ସଂସ୍କରଣ 23.0.0
ଜୁନ୍ 01, 2021 ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ
ଖୁଚୁରା ରୁଣ ପାଇ ଁ ଚାଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରର୍ଯୁଜୟ ଟିକସଗୁଡକ
ି ର ସୂଚୀ
ଚାଜ୍ର ପ୍ରକାର
ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣର ଦେୟ *
ଆଇନଗତ ଦେୟ (ଋଣ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇ)ଁ

ଋଣର ଅଂଶ ୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ (ଦ୍ଲ ାଟିଂ ଦରଟ୍ ର ସୁଧ ଉପଦର) **

ଋଣର ଅଂଶ ୋ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ (ସ୍ଥିର ସୁଧର ହାର ଉପଦର) **

ଗୃହ ଋଣ (INR/ଆଇଏନଆର)
ଅଣ ଗୃହଋଣ (INR/ଆଇଏନଆର)
ଆଦେେନ କରାଯାଇଥ ିୋ ଋଣର 1% + GST(ଜିଏସ୍ି)ି
ଆଦେେନ କରାଯାଇଥ ିୋ ଋଣର 2% + GST(ଜିଏସ୍ି)ି
ପ୍ରକୃତ ଭାଦେ /ଅନୁ ଯାୟୀ
a . NIL - ଯେି ସମ୍ପତ୍ତି େୟକ୍ତି ଗତ ନାମଦର ଥାଏ ଏେଂ ଋଣଟି
ଏକ ଅଣ-ଗୃହ / େୟେସାୟ ଉଦେଶୟଦର ନିଆଯାଉଥ ିୋ ଋଣ
ଦହାଇନଥାଏ
a . NIL - ଯେି ସମ୍ପତ୍ତି େୟକ୍ତି ଗତ ନାମଦର ଅଛି;
b . ପ୍ରିନ୍ପାଲ୍୍
ି
ପ୍ରିଦପଡ଼ର 3% + GST(ଜିଏସ୍ି)ି - ଯେି ସମ୍ପତ୍ତି
b . ଯେି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଣ େୟକ୍ତି ଗତ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଅଦଟ,ଦତଦେ ଏହାକୁ
େୟକ୍ତି ଗତ ନାମଦର ଅଛି ଏେଂ ଉଦେଶୟ ଦହଉଛି ଅଣ ଗୃହ /
େୟେସାୟ ଉଦେଶୟଦର ନିଆଯାଉଥ ିୋ ଋଣ ଭାେଦର େିଦେଚନା
େୟେସାୟ
କରାଯିେ ଏେଂ ପ୍ରି ନ୍ପ
ି ାଲ୍୍ ଦେୟର 2% ଚାଜଣ + GST(ଜିଏସ୍ି)ି ପ୍ରଯୁଜୟ
C. ଯେି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଣ-େୟକ୍ତି ଗତ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଅଦଟ, ଦତଦେ
ଦହେ
ଏହାକୁ େୟେସାୟ ଉଦେଶୟଦର ନିଆଯାଇଥ ିୋ ଋଣ ଭାେଦର
େିଦେଚନା କରାଯିେ ଏେଂ ମୂଳ ଦେୟର 3% ଚାଜଣ +
GST(ଜିଏସ୍ି)ି ପ୍ରଯୁଜୟ ଦହେ
a. NIL - ଯେି ସମ୍ପତ୍ତି େୟକ୍ତି ଗତ ନାମଦର ଥାଏ ଏେଂ ଦେୟ ନିଜ ଉତ୍ସରୁ
େିଆଯାଏ;
b. ଯେି ସମ୍ପତ୍ତି େୟକ୍ତି ଗତ ଅଦଟ ଏେଂ ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ
ପ୍ରୋନ କରାଯାଏ, ଦତଦେ ମୂଖ୍ୟ ପ୍ରି ଦପଡ୍ ର 3% ଚାଜଣ + GSt
(ଜିଏସ୍ିର
ି ) ପ୍ରଯୁଜୟ ଦହେ;
c. ଯେି ସମ୍ପତ୍ତି ଅଣ େୟକ୍ତି ଗତ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଅଦଟ, ଏହାକୁ େୟେସାୟ
ଉଦେଶୟଦର ନିଆଯାଉଥ ିୋ ଋଣ ଭାେଦର େିଦେଚନା କରାଯିେ ଏେଂ
ପ୍ରି ନ୍ପ
ି ାଲ୍୍ ଦପଡ୍ ର 3% + GST (ଜିଏସ୍ି)ି ପ୍ରଯୁଜୟ ଦହେ

