്ക്കാളകൂെുതലായുള്ളകയാരിറ്റലടഗയിന്സ്
തുകന്ികുതിയ് ക്ക്വിട്ടേയമാകുന്നതാണ് .വസ് തുരെയതുംവാങ്ങുന്നതീയതിമുതല36ഓകുറട്ടവാമാസങ്ങള
കകവശം ടവച്ചതും ആടണങ്കില ഹൃസവകാല കയാരിറ്റല ടഗയിന്സ് ന്ികുതിയും ബാേകമായ സര്ൊര്ജും
ആട്ടരാഗയ-വിദയാഭയാസ ടസസ
സ ും ബാേകമായിരിക്കും. പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാര് അത്തരം വിലരന്യില ന്ിന്ന് 
ലഭിയ് ക്കുന്ന തുക വിട്ടദശട്ടത്തക്ക്  ടകാണ്ടുട്ടരാകുന്നത്  സംബന്ധിച്ച ന്ിബന്ധന്കടളക്കുറിച്ചും
ട്ടബാേവാോരായിരിട്ടക്കണ്ടതാണ് . ന്ിലവില ഇത്  2 വസ് തുവകകളായി രരിമിതടെെുത്തിയിേുണ്ട് . കൂൊടത,
വിട്ടദശട്ടത്തക്ക് ടകാണ്ടുട്ടരാകുന്നതുക, ആവസ് തുവാങ്ങുട്ടപാളന്ലകിയതുകട്ടയക്കാളകൂെിയിരിക്കരുത് .
വസ് തു വാെകയ് ക്ക് ടകാെുക്കുട്ടപാള ലഭിയ് ക്കുന്ന വരുമാന്മാണ്  മറ്റ്  പ്രകാരത്തിലുള്ള വരുമാന്ം. പ്രവാസി
ഇന്ത്യക്കാരന്വാെകയിന്ത്തിലആര്ജിക്കുന്നവരുമാന്ംഇന്ത്യയിലആദായന്ികുതിയ് ക്ക്വിട്ടേയമാണ് .വാെക
ന്ലകുട്ടപാളതടന്നവാെകക്കാരന്ട്ടപ്സാതസ
സ ിലതടന്നന്ികുതികിെിട്ടക്കണ്ടതാണ് .വസ് തുവിടെരരിരാലന്ം,
അറ്റകുറ്റെണികള എന്നിവയുടെ െിലവ്  ഇന്ത്തില പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന്്  കിെിവ്  ലഭിയ് ക്കുന്നതായിരിക്കും.
അെച്ച മുന്സിെല/ട്ടകാര്രട്ടറഷന് ന്ികുതിയ് ക്കും കിെിവ്  ലഭിയ് ക്കും. ഭവന് വായ് ര ഉരട്ടയാഗിച്ചാണ്  വസ് തു
വാങ്ങുന്നടതങ്കില, ഭവന്വായ് രയുടെരലിശയ് ക്കുംഇളവ് ലഭിയ് ക്കും.ഒരുപ്രവാസിഇന്ത്യക്കാരന്് , പ്രതിവര്ഷം
150000/- രൂരവടരവായ് രാത്തുകയുടെതിരിച്ചെവ് , വസ് തുവാങ്ങുട്ടപാളഅെച്ചസ് റ്റാപ് ഡയൂേി, രജിസ് ട്ടപ്െഷന്
ൊര്ജുകള എന്നിവയുടെ കിെിവും അവകാശടെൊവുന്നതാണ് . ന്ികുതി ട്ടപ്സാതസ
സ ില ടവച്ചു തടന്ന
കിെിക്കുന്നതിന്ാലും, ആ വരുമാന്ം പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന് താമസിക്കുന്ന രാജയടത്ത ന്ികുതിയ് ക്ക്
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വിട്ടേയമായതിന്ാലും ബാേകടമങ്കില പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന്്  ഡിെിഎഎയുടെ ആന്ുകൂലയം ട്ടന്െുകയും
െിഡിഎസ
കുറഞ്ഞ
ന്ിരക്ക് 
ട്ടന്െി
ഇന്ത്യയില
അെയ് ട്ടക്കണ്ട
ന്ികുതിയുടെ
ടപ്കഡിറ്റ് 
സ ിടെ
അവകാശടെൊവുന്നതുമാണ് .
•

