
નાણાકિય વર્ષ 2018-19 માટેના આવિવેરાના દર 

60 વર્ષથી ઓછી વયની વ્યક્તિ માટે 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 વર્ષથી 80 વર્ષ સધુીની વયની વ્યક્તિ માટે 

 

 

 

 

 

 

 

80 વર્ષથી વધ ુવયની વ્યક્તિ માટે 

 

 

 

 

 

િરપાત્ર આવિ દર 

Rs. 2,50,000 સધુી Nil 

Rs. 2,50,000 થી Rs. 5,00,000 5 % 

Rs. 5,00,000 થી Rs. 10,00,000 20% 

Rs. 10,00,000 થી વધ ુ 30% 

િરપાત્ર આવિ દર 

Rs. 3,00,000 સધુી Nil 

Rs. 3,00,000 થી Rs. 5,00,000 5 % 

Rs. 5,00,000 થી Rs. 10,00,000 20% 

Rs. 10,00,000 થી વધ ુ 30% 

િરપાત્ર આવિ દર 

Rs. 5,00,000 સધુી Nil 

Rs. 5,00,000 થી Rs. 10,00,000 20% 

Rs. 10,00,000 થી વધ ુ 30% 



રીબેટ 

આવિવેરાના િાયદાની િલમ 87A હઠેળ રૂ. 3,50,000 સધુીની િરપાત્ર આવિ ધરાવિી રહીશ વ્યક્તિના 
િેસમાાં િેન ેભરવાપાત્ર આવિવેરામાાંથી 100% વેરો અથવા રૂ. 2,500/- બ ેમાાંથી જે રિમ ઓછી હોય 
િે આવિવેરા રીબેટ િરીિે મળવાપાત્ર છે. 

સ્ટાન્ડડષ ડીડતશન 

2018ના બજેટ પ્રમાણે દરેિ પગારદાર િથા પેન્શનરોને રૂ. 40,000 સધુીન ુ સ્ટાન્ડડષ ડીડતશન 
મળવાપાત્ર છે. 

સરચાર્જ 

• 50 લાખથી 1 િરોડ સધુીની આવિ પર ઇન્િમટેક્ષના 10%  

• 1 િરોડથી વધ ુઆવિ પર ઇન્િમટેક્ષના 15% 

હલે્થ & એજ્યિેુશન સેસઃ 
 ઇન્કમટેક્ષના 4% (2018ના બજેટ પ્રમાણે)  

િલમ 80EE હઠેળ મિાન લોનના વ્યાજની િપાિ 

• આ વવભાગ હઠેળની િપાિ માત્ર વ્યક્તિગિ િરદાિાઓ માટે જ ઉપલબ્ધ છે  

• આ િપાિ આવિવેરા અવધવનયમની િલમ 24 હઠેળ હોમ લોનના વ્યાજ પર રૂ. 2 લાખની 
મયાષદામાાં મળિી િપાિ ઉપરાાંિ વધારાની રૂ.50,000ની િપાિ છે. 

• દાવો િરવા માટે આ િપાિ લોન િમારી પ્રથમ વનવાસી મિાન વમલિિ ખરીદવા માટે 
નાણાિીય સાંસ્થા પાસેથી લવેામાાં આવી હોવી જોઇએ. 

શરિોઃ 
• આ િમે ખરીદી િરેલ પ્રથમ મિાન છે 

• આ મિાનની કિિંમિ રૂ. 50 લાખ િે િેથી ઓછી છે 

• આ મિાન માટે લેવામાાં આવિી લોન રૂ. 35 લાખ અથવા ઓછી છે 

• નાણાિીય સાંસ્થા અથવા હાઉસીંગ ફાઇનાન્સ િાંપની દ્વારા લોન માંજૂર િરવામાાં આવી છે 

• 01.04.2016 થી 31.03.2017 વચ્ચે લોન માંજૂર િરવામાાં આવી છે 

• લોનની માંજુરીની િારીખ ેિોઈ અન્ય ઘરની માલલિી િમારી પાસ ેનથી 

 


