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The rates of Tax as announced under the Finance Act 2020 for the assessment year 2020-21 

are as under. 

 

1. Very Senior Citizens (80 Years or more) Income: 

 

Income     Tax Rate 

Upto Rs. 5,00,000    Nil 

Rs. 5,00,001  to Rs. 10,00,000  20% 

Above 10,00,000    30% 

 

2. Resident Senior Citizens (60 years or more but not less than 80 year) Income: 

 

Income     Tax Rate 
Up to Rs. 3,00,000             Nil 

Rs. 3,00,001 to Rs. 5,00,000       5% 

Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000       20% 

Above Rs. 10,00,000        30% 

 

3. Other individuals, HUF, AOP /BOI 

 

Income     Tax Rate 
Up to Rs. 2,50,000             Nil 

Rs. 2,50,001 to Rs. 5,00,000       5% 

Rs. 5,00,001 to Rs. 10,00,000       20% 

Above Rs. 10,00,000        30% 

  

 SURCHARGE ON TAX FOR THE ASSESSMENT YEAR 2020-21 

Education Cess: 

 

Health & Education cess at the rate of 4% on income tax in all cases shall be leaved. 

 

Surcharge:  Surcharge: 12% of income tax, where total income exceeds Rs. 1 Crore 

Cess: 4% on total of income tax + surcharge. 

Income tax exemption limit for FY 2019-20 is up to Rs. 2,50,000 for individual & 

HUF other than those covered in Part (II) or (III) 

 

  



Firm 

 

A partnership firm shall be liable to tax at the rate of 30%. Health & Education cess at the 

rate of 4% shall be levied on income tax. Therefore, the effective rate of tax including 

education cess works out to 31.2% 

 

Surcharge: The amount of income-tax shall be increased by a surcharge at the rate of 12% of 

such tax, where total income exceeds one crore rupees. However, the surcharge shall be 

subject to marginal relief (where income exceeds one crore rupees, the total amount payable 

as income-tax and surcharge shall not exceed total amount payable as income-tax on total 

income of one crore rupees by more than the amount of income that exceeds one crore 

rupees). 

 

Companies: 

 

A domestic company shall be liable to tax at the rate of 30%. Health & Education cess at the 

rate of 4% shall be levied on income tax. Plus surcharge. Surcharge 7% if income is between 

Rs. 1 Crore and Rs. 10.00 crore, if it exceed Rs. 10.00 crores surcharge 12%. 

 

The tax rate for companies with an annual turnover of up to Rs. 400 crore has been brought 

down to 25% from 30%. Besides the above change, other rates remain the same as were in 

the previous year. Please see the income tax slab for domestic companies for FY 2019-20 

 

Foreign Company 
 

The tax rate applicable to a foreign company is 40%. Health & Education cess at the 

rate of 4% on income tax in all cases shall be leaved. 

 

Rates of tax for co-operative societies are as follows: 

 

Income     Tax 
 

Up to Rs. 10,000          10% 

Rs. 10,001 to Rs. 20,000   20% 

Above Rs. 20,000     30% 

 

No surcharge is leviable on the income tax calculated. However health & Education 

cess at the rate of 4% on income tax in all cases shall be leaved. 

 

 

 

 

 

 

 

Rates of Surcharge of all types of Assesses  



 

  SPECIAL RATES OF INCOME TAX  
 

Section Nature of Income Rate of tax 

111A Short-term capital gains from transfer of securities units on which Securities 

Transaction Tax has been charged 

15% 

112/112A Long-term capital gains 20%/10% 

Long-term Capital Gain covered by proviso to Section 112(Listed Bond/ 

Debenture) 

10% 

On Long-term Capital Gain (Listed Share/Unit) Exempt    upto 

1 lakh. Excess 

taxable @10% 

115BB Winnings from lotteries, crossword puzzles, races including horse races, card 

games and other games of any sort or from gambling or betting of any form or 

nature whatsoever. 

30% 

115BBE Unexplained amounts treated as income under sections 68, 69, 69A, 69B, 

69C and 69D of the Act will be taxable @60% without granting any deduction 

of expenditure or allowance there against. The benefit of threshold exemption 

and lower slab rates for individuals and HUFs will not be available to such 

amounts. 

No set off of any loss against Section 68,69,69B,69C and 69D. 

