
 

 
Prot. No. 25012/2021 

Circular No. 13/2021 

 

എല്ലാ ഇടവകകളുടടയുും തത്തുല്യമായ സ്വതന്ത്ര കുരിശുപള്ളികളുടടയുും, 
രൂപതാ ഡിപ്പാർട്ട്ടമന്റുകളുടടയുും സ്ഥാപനങ്ങളുടടയുും സ്ുംഘടനകളുടടയുും 

ഉത്തരവാദിതവമുള്ള ബഹുമാനടപ്പട്ട വവദികരുടട അടിയന്തിര ശ്രദ്ധയ്ക് 
 
പ്രിയ ബഹുമാനടപ്പട്ട അച്ചന്മാരര, 

ബിഷപ്പ്സ്് ഹൗസ്ിൽ നിന്ന് ആശുംസ്കൾ! നിങ്ങടള എല്ലാവടരയുും പ്രാർത്ഥനയിൽ 
ഓർകുകയുും ഇടവക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിജയവുും വദവാനുഗ്രഹവുും രനരുകയുും 
ടെയ്യുന്നു. പുതിയതായി സ്ഥല്ും മാറി വന്നവടര പ്രരതയകും ഓർകുകയുും നന്ദി 
പറയുകയുും ടെയ്യുന്നു. രകാവിഡ് 19 ടന്റ ദുരിതങ്ങൾകിടയിൽ മാറ്റും എളുപ്പമായിരുന്നില്ല 
എന്ന് മനസ്സില്ാകുന്നു. എങ്കില്ുും അടതല്ലാും നിങ്ങൾ സ്ന്മരസ്സാടട സ്വീകരിച്ചതിൽ 
സ്രന്താഷമുണ്ട്.  
 
ആദായ നികുതി ഇളവിനുള്ള സ്ർട്ടിഫികറ്റുകൾ പുതുകണും 

ഇടവകകൾകുും മറ്റുമുള്ള ആദായനികുതി ഇളവുകടള സ്ുംബന്ധിച്ച് ഭാരത 
സ്ർകാർ കഴിഞ്ഞ വർഷും പ്രാബല്യത്തിൽ ടകാണ്ടുവന്ന പുതിയ രഭദഗതികടളയുും 
മാറ്റങ്ങടളയുും പറ്റി െില് കാരയങ്ങൾ സ്ൂെിപ്പികാനാണ്  ഈ സ്ർകുല്ർ. ഇതിൽ 
പരാമർശികുന്ന കാരയങ്ങൾ വളടര ഗൗരരത്താടട ബന്ധടപ്പട്ട എല്ലാ വവദികരുും 
പരിഗണികുകയുും കണകുകൾ എഴുതുന്നവടര വിവരും യഥാവിധി ധരിപ്പികുകയുും  
ആദായനികുതി ഇളവുകൾ തുടർന്നുും ല്ഭികാനുള്ള സ്ാഹെരയും ഒരുകുകയുും ടെയ്യണും 
എന്ന് അഭയർത്ഥികുന്നു. അല്ലാത്ത പക്ഷും നമുക് അപരിഹാരയമായ നഷ്ടങ്ങൾ 
ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ് . അത് പിന്നീട് തിരുത്തുക എളുപ്പമായിരികുകയില്ല. അതായത് 
വയക്തികടളന്നരപാടല് ഇടവകകളുും സ്ഥാപനങ്ങളുും സ്ുംഘടനകളുും മറ്റുും 30 മുതൽ 35 
ശതമാനുംവടര വാർഷിക ആദായ നികുതി ടകാടുരകണ്ടി വരന്നകാും.  
 
ആദായ നികുതി നിയമത്തിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ 

ല്ാരഭഛ കൂടാടത ജരനാപകാര പ്രവർത്തനങ്ങളുും മതപരമയ പ്രവർത്തനങ്ങളുും 
മാത്രും ല്ക്ഷയമാകി പ്രവർത്തികുന്നവയുമാണടല്ലാ നമ്മുടട ഇടവകകളുും മറ്റ് 
സ്ഥാപനങ്ങളുും സ്ുംഘടനകളുും എല്ലാും. അത്തരും സ്ഥാപനങ്ങൾക് രകന്ദ്ര ആദായനികുതി 
വകുപ്പ് ആദായനികുതിയിൽ ഇളവ് ടകാടുകാറുണ്ട്. രണ്ട് വർഷും മുമ്പു വടര 
പ്രാബല്യത്തില്ിരുന്ന നിയമത്തിടന്റ 12 എ, അടല്ലങ്കിൽ 12 എ.എ. വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ്  ഈ 
ഇളവുകൾ തന്നിരുന്നത്. അതിനാൽ 12 എ സ്ർട്ടിഫികറ്റ് എന്നാണ്  ആദായ നികുതി വകുപ്പ് 