750 / - ଟଙ୍କା + GST(ଜିଏସ୍ି)ି (1st ୋଉନ୍ି)
1000 / - ଟଙ୍କା + GST(ଜିଏସ୍ି)ି (2nd ୋଉନ୍ି - ସମାନ ଯନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିନିଧ ିତ୍ୱ)

ଦଚକ୍ / NACH(ନୟାଚ) ମାଦେଟ୍ ଫମଣ ରି ଟନଣ (ୋଉନ୍ି ଚାଜଣ)

ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ଚାଜ୍

ପ୍ରିନ୍ପାଲ୍୍
ି
ପ୍ରିଦପଡ୍ ର 3% + GST(ଜିଏସ୍ି)ି

ବିଳମ୍ବି ତ ଅବଧି ପାଇ ଁ ଅନାଦାୟ/ଅନଶପଡ EMI ଉପଶର 24% p.a

ଆଇନଗତ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦେୟ

ପ୍ରକୃତ

ପ୍ରକୃତ

ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ର ଦେଟଦମଣ୍ଟ୍

a. ଦେଟଦମଣ୍ଟର ସ୍ି କପି ଦେେ୍ / ଦମାୋଇଲ୍୍ ଦପାଟଣାଲ୍ରୁ ମାଗଣାଦର ଡାଉନଦଲ୍ାଡ୍ ଦହାଇପାରି େ
b. ଶାଖ୍ା / ଇ-ଦମଲ୍ଦର ଆଦ ାକ୍ ଅନୁ ଦରାଧ ଗ୍ରହଣ ଦହଦଲ୍ 500 / - ଟଙ୍କା + GST(ଜିଏସ୍ି)ି ଆୋୟ କରାଯିେ;

ପରି ଦଶାଧ କାଯଣୟ ଦେୟ

a. ପରି ଦଶାଧ ସୂଚୀର ସ୍ି କପି ଦେେ୍ / ଦମାୋଇଲ୍୍ ଦପାଟଣାଲ୍ରୁ ମାଗଣାଦର ଡାଉନଦଲ୍ାଡ୍ ଦହାଇପାରି େ ;
b. 500 / - ଟଙ୍କା + GST (ଜିଏସ୍ି)ି ଆୋୟ କରାଯିେ, ଯେି ଶାଖ୍ା / ଇ-ଦମଲ୍ଦର ଆଦ ାକ୍ ଅନୁ ଦରାଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ

ଡକୁୟଦମଣ୍ଟ୍ ଦେୟ ର ତାଲ୍ି କା

a. ନିଲ୍୍, ଯେି ପ୍ରାରମ୍ଭି କ 6 ମାସ ମଧ୍ୟଦର ପ୍ରଥମ/1st େିତରଣର ଅନୁ ଦରାଧ କରାଯାଏ
b. ପ୍ରଥମ େିତରଣରୁ 6 ମାସ ପଦର - 750 / - ଟଙ୍କା + GST( ଜିଏସ୍ି)ି , ଯେି ଶାଖ୍ା / ଇଦମଲ୍ଦର ଅନୁ ଦରାଧ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ |

ଋଣ ପ୍ରିଦ୍ଲାଜର ଦେଟଦମଣ୍ଟ

Rs 750/- + GST

Rs 750/- + GST

ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆଥିକ େର୍ଣ ପାଇ ଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ସୁଧ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଆୟକର ପାଇ)ଁ

a) 2 ଅସ୍ଥାୟୀ ଏେଂ 1 ଚୂ ଡ଼ାନ୍ତ ସୁଧ ପ୍ରତିେର୍ଣ ଇ-ଦମଲ୍୍ ମାଧ୍ୟମଦର ପଠାଯିେ, େିନା ମୂଲ୍ୟଦର;