ടഷയര്, മയുെവല ഫണ്ട്  എന്നിവയില ന്ിന്നുള്ള കയാരിറ്റല ടഗയിന്സ്: ടഷയറുകള, കെെപ്തങ്ങള, മയുെവല
ഫണ്ടുകള, മറ്റ് ടസകയൂരിറ്റികളഎന്നിവയുടെവിലരന്യിലന്ിന്ന് ലഭിയ് ക്കുന്നലാഭത്തിട്ടേല,ആദായന്ികുതി
ന്ിയമം1961അന്ുസരിച്ച് “കയാരിറ്റലടഗയിന്സ്”എന്നന്ിലയിലന്ികുതിെുമത്തടെെുന്നതാണ് .

•

ടസകയൂരിറ്റിപ്ൊന്സാക്ഷന് ൊക് സിന്്  (എസ് െിെി)വിട്ടേയവും12മാസത്തിന്ുട്ടമല കകവശംടവച്ചതുംആയ
ഏടതങ്കിലും കപന്ിയുടെ ടഷയര്, ഇകവിറ്റി, ഇകവിറ്റി ഒറിയെഡ്  മയുെവല ഫണ്ട്  എന്നിവയിട്ടേലുള്ള
ലാഭമാടണങ്കില, അത്തരംലാഭംദീര്ഘകാലകയാരിറ്റലടഗയിന്സ്ആയികണക്കാക്കാടെെുത്തുന്നതും1ലക്ഷം
രൂര വടര ഇന്ത്യന് ആദായ ന്ികുതിയില ന്ിന്ന്  ഇളവ്  ലഭിയ് ക്കുന്നതുമാണ് . ഗാര്ഹിക കപന്ികളുടെ
ടഷയറുകളിട്ടേല ലഭിയ് ക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം ഇന്ത്യയില രൂര്ണ
ണ മായും ന്ികുതിയ് ക്ക് വിട്ടേയമാണ് .
അണലിസ് റ്റഡ്  ടസകയൂരിറ്റികള, ടഡറ്റ്  മയൂെവല ഫണ്ടുകള എന്നിവയില ന്ിന്ന്  ലഭിയ് ക്കുന്ന ദീര്ഘാവേി
കയാരിറ്റല ടഗയിന്സ്, ബാേകമായ സര്ൊര്ജ്, ടസസ
സ ്  എന്നിവ സഹിതം ന്ികുതിയ് ക്ക് വിട്ടേയമായിരിക്കും.
കകവശം ടവയ് ക്കുന്ന കാലാവേി 24 മാസത്തില കൂെുതലാടണങ്കില, അണലിസ് റ്റഡ്  ടസകയൂരിറ്റികളുടെ
വിലരന്യില ന്ിന്ന്  ലഭിയ് ക്കുന്ന ലാഭം/ന്ഷ് െം  ദീര്ഘാവേി കയാരിറ്റല ടഗയിന്സ്/ട്ടലാസ
സ ്  ആയി
കണക്കാക്കടെെും. 12/24 മാസങ്ങട്ടളാഅതില കുറട്ടവാആയകാലാവേികകവശംടവച്ചവയാടണങ്കില, ഇവ
ഹൃസവകാല കയാരിറ്റല ടഗയിന്സ് ആയി കണക്കാക്കടെെുന്നതും പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരടെ ടമാത്തം
വരുമാന്ത്തിട്ടേല ബാേകമായ സാോരണ ന്ിരക്കില ന്ികുതി െുമത്തടെെുന്നതുമാണ് .  ടസകയൂരിറ്റി
പ്ൊന്സാക്ഷന് ൊക് സിന്്  (എസ് െിെി)വിട്ടേയമായലിസ് റ്റഡ്  ഇകവിറ്റിടഷയറുകള അഥവാഈകവിറ്റിഒറിയെഡ് 
ഫണ്ടിടെ യൂണിറ്റുകള എന്നിവയുടെ വിലരന്യില ന്ിന്നുണ്ടായ ഹൃസവകാല കയാരിറ്റല ടഗയിന്സിടെ
കാരയത്തിലന്ികുതിന്ിരക്ക് ബാേകമാണ് .