തന്നിരുന്ന സ്ർട്ടിഫികറ്റിടന വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇരപ്പാൾ പ്രാബല്യത്തില്ായിരികുന്ന 
നിയമത്തിടന്റ  12 എ ബി വകുപ്പില്ാണ്  ഇളവുകടളപ്പറ്റി പറയുന്നത് എന്നതിനാൽ 12 എ 
ബി സ്ർട്ടിഫികറ്റ് എന്നു പറയുും.  

നമ്മുടട ഒട്ടുമിക ഇടവകകളുും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളുും ഈ നിയമത്തിടന്റ കീഴിൽ 
ആദായനികുതി ഇളവ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളവയാണ് . എന്നാൽ െുരുകും െില് ഇടവകകളുും 
സ്ഥാപനങ്ങളുും സ്ുംഘടനകളുും അത്തരും ഇളവുകൾ ഉള്ളവയല്ല. അവർ എല്ലാവരുും തടന്ന 
ഇളവിനായി അരപക്ഷിച്ചിട്ടുടണ്ടങ്കില്ുും ഇതു വടര ല്ഭയമായിട്ടില്ല. എന്നു കിട്ടുും, കിട്ടുരമാ 
തുടങ്ങിയ കാരയങ്ങടളപ്പറ്റിടയാന്നുും ഇരപ്പാൾ പറയാൻ കഴിയില്ല. ഇളവ് അനുവദിച്ച് 
സ്ർട്ടിഫികറ്റ് തരുന്നതുവടര തതവത്തിൽ അവർ ആദായ നികുതി ടകാടുകാൻ 
ബാധയസ്ഥരാണ് . എങ്കില്ുും അരപക്ഷ ടകാടുത്തിരികുന്നതുടകാണ്ട് നമുക് 
നയായീകരണത്തിന്  വകയുണ്ട്. അത് സ്ർകാർ സ്വീകരികുകരയാ 
സ്വീകരികാതിരികുകരയാ ടെയ്യാും. 
 
പുതിയ വയവസ്ഥകൾ 
 

അഞ്ചു വർഷും കൂടുരമ്പാൾ പുതുകണും:  മുൻനിയമത്തിടന്റ 12 എ വകുപ്പനുസ്രിച്ച് 
ഒരികൽ ഇളവ് ല്ഭിച്ചാൽ അതു പുതുരകണ്ടതില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ മാറിയ 
നിയമമനുസ്രിച്ച് ഒരു പ്രാവശയും കിട്ടുന്ന ഇളവിന്  അഞ്ച് വർഷരത്തക് മാത്രരമ 
സ്ാധുതയുള്ളു. അതു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടുും അരപക്ഷ ടകാടുത്ത് പുതുകണും. നില്വിൽ 
ആദായനികുതി ഇളവുള്ളവർ 2020 ജൂൺ 30 നകും പുതുകാനുള്ള അരപക്ഷ ബന്ധടപ്പട്ട 
മന്ത്രാല്യത്തിന്  സ്മർപ്പിരകണ്ടതായിരുന്നു. എന്നാൽ രകാവിഡ് 19 ടന്റ പശ്ചാത്തല്ത്തിൽ 
രകന്ദ്ര സ്ർകാർ അത് 2021 ജൂൺ 30 വടര നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 