60% 

 If TI  
   ≤  
 Rs.  
  50 
lakh 

 If TI  
  > 

 
crore 

but ≤ 

 

 If TI  
  > 

 
crore 

 

 

If TI 

 
 

crore 

  If TI >   
   

crore but 
≤ Rs. 10 
crore. 

 If TI  
  >  
 Rs.   
 10 
crore 

  If TI >  
   

crore but 
≤ Rs. 10 
crore. 

Nil 10% 15% 25% 37% 12% Nil 
2% 

 

 

Rs.1 

crore 

 
Rs.1 

crore 

 
Rs.1 

crore 

If TI > 
Rs.1 
crore 

If TI > Rs. 

50 
 

 
crore 

If TI 
 

Rs. 10 
crore 

7% 12% Nil 
Nil 5% 

Foreign 
  Local 

Authority/Firm/LLP 
P/ BOI/AJP 

Rates of 

Surcharge 

 



115BBDA Income by way of dividends in excess of Rs. 10 Lacs in the hands of a person 

other than 

(i) a domestic company or 

(ii) a fund or institution or trust or any university or other educational 

institution or any hospital or other medical institution referred to in sub- 

clause (iv) or sub-clause (via) of clause (23C) of section 10; or 

(iii) a trust or institution registered u/s 12A or 12AA 

who is resident in India Further, the taxation of dividend income in excess Rs. 

10 lakh shall be on gross basis i.e., no deduction in respect of any expenditure 

or allowance or set-off of loss shall be allowed to the assessee in computing the 

income by way of dividends. 

10% 

115BBF Income by way of royalty in respect of a patent developed and registered in 

India in respect of person who is resident in India. No deduction in respect of 

any expenditure or allowance or set-off of loss shall be allowed to the assessee 

in computing the said income 

10% 

115BBG Tax on income from transfer of carbon credits [See Note 1] 10% 

 

 

Minimum Alternative Tax (MAT) 

 

If the tax liability of a company under normal provisions is lower than 18.5% of “Book – 

profits”, “Book – Profit shall be deemed as Total income and 15% of Book – profits should 

be deemed to as tax liability. 

Tax Liability of Company: 

(i) Tax on total income of company as computed as per normal provisions of Income 

Tax Act or  

(ii) Tax @15% on Book profits, Whichever is higher  

 

Wealth Tax 

New wealth exceeding Rs. 3,00,000 is taxable at a rate of 1% with no surcharge. 

 

Computation of Capital gains: 

Cost Inflation Index [CII] 

2001-02=100; 02-03=105; 03-04=109; 04-05=113; 05-06=117; 06-07=122; 07-08=129;            

08-09=137; 09-10=148; 10-11=167; 11-12=184; 12-13=200; 13-14=220; 14-15=240;          

15-16=254; 16-17=264; 17-18=272; 18-19=280; 19-20=289; 20-21=301. 

 

Income from other sources: 

Rates of TDS are given in the following table for the Academic Year 2018-19 Individual, 

HIUF, AOP, BOI 

 

S. No Nature of Income Rate 

1 Dividends (Indian Companies) Nil 

2 Interest on Units of UTI Nil 

3 Bank Interest if amount of Interest exceeds Rs. 5000 10 

4 Interest on securities issued by 

 

 

 



a. Central or State Govt. 

b. Local authority or Statutory corporation 

c. Company 

i. Listed 

ii. Unlisted 

Nil 

10% 

 

 

10% 

10% 

5 Winnings from lotteries, puzzles, card games. 30% 

 

Summary of Grossing Up 

S. No Nature of Income Rate 

1 Tax free Govt. Security 
Interest received is gross interest no 

grossing up 

2 
Tax-free Commercial Security 

(Listed) 

Grossing up should be done 

Gross interest = Net Interest x 100 

      90 

3 
Tax-free Commercial Security 

(Unlisted) 

Grossing up should be done 

Gross interest = Net Interest x 100 

      90 

4 Less-Tax Government (Listed) 

Grossing up should be done 

Gross interest - Net Interest x 100 

      90 

5 Less-Tax Government (Unlisted) 

Grossing up should be done 

Gross interest - Net Interest x 100 

      90 

6 Lottery and Puzzles 

Grossing up should be done 

Gross interest - Net Amount Received

  x 100 

     90 

DEDUCTION FROM GROSS TOTAL INCOME SEC. 80 

 

 

1. U/S 80 D: Medical Insurance Premium Maximum for all Individuals and HUF Rs. 

25,000 for Senior Citizen Rs. 30,000 

 

2. U/S 80 D: Maximum Rs. 75,000 for Service disability deduction in up to Rs.125000. 

 

3. U/S 80 D: Entire amount paid by way of interest is deductible. This facility is 

extended to relatives, Spouse and children w.e.f. Assessment year 2008-09. 