•

ശപളം : ഒരു പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരട്ടന്ാ,പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന്ു ട്ടവണ്ടി മറ്റാര്ട്ടക്കാ ഇന്ത്യയില ശപളമായി
വരുമാന്ം ലഭിയ് ക്കുന്നുടണ്ടങ്കില, ആ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരന് ന്ലകടെേ ശപളം ന്ികുതിയ് ക്ക്
വിട്ടേയമായിരിക്കും.ഒരുഇന്ത്യന്അക്കൌണ്ടിലന്ലകടെെുന്നശപളം, ഇന്ത്യയിലന്ലകിയട്ടസവന്ത്തിന്ുള്ള
ശപളമായി കണക്കാക്കടെെും. ആയതിന്ാല അത്തരം ശപളം, ബാേകമായ ന്ികുതി സ
െ ാബ്  ന്ിരക്കില
ന്ികുതിയ് ക്ക്വിട്ടേയമാകുന്നതാണ് .

➢ 13.07.2022 മുതല 1 മിലയണ യു എസ് ട്ടഡാളറിന്ു താടെടെയുള്ള തുകയുടെ (അടല
െ ങ്കില മറ്റ്
കറന്സികളില തത്തുലയമായ തുക) എഫ് സി എന് ആര് [ബി] ന്ിട്ടക്ഷരങ്ങളിട്ടേല രലിശ ന്ിരക്ക് 
താടെെറയുന്നു:
(% {]XnhÀjw)

ന്ിട്ടക്ഷര കാലാവേി
1 hÀjhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 2 hÀj¯nÂ Xmsg
2 hÀjhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 3 hÀj¯nÂ Xmsg
3 hÀjhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 4 hÀj¯nÂ Xmsg
4 hÀjhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 5 hÀj¯nÂ Xmsg
1 hÀjhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 2 hÀj¯nÂ Xmsg

bpFkvUn
3.00
2.72
2.80
2.91
3.00

\nt£]¯nsâ Id³kn
Pn_n]n bqtdm knFUn FbpUn
2.40
2.76
2.88
2.89
2.86

0.06
0.11
0.11
0.20
0.25

➢ എന്ആര്ഇസാവേിന്ിട്ടക്ഷരങ്ങളുടെരലിശന്ിരക്കുകള : (16.07.2022 മുതല)

സ
െ ാബ് 

ന്ിട്ടക്ഷര കാലാവേി

സ
െ ാബ് -1
സ
െ ാബ് - 2

1 hÀjw am{Xw

സ
െ ാബ് -3
സ
െ ാബ് -4
സ
െ ാബ് -5

2 hÀjhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 3 hÀj¯nÂ Xmsg
3 hÀjhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 5 hÀj¯nÂ Xmsg

1 hÀj¯në apIfnÂ 2 hÀj¯nÂ താഴെ

5 hÀjhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 10 hÀഷംവടര

1.61
2.66
2.76
2.81
2.81

1.55
2.05
2.25
2.50
2.65

(% {]XnhÀjw)

രലിശന്ിരക്ക് *

2 ട്ടകാെി
രൂരയില താടെ

5.30
6.00
5.45
5.70
5.75

2 ട്ടകാെി മുതല 10
ട്ടകാെി രൂരയില താടെ
വടര 6.00

6.00
6.00
6.00
3.40
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➢ 13.07.2022 apXÂ 1 aney¬ bp Fkv tUmfdnë XmsgbpÅ XpIbpsS (AsÃ¦nÂ aäv Id³knIfnÂ X¯peyamb

XpI) BÀ F^v kn kmh[n \nt£]§fnt·epw BÀ F^v kn tkhnwKvkv _m¦v \nt£]§ളിന്മേലുള്ള ]eni
\nc¡v Xmsg¸dbpì:
(% {]XnhÀjw)
\nt£]¯nsâ Id³kn
ന്ിട്ടക്ഷര കാലാവേി
bpFkvUn
Pn_n]n
bqtdm knFUn FbpUn
tkhnwKvkv _m¦v
1 amkhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 3 amk¯nÂ Xmsg
3 amkhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 6 amk¯nÂ Xmsg
6 amkhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 1 hÀj¯nÂ Xmsg
1 hÀjhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 2 hÀj¯nÂ Xmsg
2 hÀjhpw AXnë apIfnepw എന്നാല 3 hÀj¯nÂ Xmsg
3 hÀjw am{Xw