അരപക്ഷകൾ അയയ്രകണ്ട രീതി: ഓൺവല്നായിട്ടാണ്  അരപക്ഷകൾ 
സ്മർപ്പിരകണ്ടത്. എന്നാൽ അരപക്ഷ സ്മർപ്പികാനുള്ള ടവബ് രപാർട്ടൽ ഇതുവടര 
അരപക്ഷകർക് തുറന്ന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതുടകാണ്ട് തുറകുന്നതുവടര കാത്തിരികുകരയ 
നിവൃത്തിയുള്ളു. പുതുകാനുള്ള അരപക്ഷ ടകാടുരകണ്ട തിയതി ഇനിയുും നീട്ടിയിടല്ലങ്കിൽ 
രപാർട്ടൽ തുറകുരമ്പാൾ തടന്ന ല്ക്ഷകണകിന്  സ്ഥാപനങ്ങൾ അരപക്ഷ ടകാടുകാൻ 
രപാർട്ടല്ിൽ പ്രരവശികാൻ ശ്രമികുമടല്ലാ. അരപ്പാൾ പല് തരത്തില്ുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ 
ഉണ്ടാകാൻ സ്ാദ്ധയതയുണ്ട്. എങ്കില്ുും നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുടകാണ്ട് തടന്ന ഇരികണും. ഒരു 
പടക്ഷ ജൂൺ 30 ന്  മൂരന്നാ നാരല്ാ ദിവസ്ങ്ങൾക് മുമ്പു മാത്രമായിരികുും രപാർട്ടൽ 
തുറകുന്നത്. തിയതി നീട്ടാത്തിടരത്താളും കാല്ും ജൂൺ 30 നുള്ളിൽ അരപക്ഷ ടകാടുകാൻ 
നമ്മൾ ബാദ്ധയസ്ഥരാണ് . അടല്ലങ്കിൽ നമ്മുടട ആദായനികുതി ഇളവുകൾ റദ്ദ് ടെയ്ടതന്ന് 
വരാും. അതുടകാണ്ട് നമ്മൾ വളടര അടിയന്തിരമായി ആദായനികുതി ഇളവുകൾ പുതുകി 
കിട്ടാനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാകണും. 
 
ഓഡിറ്റർമാർ 
 

രകരളത്തില്ുള്ള നമ്മുടട മിക ഇടവകകളുടടയുും സ്ഥാപനങ്ങളുരടയുും 
കണകുകൾ ഓഡിറ്റ് ടെയ്യുന്നത് ഒരര കമ്പനി തടന്നയാണ് . എന്നാൽ തമിഴ് നാട്ടിടല് 



ഇടവകകളുടടയുും സ്ഥാപനങ്ങളൂടടയുും ഓഡിറ്റർ രവടറയാണ് . അവരാണ്  ആ 
ഇടവകകളുടടയുും സ്ഥാപനങ്ങളുടടയുും സ്ർട്ടിഫികറ്റ് പുതുകാനുള്ള ഉപരദശും 
തരരണ്ടത്. അതിനാൽ രമല്്പ്പറഞ്ഞ ഇടവകകളുും സ്ഥാപനങ്ങളുും അരദ്ദഹവുമായി 
ആരല്ാെിച്ച് പുതുകാനുള്ള അരപക്ഷകൾ ടകാടുകാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ അവരവർ 
തടന്ന പൂർത്തിയാരകണ്ടതാണ് . രകരളത്തില്ുും െില് ഇടവകകളുും സ്ഥാപനങ്ങളുും 
അങ്ങടന തടന്ന ടെയ്യുന്നുണ്ട്. അവരുും ഇരത രപാടല് തടന്ന സ്വയും ടെരയ്യണ്ടതാണ് . 
 
ഇടവകകളുടട അരപക്ഷകൾ പുതുകാൻ 

പുതുകാനുള്ള അരപക്ഷകൾ ഇടവകകളുരടത് രൂപതാ രകന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് തടന്ന 
അയകുന്നതാണ് . സ്ഥാപനങ്ങളുരടതുും സ്ുംഘടനകളുടടതുും ഡിപ്പാർട്ട്ടമന്റുകളുരടതുും 
അവയുടട ഉത്തരവാദിതവമുള്ളവർ തടന്ന ടെയ്യണും. ഇടവകകളുരടത് പുതുകാൻ 
അരപക്ഷകരളാടടാപ്പും അയയ്രകണ്ട അനുബന്ധ രരഖകളിൽ കുടറടയണ്ണും കഴിഞ്ഞ 
വർഷും തടന്ന ഇവിടട കിട്ടിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇനിയുും െില്ത് കൂടി കിട്ടാനുണ്ട്. അവ കൂടി 
കിട്ടിയാരല് അരപക്ഷ അയകാൻ കഴിയുകയുള്ളു. അതിനാൽ ബഹുമാനടപ്പട്ട 
വികാരിയച്ചന്മാർ എല്ലാവരുും ഇകാരയത്തിൽ അടിയന്തിരമായി ആവശയമുള്ളത് ടെയ്യണും 
എന്നഭയർത്ഥികുന്നു.  
 