 

4. U/S 80 D: General deduction Rs. 75,000 - Rs. 1,25,000 case of server disability. 

 

5. Deduction for contribution by Central Govt. Employer New Pension Scheme to be 

allowed in addition to the ceiling of Rs. 1,50,000 [ Sec. 80CCE] 

 

6. Deduction for profits and gains of firms engaged in infrastructure development U/S 

801A 5 Years 100 %, next 5 years 30% 

 

7. Deduction for mineral oil producing undertaking in NE region disallowed in relation 

to blocks licensed under a contract awarded after 31-03-2011 [ Sec 801B] 25% Profits 



 

8. Interest from infrastructure debt fund receive by non-resident foreign company to be 

taxable @ 5% {Sec 11 5A] 

 

9. Dividends received from a specified foreign company by an Indian company to be 

taxable @ 15% [Sec 115A] 

 

10. (a) Rate of minimum alternative tax raised to 18.5% of books profits. 

           (b) MAT shall be applicable in case of profits of a SEZ unit / Developer. [Sec 1.15JB] 

 

11.  Limited liability Partnership shall be liable to pay alternate minimum tax (AMT) @ 

18.5% of its adjusted total income. If the amount of income tax as per normal rates 

falls short of this amount Credit for MAT can be availed against normal tax in next 10 

assessment year. 

 

12.  Dividend distribution tax to be payable by SEZ developer / SEZ developer SEZ units 

also 

          [Sec 1.15.O] 

13.  Central Govt. may exempt any class or classes of persons from the requirement of 

furnishing of return. 

 

14.  A body / Authority Board/ Trust/ Commission Claiming exemption u/s 10(46) and 

infrastructure debt fund claiming exemption u/s 10(47) shall be required to furnish its 

return of income. [Sec 139(4c)] 

 

15.  TDS to be deducted @5% on interest payable to be non-resident / foreign company 

by an infrastructure debt fund, wef 01-06-2021. [Sec 194LB] 

 

 

 

 

 

 

 

Note: This information is provided for the benefit of students, who are attempting 

Taxation subject of B.Com Final Year for the Academic Year 2020-21. Students are 

required to read the Taxation books of AY 2020-21 to get the detailed information.   
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PGRR Centre for Distance Education 
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B.COM (ప ైనల్) 
ఆదాము నఽు చట్టం - సవయణలు 

2020-21 

 

2020-21 అస స బ ంట్ సంవత్సమతుకి ప ైనాన్సస మాక్టట 2020 కింద రకట్ ంచిన నఽు మైట్లు  కింద 
ఉనాుభ. 

1. చాలా సతుమర్ సట్ జన్సస (80 సంవత్సమలు లేదా అంత్కంట్ే ఎకుువ) ఆదామం: 
  ఆదామభు    నఽు మైట్ల 
  యూ. 5,00,000 వయకు   తుల్ 
  యూ. 5,00,001 నఽండి యూ. 10,00,000  వయకు 20% 
  యూ. 10,00,000  ైన ఆదామం  30% 

2. మెసడ ంట్ సతుమర్ సట్ జన్సస (60 సంవత్సమలు లేదా అంత్కంట్ే ఎకుువ కతూ 80 సంవత్సమల 
కనాు త్కుువ) ఆదామం: 
  ఆదామభు    నఽు మైట్ల 
  యూ. 3,00,000 వయకు   తుల్ 
  యూ. 3,00,001 నఽండి యూ. 5,00,000 వయకు 5%  

  యూ. 5,00,001 నఽండి యూ. 10,00,000  వయకు 20% 
  యూ. 10,00,000  ైన ఆదామం  30% 

3. ఇత్య వయకుు లు, HUF, AOP / BOI: 

  ఆదామభు    నఽు మైట్ల 
  యూ. 2,50,000 వయకు   తుల్ 
  యూ. 2,50,001 నఽండి యూ. 5,00,000 వయకు 5%  

