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TDS (ટીડીએસ) અંગે નો સરક્યુલર
BDB બક્ુ સ ઓફ

એકાઉન્ટ દ્વારા

deductor ને ટીડીએસ ક્રેડડટ આપવાની સમયરે ખા

A) BDB ને પેમેન્ટ કરતી વખતે જયારે


deductor દ્વારા TDS

કપાત થાય છે તો;

Deductor (TDS કાપનાર વ્યક્તત) દ્વારા TDS ડિિતશન અંગેની વવગતવાર માડિતી BDB
ને આપ્યાબાદ, AS26 માાં પણ દશાાવશે અને BDB TDS ન ાં ક્રેડિટ deductor ને આપી
શકશે.



Deductor BDB

ને પિેલા તવાટા ર એટલેકે (તા.૧૫મી ઓગસ્ટ પેિલા)/

બીજા તવાટા ર (તા.૧૫મી નવેમ્બર પેિલા)/ ત્રીજા તવાટા ર (તા.૧૫મી ફેબ્રઆરી પેિલા) ના
અંતમાાં એટલેકે

45 ડદવસની

અંદર

TDS Certificate

ઈશ્ય કરશે અને ડિિતટરે સાંબવાં િત

ફાયનાન્શીયલ વર્ાના ચોથા તવાટા ર (તા.૧૫મી જૂન પેિલા) ના અંતથી

TDS Certificate ઈશ્ય

Website - “Traces”)
TDS ક્રેડિટ BDB
BDB deductor ને

એકાઉન્ટ બકના ખાતામાાંથી મેળવવામાાં આવે છે અને જો

ના એકાઉન્ટ બકમાાં સાંદર્ા

intimation દ્વારા

26 AS

માાં દશાાવત ાં નિીં િોય તો

જણાવશે કે ૧૫ ડદવસના સમયગાળામાાં

TDS ક્રેડિટમાાં દશાાવવા માટે


અંદર

કરવાન ાં રિેશે.

 ડરકાંસીલેશનની પ્રડક્રયા (ટીિીએસ ક્રેડિટ ઈન્તમ ટેતસ સાઈટ દ્વારા

26 AS અને

75 ડદવસની

BDB ના 26AS માાં

યોગ્ય

TDS return ર્રવા માટેના જરૂરી પગલાાં લેવા.
ઉપર જણાવેલ અનસાર આપેલ સમયગાળા દરમ્યાન deductor દ્વારા થયેલ ભ ૂલને ના
સિરાઈ તો BDB deductor ને િેબબટનોટ મોકલશે જેમાાં TDS ની રકમ સિીત @૧૮%
વ્યાજ

તેમના

p.a ર્રવાન ાં રિેશે તેની નોંિ લેવી.

 ૩૦મી સપ્ટેમ્બર પછી જે

deductors

જેમણે TDS કપાત ના કરી િોય અને પાછળથી

સિારો કયો િોય કે ર્યું િોય તથા BDB દ્વારા સાંબવાં િત ફાયનાન્શ્યલ વર્ા ન ાં ઈન્તમ ટેતસ
રીટના ર્રાઈ ગય ાં િોય ત્યાર બાદ

TDS

ની ચકવણી કરી િોય તો તે

TDS ન ાં ક્રેડિટ પાછાં ડરફાંિ નડિ આપી શકાશે કારણકે

IT return file થઇ

deductors

ને

ગયા બાદ BDB

ને પણ તેન ાં ક્રેડિટ નથી મળત ાં.
B)

BDB ને

પેમેન્ટ કરતી વખતે જો

TDS કપાત

ના કયું િોય ત્યારે :

deductors જેમણે TDS કપાત ના કરી િોય, અને પાછળથી
સિારો કયો િોય કે ર્યું િોય તથા BDB દ્વારા સાંબવાં િત ફાયનાન્શ્યલ વર્ા ન ાં ઈન્તમ ટેતસ
રીટના ર્રાઈ ગય ાં િોય ત્યાર બાદ TDS ની ચકવણી કરી િોય તો તે deductors ને
TDS ન ાં ક્રેડિટ પાછાં ડરફાંિ નડિ આપી શકાશે કારણકે IT return file થઇ ગયા બાદ
BDB ને પણ તેન ાં ક્રેડિટ નથી મળત ાં.

 ૩૦ મી સપ્ટેમ્બર પછી જે

Note: Deductor એટલે TDS કાપનાર વ્યક્ક્િ / કે
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િે મેમ્બર જે

BDB ને પેમેન્ટ કરિી વખિે TDS કાપે

છે .