0.30
1.57
2.05
2.80
2.30
2.72
2.80

രൂജയം

രൂജയം

രൂജയം

രൂജയം

1.06
1.42
1.96
2.40
2.76
2.88

രൂജയം

1.65
2.05
2.71
1.61
2.66
2.76

1.23
1.76
2.48
1.55
2.05
2.25

രൂജയം

0.03
0.06
0.11
0.11

➢ ഗാർഹിക/എൻആർഒ സാവധി നിന്മേപങ്ങളുടെ രുതുക്കിയ രലിശ ന്ിരക്കുകള (16.07.2022 മുതൽ):

(% {]XnhÀjw)

സ
െ ാബ് 

ന്ിട്ടക്ഷര കാലാവേി

രലിശന്ിരക്ക്

2 ട്ടകാെി രൂരയില താടെ

2 ട്ടകാെി മുതല 10 ട്ടകാെി
രൂരയില താടെ വടര

ടരാതു

ട്ടകാളബിള

ട്ടന്ാണ
ട്ടകാളബിള

മുതിര്ന്ന

ജന്ങ്ങള ടരൌരോര്
1
2
3
4

7 Znhkw apXÂ 45 Znhkw hsc
46 Znhkw apXÂ 90 Znhkw hsc
91 Znhkw apXÂ 179 Znhkw hsc

5

270 Znhkw apXÂ 1 hÀj¯nÂ Xmsg
333 ദിവസം(30.09.2022 വടരസാേുത)
1 hÀjw am{Xw
1 hÀj¯në apIfnÂ 2 hÀj¯nÂ Xmsg

6
7
8
9
10
11

180 Znhkw apXÂ 269 Znhkw hsc

2 hÀjhpw AXnë apIfnepw 3 hÀj¯nÂ Xmsg
3 hÀjhpw AXnë apIfnepw 5 hÀj¯nÂ Xmsg
5 hÀjhpw AXnë apIfnepw 10 hÀj¯nÂ Xmsg

*

2.90
4.00
4.05
4.50

2.90
4.00
4.05
5.00

2.90
3.10
3.35
3.35

ബാേകമല
െ

4.55

5.05

3.35

3.35

5.10
5.30
5.40
5.45
5.70
5.75

5.60
5.80
5.90
5.95
6.20
6.25

6.00
6.00
6.00
6.00
3.40

6.05
6.05
6.05
6.05

3.10
3.35
3.35

ബാേകമല
െ

താങ്കളുടെ സാപത്തിക ആവശയങ്ങള നിറവേറ്റാനുള്ള ഒടരാറ്റ സപര്ക്ക ബിന്ദുവായി ഞങ്ങള ട്ടസവന്ങ്ങളുടെ ഒരു
ന്ിര തടന്ന ലഭയമാക്കുന്നു. ധനം നിന്മേപിക്കാനുള്ള വിവിധ സൗകര്യങ്ങൾ/ഇൻഷൂറൻസ/മയൂച്വ ൽ ഫണ് പദ്ധതികൾ
എന്നിവയ്കക്കായ്കി താടെപ്പറയ്കു ന്ന ലിങ്കുകൾ ഉപന്മയ്കാഗിക്കാവു ന്നതാണ. ക
ലലഫഇൻഷൂറൻസ:http://www.canarabank.com/english/bank-services/personal-banking/insurance-business/lifeinsurance/
ടഹൽത്ത ഇൻഷൂറൻസ :https://canarabank.com/User_page.aspx?menulevel=1&menuid=3&CatID=45
ജനറൽ ഇൻഷൂറൻസ :https://canarabank.com/User_page.aspx?menulevel=1&menuid=3&CatID=44

മയൂച്വ ൽ ഫണ്::https://canarabank.com/User_page.aspx?menulevel=1&menuid=2&CatID=4
ഡിന്മപ്പാസിറ്ററി ന്മസവനങ്ങൾ:https://canarabank.com/User_page.aspx?menulevel=1&menuid=2&CatID=20

ടറമിറ്റന്സ് സൌകരയങ്ങള :https://canarabank.com/User_page.aspx?menulevel=1&menuid=2&CatID=22
നിന്മേപ പദ്ധതികൾ :https://canarabank.com/User_page.aspx?menulevel=1&menuid=2&CatID=23
ടഡഡിട്ടക്കറ്റഡ് എന്ആര്ഐടഹലര് ടഡസ് ക് (ഇന്ത്യയ് ക്ക്രുറത്തുന്ിന്ന് വിളിക്കുട്ടപാള): 080-22064232 (24 x 7)
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