  యూ. 5,00,001 నఽండి యూ. 10,00,000  వయకు 20% 
  యూ. 10,00,000  ైన ఆదామం  30% 

 

 2020-21 అసెస్మ ెంట్ సంవత్సమతుకి పన్నుపైె సర్చార్్జ మర్ియు విద్య సెస్: అతుు 
సందమాలలు నా ఆదాము నఽు ై 4% చొుున ఆమోగయం & విదయ స స విధించఫడుత్ ంది. 
సర్ చార్్: మొత్ుం ఆదామం యూ .1 కోట్లు  దాట్ తే ఆదాము నఽు12% విధించఫడుత్ ంది. 
విదయ స స: మొత్ుం ఆదాము నఽు + సర్చామజ్ ై 4%. 
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 2019-20 ఆమజిక సంవత్సమతుకి ఆదాము నఽు మినహాభంు మజమితి యూ. తృర్ట (II) 
లేదా (III) లల ఉనువి కకుండా వయకిుగత్ & HUF కోసం 2,50,000 

 

ఫాగస్ాభయ సెంసథ : ఫాగస్ాభయ సంసి 30% చొుున నఽు విధించఫడుత్ ంది. ఆమోగయం & విదయ స స 
4% చొుున ఆదాము నఽు ై విధించఫడుత్ ంది. అందఽవలు , విదయ స స తో సహా సభయివంత్బ ైన 
నఽు మైట్ల 31.2% వయకు ఉంట్లంది. 
సర్ చార్్: ఆదాము నఽు మొతాు తుు అట్లవంట్  నఽులల 12% చొుున సర్ చార్్ దాామ  ంచాలి, 

ఇకుడ మొత్ుం ఆదామం క కోట్  యూతృమలు మించితృో త్ ంది. ఏదేబ ైనా, సర్ చార్్ ఉతృంత్ 
ఉశభనాతుకి లలఫడి ఉంట్లంది (ఇకుడ ఆదామం క కోట్  యూతృమలు దాట్ తే, ఆదామ-నఽు 
భమజము సర్ చామజ్గ చ లిుంచవలసన మొత్ుం మొత్ుం క కోట్  యూతృమల మొత్ుం ఆదామం ై 
ఆదాము నఽుగ చ లిుంచవలసన మొత్ుం, మొతాు తుు మించకూడదఽ. క కోట్  యూతృమలు మించిన 
ఆదామం). 

కం తూలు: 
క దేశీమ సంసి 30% చొుున నఽు చ లిుంచాలిస ఉంట్లంది. ఆమోగయం & విదయ స స 4% చొుున 
ఆదాము నఽు ై విధించఫడుత్ ంది. ుస సర్ చార్్. ఆదామం 1 కోర్ నఽండి 10 కోట్ు  భధయ ఉంట్ే 
సర్ చార్్ 7% అది 10.00 కోట్ు  కంట్ే ఎకుువ ఉంట్ే సర్ చార్్ 12% విధించఫడుత్ ంది. 

 

యూ. 400 కోట్లు  వమజిక ట్మోువర్ ఉను కం తూలకు నఽు మైట్ల 30% నఽండి 25% కి త్గజగంచఫడాా భ.  ై 
భాయపుతో తృట్ల, ఇత్య మైట్లు  భునఽట్  సంవత్సయంలల ఉనుట్లు గనే ఉనాుభ. దమచేస 2019-20 
ఆమజిక సంవత్సమతుకి దేశీమ కం తూలకు ఆదాము నఽు స్ు బ్ చాడండి. 

 

విదేశీ కం తూ: 

దేశీ కం తూకి వమజుంచే నఽు మైట్ల 40%. అతుు సందమాలలు  ఆదాము నఽు ై 4% చొుున ఆమోగయం 
& విదయ స స విధించఫడుత్ ంది. 

సహకయ సంఘాలకు నఽు మటై్లు  కిరంది విధంగ ఉనాుభ: 
 ఆదామభు     నఽు 

 యూ. 10,000      10% 
 యూ. 10,001 నఽండి యూ. 20,000    20% 
 యూ. 20,000      30% 
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లెకిుంచిన ఆదాము నఽు ై సర్ చామజ్ విధించఫడదఽ. ఏదేబ ైనా, అతుు సందమాలలు నా ఆదాము 
నఽు ై 4% చొుున ఆమోగయం & విదయ స స విధించఫడుత్ ంది. 

