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Salary 
 
Illustration 1: Mr. X is employed in ABC Ltd. since 01.07.2007 in the pay scale of 11,000 – 500 – 
14,500 – 1200 – 20,500 – 1,500 – 28,000. The employer has paid dearness allowance @ 20% of his basic 
pay from 01.04.2019 to 30.09.2019 and thereafter dearness allowance was allowed @ 25% of basic pay. 
Compute his Income under the head Salary for Assessment Year 2020-21.  
 
પ્રશ્ન ૧: મિ. ક્ષ ‘અબક’ મિ. િ ાં ૧/૦૭/૨૦૦૭ન  રોજ ૧૧,૦૦૦ – ૫૦૦ – ૧૪,૫૦૦  - ૧૨૦૦ – ૨૦,૫૦૦ – ૧૫૦૦ -
૨૮,૦૦૦ ન  પગ ર ધોરણ ેનોકરી પર જોડ ય .િ મિક તેિને િોંઘવ રી ભથ થ્ાં િૂળ પગ ર ન  ૨૦% પ્રિ ણ ેત .૧ /૦૪/ ૨૦૧૯ ્ી 

૩૦ / ૦૯ /૨૦૧૯ સથધી ચથકવયથાં અન ેત્ય ર બ દ ૨૫ % પ્રિ ણે ચથકવયથાં . તનેથાં  આ . વ ૨૦૨૦ -૨૧ ની પગ ર ની  આવક ની ગણતરી 

કરો. 
 
Illustration 2: Mr. X joins ABC Ltd. on 1st July’ 2010 in the pay scale of 20,000 – 500 – 25,000 – 700 – 
30,600 – 1,000 – 37,600. The company has allowed him dearness allowance @ 5% of the basic pay from 
01.04.2019 upto 30.06.2019 and thereafter dearness allowance was allowed @ 11% of the basic pay but 
upto 31.12.2019 and after that dearness allowance was allowed @ 18% of the basic pay. Compute his 

Income under the head Salary for the Assessment Year 2020-21. 
 
પ્રશ્ન ૨ : મિ. ક્ષ ‘અબક’ મિ. િ ાં ૧/૦૭/૨૦૧૦ ન  રોજ ૨૦,૦૦૦ – ૫૦૦ – ૨૫,૦૦૦ – ૭૦૦ – ૩૦,૬૦૦ – ૧૦૦૦ -
૩૭,૬૦૦ ન  પગ ર ધોરણ ેનોકરી પર જોડ ય . િ મિક તેિન ેિોંઘવ રી ભથ થ્ાં િૂળ પગ ર ન  ૫% પ્રિ ણે ત .૧ /૦૪/ ૨૦૧૯ ્ી 

૩૦ / ૦૬ /૨૦૧૯ સથધી ચથકવયથાં અન ેત્ય ર બ દ ૧૧ % પ્રિ ણે ત  ૩૧/૧૨/૨૦૧૯ સથધી ચથકવયથાં અન ેત્ય ર બ દ ૧૮% પ્રિ ણ ે

ચથકવયથાં . તેનથાં  આ . વ ૨૦૨૦ -૨૧ ની પગ ર ની  આવક ની ગણતરી કરો. 
 
Illustration 3:  
         Mr. X is employed in ABC Ltd. getting basic pay Rs. 60,000 p.m. and dearness allowance Rs. 
10,000 p.m. (forming part of salary). Employer has paid bonus Rs. 20,000 during the year. Commission 
was allowed @ 2% of sales turnover of Rs.50,00,000. The employer and employee both are contributing 
Rs. 11,000 p.m. (each) to the Recognized provident fund. During the year interest of Rs. 1,00,000 was 
credited to the RPF @ 10% p.a. Compute Income under the head Salary of Mr. X for A.Y. 2020-21.  
 