ପୂେ ଣ ଆଥିକ େର୍ଣ ପାଇ ଁ ଅନ୍ତିମ ସୁଧ ଦେୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (ଆୟକର ପାଇ)ଁ

b) ଅଧ ିକ ଏେଂ ତେୁ ର୍ଦ୍ଧ୍ ଣ ଭାଦେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥ ିୋ ଦଯଦକୌଣସି ଅନୁ ଦରାଧ ଉପଦର ପ୍ରତି େୃ ୋନ୍ତଦର 500 / - ଟଙ୍କା + GST
(ଜିଏସ୍ି)ି ଚାଜଣ କରାଯିେ;

ସମ୍ପତ୍ତି େଲ୍ି ଲ୍ଗୁଡ଼ିକର କପି

c) ଦେେସାଇଟ୍ / ଦପାଟଣାଲ୍୍ / IVR (ଆଇଭି ଆର)ରୁ ସ୍ୱ-ଡାଉନଦଲ୍ାଡ୍ ନିମଦନ୍ତ ଦକୌଣସି ଦେୟ ନାହି ଁ

500 / - ଟଙ୍କା + GST (ଜିଏସ୍ି)ି , ଯେି ଏକ ଇ-ଦମଲ୍ ମାଧ୍ୟମଦର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁ ଏ;

ପରି ଦଶାଧ ନିଦେଣଶଗୁଡ଼ିକର ଅେଳେେଳ
ROI(ଆରଓଆଇ ) ପରି େତ୍ତଣନ - ଦ୍ଲ ାଟିଂ ପାଇ ଁ ସ୍ଥିର ଦହାଇଛି
ROI (ଆରଓଆଇ ) ପରି େତ୍ତଣନ - ଦ୍ଲ ାଟିଂ ରୁ ଦ୍ଲ ାଟିଂ (ହାରଦର ହ୍ରାସ)

3% of POS + GST

3% of POS + GST

0.5% of POS + GST

1% of POS + GST

ସୁଧର “ସ୍ଥିର” ହାରଦର ରୂପାନ୍ତର ଉପଲ୍ବ୍ଧ ନାହି ଁ |

ROI(ଆରଓଆଇ ) ପରି େତ୍ତଣନ - ସ୍ଥିର /ଦ୍ଲ ାଟିଂ ରୁ ସ୍ଥିର
ସମ୍ପତ୍ତି ଦେୟର ଅେଳେେଳ
ନଗେ / ଏକକ ଦଚକଦର EMI(ଇଏମ ଆଇ) ଦେୟ ପାଇ ଁ ଦେୟ/ଫି
କଦୋଡି ଚାଜଣ (ପରି ପକ୍ୱତା / ଋଣର ଜେରେଖ୍ଲ୍ ପଦର ଦଫରସ୍ତ
ଦହାଇନଥ ିୋ ସମ୍ପତ୍ତି ର େଲ୍ି ଲ୍ ପାଇ)ଁ
ଅନୁ ଦରାଧ ଅନୁ ଯାୟୀ ମୂଳ ସମ୍ପତ୍ତି ଡକୁୟଦମଣ୍ଟ୍ ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର
ଋଣ େନ୍ଦ ଉପଦର େଲ୍ି ଲ୍ ପ୍ରକାଶନ ପାଇ ଁ ଦେୟ

Rs 25000/- + GST

Rs 25000/- + GST

Rs 1000/- + GST

Rs 1000/- + GST

ମାସକୁ 1000 / - ଟଙ୍କା + GST (ଜିଏସ୍ି)ି (ଋଣ େନ୍ଦ / ପରି ପକ୍ୱତାର 1 ମାସ ପଦର)
Rs 1000/- + GST
Rs 1000/- + GST
ନିଲ୍୍ -ଋଣ େନ୍ଦ ଦହୋର 15 କାଯଣୟେିେସ ପଦର େିତରଣ ନିମଦନ୍ତ ;
7 - 15 କାଯଣୟେିେସ ମଧ୍ୟଦର ଶୀଘ୍ର େିତରଣ (ଅନୁ ଦରାଧ ଅନୁ ଯାୟୀ) - 1000 / -ଟଙ୍କା + GST( ଜିଏସ୍ି)ି ;
5 - 7 କାଯଣୟେିେସ ମଧ୍ୟଦର ଶୀଘ୍ର େିତରଣ (ଅନୁ ଦରାଧ ଅନୁ ଯାୟୀ) - 1500 / -ଟଙ୍କା + GST( ଜିଏସ୍ି)ି ;