 

కతూస రతాయభాుమ నఽు (MAT): స్ధాయణ తుఫంధనల రకయం క సంసి 

యొకు నఽు ఫాధయత్ “ుసుకం - లాఫాలు” లల 18.5% కంట్ే త్కుువగ ఉంట్ే, “ుసుకం - లాబం 
మొత్ుం ఆదామంగ మజగణ ంచఫడుత్ ంది భమజము 15% ుసుక - లాఫాలనఽ నఽు ఫాధయత్గ 
మజగణ ంచాలి. 

 

సంద నఽు: కొత్ు  సంద యూ. 3,00,000 అదను ఛామజ్ లేకుండా 1% చొుున నఽు 

విధించఫడుత్ ంది. 

 

భూలధన లాఫాల గణన: 
వయమ దరవయయలబణ సాచిక [CII]: 2001-02=100; 02-03=105; 03-04=109; 04-

05=113; 05-06=117; 06-07=122; 07-08=129; 8-09=137; 09-10=148; 10-11=167; 11-12=184; 

12-13=200; 13-14=220; 14-15=240; 15-16=254; 16-17=264; 17-18=272; 18-19=280; 19-

20=289; 20-21=301. 

 

ఇత్య వనయపల నఽండి వచేే  ఆదామం: 
వయకిుగత్, HUF, AOP, BOI కోసం 2019-20 విదాయ సంవత్సమతుకి ట్ డిఎస మైట్లు  కిరంది ట్ టకలల 
ఇవాఫడాా భ 

 

S. No ఆదామ సాఫావం మైట్ల 
1 డివిడ ండ్ (ఫాయతీమ కం తూలు) Nil 

2 ముట్ ఐ మూతుట్ు ై ఆసకిు Nil 

3 ఫాయంక్ట వడడా  మొత్ుం యూ .5000 దాట్ తే  10 

4  

జామజ చేసన స కూయమజట్ీల ై వడడా  
a. కైందర లేదా మషట ర రబుత్ాం 

b. స్ి తుక అధికయం లేదా చట్టఫదధబ ైన సంసి 

 

 

Nil 

 

10% 
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c. కం తూ 

i. జాబితా 
ii. జాబితా చేమఫడతుది 

 

 

10% 

10% 

5 లాట్మజలు, జిల్స, కరా్ గైమ్సస నఽండి విజమాలు. 30% 

 

సాి ల స్మంశం (Summary of Grossing Up) 

S. No ఆదామ సాఫావం మైట్ల 

1 
నఽు యహిత్ రబుత్ాం స కూయమజట్ీ 
 

అందఽకును వడడా  సాి ల వడడా   
 

2 

 

నఽు యహిత్ వణ జయ బదరత్ (జాబితా 
చేమఫడింద)ి 

సాి లంగ చేమాలి సాి ల వడడా  = తుకయ వడడా  
x100/ 90 

 

3 

నఽు యహిత్ వణ జయ బదరత్ (జాబితా 
చేమఫడలేదఽ) 
 

సాి లంగ చేమాలి సాి ల వడడా  = తుకయ వడడా  
x100/ 90 

 

4 

 

త్కుువ-నఽు రబుత్ాం (జాబితా 
చేమఫడింద)ి 

సాి లంగ చేమాలి సాి ల వడడా  = తుకయ వడడా  
x100/ 90 

 

5 
త్కుువ-నఽు రబుత్ాం (జాబితా 
చేమతుది) 

సాి లంగ చేమాలి సాి ల వడడా  = తుకయ వడడా  
x100/ 90 

 

6 
లాట్మజ భమజము జిల్స 
 

సాి లంగ చేమాలి సాి ల వడడా  = తుకయ వడడా  
x100/ 90 

 

 

సాి ల మొత్ుం ఆదామం స క్షన్స 80 నఽండి త్గజగంు 
1. స క్షన్స 80 డి: బ డికల్ ఇనాసమెన్సస రమిమం అతుు వయకుు ల కోసం గమజషటంగ భమజము 

హెచఽయఎఫ్ యూ. 25,000 సతుమర్ సట్ జన్స కు యూ. 30,000 

2. స క్షన్స 80 డి: గమజషటంగ యూ. సేవ వ ైకలయం త్గజగంుకు యూ .125000 వయకు 75,000. 