ആവശയമായ രരഖകൾ 

2020-2021 വർഷടത്ത വരവ് ടെല്വ് കണകുകൾ (നാൾവഴിയുടട പകർപ്പ്): 
അരപക്ഷരയാടടാപ്പും അവസ്ാനടത്ത മൂന്ന് വർഷങ്ങളിടല് മൂന്ന് സ്ാമ്പത്തിക 
വർഷങ്ങളിടല് കണകുകളാണ്  സ്മർപ്പിരകണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ വർഷും തടന്ന അയയ്കാൻ 
കഴിയുും എന്ന ധാരണയിൽ അതിനു മുമ്പടത്ത മൂന്ന് വർഷങ്ങളിരല്ത് ഇവിടട വാങ്ങി 
വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രകാവിഡു മൂല്ും കഴിഞ്ഞ വർഷും അരപക്ഷകൾ ടകാടുകാൻ 
പറ്റാതിരുന്നതിനാൽ ഈ വർഷും ടകാടുകുരമ്പാൾ 2020-2021 വർഷടത്ത കണകു കൂടി 
ഉൾടപ്പടുത്തിയാണ്  ടകാടുരകണ്ടത്. കാരണും ഈ വർഷമാണ്  അരപക്ഷ സ്മർപ്പികുന്നത്. 
അതിനാൽ 2020-2021 സ്ാമ്പത്തികവർഷടത്ത വരവ് ടെല്വ് കണകുകൾ കമ്പയൂട്ടറിൽ 
നിന്ന് പ്രിടന്റടുത്ത് ഒരു പകർപ്പ് ബഹുമാനടപ്പട്ട വികാരിയുടട ഒപ്പുും ഇടവകയുടട സ്ീല്ുും 
വച്ച്  ഉടൻ തടന്ന രൂപതാ രകന്ദ്രത്തിൽ എത്തികണും. എല്ലാ രപജിടന്റയുും അടിവശത്തായി 
ഒപ്പുും സ്ീല്ുും ഉണ്ടായിരികാൻ ശ്രദ്ധിരകണ്ടതാണ് . 
 

2019-2020 ടല് ഓഡിറ്റ് റിരപ്പാർട്ട്: മുമ്പ് സ്ൂെിപ്പിച്ചതുരപാടല് എല്ലാ രപജില്ുും ഒപ്പുും 
സ്ീല്ുും വച്ച് രവണും എത്തികാൻ. 

 
വകകാരന്മാരുടട ല്ിസ്റ്റ്: രൂപതാ രകന്ദ്രത്തിൽ അരപക്ഷ പുതുകാൻ രരഖകൾ 

തന്ന സ്മയത്ത് ടകാടുരത്തല്്പിച്ച ല്ിസ്റ്റിടല് രപരുകൾ തടന്ന ആയിരികണും. അവരുടട 
ടമാവബൽ നമ്പർ, ഈടമയിൽ എന്നിവ ഒരു രപപ്പറിൽ പ്രരതയകും എഴുതി നല്്രകണ്ടതാണ് . 

 



ഇടവകയുടട സ്ീൽ: ഇവടയല്ലാും ബിഷപ്പ്സ്് ഹൗസ്ിൽ ടകാണ്ടു വരുരമ്പാൾ 
ഇടവകയുടട സ്ീൽ നിർബന്ധമായുും ടകാണ്ടുവന്നിരികണും. ഏടതങ്കില്ുും രരഖയിൽ സ്ീൽ 
വയ്രകണ്ടി വന്നാൽ സ്മയനഷ്ടും കൂടാടത അകാരയും ടെയ്യാൻ രവണ്ടിയാണിത്.  
 