ଜାନୁ ୟାରୀ 31, 2016 ପଦର ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଥ ିୋ ଋଣ ପାଇ ଁ
Rs 100/- + GST
CERSAI(ସି ଇଆରଏସଏଆଇ) ନିୟମ ଅନୁ ଯାୟୀ
CERSAI(ସି ଇଆରଏସଏଆଇ) ଦେୟ
Rs 500/- + GSTଦେୟ
ଜାନୁ ୟାରୀ 31, 2016 ପୂେର
ଣ ୁ ପ୍ରୋନ କରାଯାଇଥ ିୋ ଋଣ ପାଇ ଁ CERSAI(ସିଇଆରଏସଏଆଇ) ନିୟମ ଅନୁ ଯାୟୀ CERSAI(ସିଇଆରଏସଏଆଇ)
Rs 500/- + GST
MODT(ଏମଓଡିଟି ) / ଚାଜଣର ପଞ୍ଜୀକରଣ - ସୃେି / ୋତିଲ୍୍
ROC(ଆରଓସି ) ଚାଜଣ ସୃେି / ୋତିଲ୍୍
NA
ଆଖ୍ୟା ସନ୍ଧାନ ଦେୟ
ପ୍ରକୃତ ଅନୁ ଯାୟୀ

Rs 500 + GST
ପ୍ରକୃତ ଅନୁ ଯାୟୀ

*1)ସେଣନିମ୍ ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଦେୟ ଦହଉଛି INR(ଆଇଏନଆର) 10,000 + ପ୍ରଯୁଜୟ କର | ଋଣ ଆଦେେନ କରି ୋ ସମୟଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ/ଫି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂଦପ ଦେୋକୁ ପଡିେ | ଯେି ଋଣ ଆଦେେନ ଅନୁ ଦମାେନ
ଦହାଇନଥାଏ, ଦତଦେ PNB(ପିଏନେି) ହାଉସି ଂ ଫାଇନାନ୍ି ଲ୍ି ମିଦଟଡ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କକୁ େଜାୟ ରଖ୍ ିେ a) ଗୃହ ଋଣ - PNB(ପିଏନେି) ହାଉସି ଂ ଫାଇନାନ୍ି ଲ୍ି ମିଦଟଡ୍ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କି ତ ପ୍ରଦତୟକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇ ଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କରୁ INR (ଆଇଏନଆର) 3000 + GST(ଜିଏସ୍ି ି ) ସଂଗୃହତ
ି ଅଦଟ |
b) ଅଣ ଘର ଋଣ- PNB(ପିଏନେି) ହାଉସି ଂ ଫାଇନାନ୍ି ଲ୍ି ମିଦଟଡ୍ ଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କି ତ ପ୍ରଦତୟକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇ ଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶୁଳ୍କରୁ INR(ଆଇଏନଆର) 5000+ GST(ଜିଏସ୍ି ି ) ସଂଗୃହତ
ି ଅଦଟ|
** 2)ଏକ ଦେୟକୁ ଋଣର ଅଂଶ ଦେୟ ଭାେଦର େିଦେଚନା କରାଯିୋ ଏେଂ ପ୍ରଦୟାଗ କରି ୋ ପାଇ,ଁ େିେୟମାନ EMI(ଇଏମ ଆଇ) ର ପରି ମାଣ ଅତି କମଦର 5 ଗୁଣ ଦହୋ ଉଚିତ୍
3) "ସମସ୍ତ ଆେଶୟକୀୟ ନିୟାମକ ଅନୁ ଦମାେନ ସହିତ, ଆୋସିକ ଦକାଠା ନିମାଣ ଣ ନଦହୋ ପଯଣୟନ୍ତ “ଆୋସିକ ପ୍ଲଟ୍ ଋଣ” କୁ “ଅଣ-ଗୃହ ଋଣ” ଭାେଦର େିଦେଚନା କରାଯାଏ |
3) ଋଣ ଆକାଉଣ୍ଟଦର ପୁନଃ ନିମାଣ ଣର ପ୍ରଭାେ, ଅଥଣାତ୍ ପ୍ରି ଦପଦମଣ୍ଟର ଅଂଶ କିମ୍ବା ସୁଧ ରୂପାନ୍ତରର ହାର, ସାଧାରଣତଃ ପରେତ୍ତଣୀ କିସ୍ତି ଚକ୍ରଦର ପାରସ୍ପରି କ ସହମତ ଦହାଇଥ ିୋ ସତ୍ତଣାେଳୀ ଅନୁ ଯାୟୀ େିଆଯିେ |
4) ଦସୋ ନିମଦନ୍ତ ତୃ ତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ଦକୌଣସି ଦେୟ ନଦେୋକୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନୁ ଦରାଧ କରାଯାଇଛି |
5)ଭାଗ / ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରି -ଦପଦମଣ୍ଟ ଅନୁ ଦରାଧ ସାଧାରଣତଃ ମାସର 25 ତାରି ଖ୍ ଏେଂ ମାସର ଦଶର୍ େିନ (ଉଭୟ େିନ ଅନ୍ତଭଣୂକ୍ତ) େୟତୀତ ସମସ୍ତ େିନଦର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରି େ | ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଦସହି ଅନୁ ଯାୟୀ ପାଟଣ
ଦପଦମଣ୍ଟ (ଯେି ଥାଏ) ପାଇ ଁ ଦସମାନଙ୍କର ଦଯାଜନା ନିଦ୍ଧାଣ ରଣ କରି ୋକୁ ଅନୁ ଦରାଧ କରାଯାଇଛି |
ଜମା ପାଇ ଁ ଚାଜ୍ ଏବଂ ପ୍ରର୍ଯୁଜୟ ଟିକସ ସୂଚୀ
ବିଶେଷ
3 ମାସ ଅେଧ ିଦର ସେଣନିମ୍ ନ ଲ୍କ୍
3 ମାସ ପଦର ପୂେ ଣ ପରି ପକ୍ୱ ପ୍ରତୟାହାର କିନ୍ତୁ 6 ମାସ ପୂେର
ଣ ୁ
6 ମାସ ପଦର ପୂେ ଣ ପରି ପକ୍ୱ ପ୍ରତୟାହାର କିନ୍ତୁ ପରି ପକ୍ୱତା ତାରି ଖ୍ ପୂେର
ଣ ୁ
ପୂେ ଣ ପରି ପକ୍ୱ ପ୍ରତୟାହାର

ବୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା

ଅଣ-ବୟକ୍ତି ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜମା

3 ମାସ ମଧ୍ୟଦର ପୂେ ଣ ପରି ପକ୍ୱ ପ୍ରତୟାହାର ଅନୁ ଦମାେିତ ନୁ ଦହ ଁ

3 ମାସ ମଧ୍ୟଦର ପୂେ ଣ ପରି ପକ୍ୱ ପ୍ରତୟାହାର ଅନୁ ଦମାେିତ ନୁ ଦହ ଁ

ଦଯଉ ଁ ଅେଧ ି ପାଇ ଁ ଜମା ଚାଲ୍ି ଛି ଦସହି ଅେଧ ି ପାଇ ଁ ୋର୍ିକ @ 4%
ଦେୟ ସୁଧ |

ଦକୌଣସି ସୁଧ ଦେୟ ନାହି ଁ

ଦଯଉ ଁ ଅେଧ ି ପାଇ ଁ ଜମା ଚାଲ୍ି ଛି ଦସହି ସମୟ ପାଇ ଁ ପ୍ରଯୁଜୟ ସୁଧ ହାରଠାରୁ 1% କମ୍ ସୁଧ |
ପୂେ ଣ ପରି ପକ୍ୱ ପ୍ରତୟାହାର ଦକ୍ଷତ୍ରଦର, ଅତିରିକ୍ତ େଲ୍ାଲ୍ ( ପ୍ରକୃତଦର ଚାଲ୍ି ଥ ିୋ ଜମା ଅେଧ ି ପାଇ ଁ ସମୁୋୟ େଲ୍ାଲ୍ ମାଇନସ୍ େଲ୍ାଲ୍୍
ପ୍ରୋନ ) ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦହେ |

ଟିପ୍ପଣୀ: ଉପଶରାକ୍ତ ଶଦୟ / ଚାଜ୍ଗଡ
ୁ କ
ି କମ୍ପାନୀର ବିଶବଚନା ଅନୁ ର୍ଯାୟୀ ପରି ବର୍ତ୍୍ନ ଶହାଇପାଶର |