3. స క్షన్స 80 D: వడడా  దాామ చ లిుంచే మొత్ుం మొతాు తుు త్గజగంచవచఽే. ఈ స్ౌకయయం ఫంధఽవులు, 
జీవిత్ ఫాగస్ామి భమజము లులకు విసుమజంచింది w.e.f. అస స బ ంట్ సంవత్సయం 2008-09. 
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4.  స క్షన్స 80 డి: స్ధాయణ మినహాభంు యూ. 75,000 - తీవరబ ైన వ ైకలయం కైసఽ యూ. 
1,25,000. 

5. కైందర రబుత్ాం సహకయం కోసం త్గజగంు. మజభాతు కొత్ు   నిన్స థకతుకి అదనంగ యూ. 

1,50,000 [స . 80CCE] 

6. భౌలిక సదఽతృమాల అభివిదిధలల తుభగుబ ైన సంసిల లాఫాలు భమజము లాఫాల కోసం 
త్గజగంు U / S 801A 5 సంవత్సమలు 100%, వచేే 5 సంవత్సమలు 30% 

7. 31-03-2011 త్మాత్ ఇవాఫడిన ుందం రకయం లెైస న్సస తృ ందిన ఫాు క్టలకు సంఫంధించి 

ఈశనయ మష్టట ర లు తృర ంత్ంలల ఖతుజ చభుయప ఉత్ుతిు  చేసే సంసికు మినహాభంు 
అనఽభతించఫడదఽ [స కనఽ 801 బి] 25% లాఫాలు 

8. నాన్స-మెసడ ంట్ విదేశీ సంసి సాకమజంచ ేభౌలిక సదఽతృమాల యపణ తుధి నఽండి వడడా  tax 5% {Sec 

11 5A] 

9. క ఫాయతీమ కం తూ ేమొును విదేశీ సంసి నఽండి తృ ందిన డివిడ ండుు  tax 15% [స కనఽ 115 ఎ] 

10. (a) కతూస రతాయభాుమ నఽు మైట్ల ుసుకల లాఫాలలల 18.5% కి  ంచఫడింది. 
(b) SEZ మూతుట్ / డ వలర్ యొకు లాఫాల విషమంలల MAT వమజుసఽు ంది. 

11. మజమిత్ ఫాధయత్ రతాయభాుమ కతూస నఽు (AMT) చ లిుంచాలిసన ఫాధయత్ దాతు సయపు ఫాట్ల 
చేసన మొత్ుం ఆదామంలల 18.5%. స్ధాయణ మైట్ు  రకయం ఆదాము నఽు ఈ మొతాు తుకి 
త్కుువగ ఉంట్,ే వచేే 10 అస సబ ంట్ సంవత్సయంలల భాట్ కోసం కెరడిట్ స్ధాయణ నఽుకు 
వయతిమైకంగ తృ ందవచఽే. 

12. డివిడ ండ్ ంణీ నఽునఽ స జ్ డ వలర్ / స జ్ డ వలర్ స జ్ మూతుట్లు  కూడా చ లిుంచాలి 
[స కనఽ 1.15.O] 

13. కైందర రబుత్ాం మజట్ర్ు పమజుషంగ్ అవసయం నఽండి ఏద ైనా త్యగతి లేదా వయకుు ల త్యగత్ లకు 
మినహాభంు ఇవావచఽే. 

14. ఫో రా్ / అథామజట్ీ ఫో రా్ / ట్రసట  / కమిషన్స కెుభమింగ్ మినహాభంు u / s 10 (46) భమజము 
మినహాభంు కెుభమ్స చేసే భౌలిక సదఽతృమాల యపణ తుధి u / s 10 (47) దాతు ఆదామ 
మఫడితు అందించడాతుకి అవసయం. [స క 139 (4 స)] 

15. 01-06-2021 నాట్ కి, భౌలిక సదఽతృమాల యపణ తుధ ిదాామ రవస / విదేశీ సంసిగ 
చ లిుంచాలిసన వడడా ై ట్ డిఎస @ 5% త్గజగంచఫడుత్ ంది. [స కనఽ 194 ఎలిబ] 

 
Note: This information is provided for the benefit of students, who are attempting 

Taxation subject of M.Com Final Year for the Academic Year 2020-21. Students are 

required to read the Taxation books of AY 2020-21 to get the detailed information.   