മുൻവികാരിമാർ സ്ഹകരികണും 

വാർഷികകണകുകളിൽ ഒപ്പിരടണ്ടത് ഇടവകവികാരിയാണ്  എന്നറിയാമടല്ലാ. 
എന്നാൽ ഈ വർഷും കുരറരപ്പർ സ്ഥല്ും മാറി രപായി എന്നതിനാൽ ഇവിടടയുും ഒരു 
പ്രതിസ്ന്ധിയുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷും ഒപ്പിട്ടയാൾ തടന്ന ഈ വർഷവുും ഒപ്പിടണും. അതിനാൽ 
സ്ഥല്ും മാറിയ ബഹുമാനടപ്പട്ട വികാരിമാർ കഴിഞ്ഞ വർഷും ആയിരുന്ന ഇടവകയിടല് 
2020-2021 ടല് വാർഷികകണകുകളില്ുും ഓഡിറ്റ് റിരപ്പാർട്ടില്ുും ഒപ്പിടണും. അതിന്  പുതിയ 
വികാരിമാർ ആവശയടപ്പടുരമ്പാൾ തടസ്സങ്ങൾ ഒന്നുും ഉണ്ടാകരുത് എന്നഭയർത്ഥികുന്നു. 
സ്ഥാപനങ്ങളുടട ഡയറക്ടർമാരുും ഇതുരപാടല് തടന്ന ടെയ്യണും. 

മാത്രമല്ല അരപക്ഷ സ്ുംബന്ധമായി ആദായ നികുതി ഉരദയാഗസ്ഥരരാ ഓഡിറ്റർമാരരാ 
ടമാവബല്ിൽ ബന്ധടപ്പടുന്നതുും മുൻവികാരിടയ തടന്നയായിരികുും. കാരണും ആ 
നമ്പറുകളാണടല്ലാ മുൻവർഷങ്ങളിടല് വാർഷിക കണകുകളില്ുും ഓഡിറ്റ് റിരപ്പാർട്ടില്ുും 
ടകാടുത്തിരികുന്നത്. വിളികുരമ്പാൾ “എനികറിഞ്ഞുകൂടാ” അടല്ലങ്കിൽ “ഇരപ്പാൾ ഞാനല്ല 
വികാരി” എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറാടത കാരയങ്ങൾ രൊദിച്ചറിഞ്ഞ രശഷും ഇരപ്പാഴടത്ത 
വികാരിടയ ഉടനടി വിവരും അറിയികണും. എടന്തങ്കില്ുും തുടർനടപടി ആവശയടപ്പട്ടാണ്  
വിളികുന്നടതങ്കിൽ അതുും ടെയ്ത് ടകാടുകണും അടല്ലങ്കിൽ അതിന് സ്ഹായികണും.  

ഈടമയില്ുകളുും മുൻവികാരിയുടട  id യിൽ തടന്ന ആയിരികുും ല്ഭികുന്നത്. എല്ലാ 
ദിവസ്വുും ഈടമയിൽ രനാകുന്നരതാടടാപ്പും കിട്ടിയാൽ ഉടൻ തടന്ന ഇരപ്പാഴടത്ത 
വികാരിക് അയച്ചു ടകാടുകുകയുും രവണും. 

 
രൊദയങ്ങൾ, സ്ുംശയങ്ങൾ 
 എടന്തങ്കില്ുും രൊദയങ്ങരളാ സ്ുംശയങ്ങരളാ രമല്്പ്പറഞ്ഞ കാരയങ്ങളിൽ ഉടണ്ടങ്കിൽ 
രൂപതാ ടപ്രാകയുരററ്റടറടയാ രൂപതാരകന്ദ്രത്തില്ുള്ള ഓഡിറ്റടറടയാ ബന്ധടപ്പടാൻ 
മടിരകണ്ടതില്ല. അതിന്  8075997576 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധടപ്പടാവുന്നതാണ് . 

സ്ഹകരണത്തിനുും സ്ഹായത്തിനുും എല്ലാവർകുും മുൻകൂട്ടി നന്ദി പറയുന്നു. 
കർത്താവിടന്റ കൃപ നിങ്ങരളവരരാടുും കൂടട ഉണ്ടായിരികടട്ട. 
 
മാനന്തവാടി രൂപതാ കാരയാല്യത്തിൽ നിന്ന് 2021 ജൂൺ മാസ്ും 17 ന്  നല്്കടപ്പട്ടത്. 
 

രയശുവിൽ, 

 
ബിഷപ്പ് രജാസ്് ടപാരുരന്നടും 

മാനന്തവാടി രൂപതയുടട ടമത്രാൻ 