પ્રશ્ન 3: મિ. ક્ષ ‘અબક’ મિ. િ ાં નોકરી પર જોડ યો ત્ય ર ેતેનો િૂળ પગ ર  િ મસક રૂ .૬૦,૦૦૦ અને િોંઘવ રી ભથ થ્ાં ( પગ ર ન  

ભ ગ રૂપે ) રૂ. ૧૦,૦૦૦ િ મસક હતથાં .વર્ષ દરમિય ન િ મિકે રૂ. ૨૦,૦૦૦ બોનસ ચથકવયથાં.વર્ષ દરમિય ન તેિન  દ્વ ર  ્યેિ વેચ ણ રૂ 

.૫૦,૦૦,૦૦૦ હતથાં જેન  પર તેન ે2% કિીશન િળવ પ ત્ર છે .કિષચ રી અન ેિ મિક ેબાંને એ  િ ન્ય પ્રોમવડન્ટ ફાંડ િ ાં િ મસક 

રૂ.૧૧,૦૦૦ નો ફ ળો આપ્યો હતો .વ ર્ર્ષક ૧૦% ન  દર ેવર્ષ દરમિય ન િ ન્ય પ્રોમવડન્ટ ફાંડ િ ાં જિ  ્યેિ વય જ રૂ.૮,૮૦૦ હતથાં . 

તેનથાં  આ . વર્ષ  ૨૦૨૦ -૨૧ ની પગ ર ની  આવક ની ગણતરી કરો. 
 
Illustration 4 : Mr. X retired from ABC Ltd. and received RPF balance as given below: Employer 
Contribution 5,00,000 - 15%  
 Employee contribution 5,00,000 - 15%  
  Interest employer contribution 1,00,000 - 10% p.a.   
  Interest employee contribution 1,00,000 - 10% p.a. The employee has not complied with even a single 
condition prescribed for this purpose, taxable amount shall be.  
 

પ્રશ્ન ૪: મિ. ક્ષ ‘અબક’ મિ. િ ાં્ી મનવતૃ ્ ય છે અને નીચ ેિથજબ િ ન્ય પ્રોમવડન્ટ ફાંડ િેળવ ેછે : 
િ મિક નો ફ ળો રૂ .૫,૦૦,૦૦૦ – ૧૫% 



કિષચ રીનો ફ ળો રૂ .૫,૦૦,૦૦૦ – ૧૫% 
િ મિક નો ફ ળ  પર વય જ  ૧,૦૦,૦૦૦ -  ૧૦%   
કિષચ રીન  ફ ળ  પર વય જ ૧,૦૦,૦૦૦ – ૧૦%. કિષચ રીએ આ હતેથ િ ટે કોઈ શરત નથાં પ િન કયથું ન્ી , તો કરપ ત્ર રકિ શોધો . 



Illustration 5 : Mr. X is employed in ABC limited basic pay `70,000 per month, D.A. `30,000 per month 
, Bonus `50,000 and commission @ 1% on sales turnover of `100 Lakh. Employer has contributed 
`18,000 per month to Unrecognized provident fund and employee has also contributed an equal amount. 
During the year Interest of `2,00,000 was credited on employee plus employer contribution @ 10% per 
annum. Compute his Income under the head Salary . 

 પ્રશ્ન ૫ : મિ. ક્ષ ‘અબક’ મિ. િ ાં નોકરી પર જોડ યો ત્ય ર ેતનેો િૂળ પગ ર  િ મસક રૂ .૭૦,૦૦૦ હતો  , િોંઘવ રી ભથ થ્ાં િ ાંમસક રૂ. 

૩૦,૦૦૦ હતથાં  , બોનસ રૂ. ૫૦,૦૦૦ હતથાં અને વર્ષ દરમિય ન તેિન  દ્વ ર  ્યેિ વેચ ણ રૂ .૧૦૦ િ ખ  હતથાં જેન  પર તનેે ૧ % 

કિીશન િળવ પ ત્ર છે .અિ ન્ય પ્રોમવડન્ટ ફાંડ િ ાં િ મિક નો ફ ળો િ મસક રૂ. ૧૮,૦૦૦ હતો અને કિષચ રીનો ફ ળો પણ એટિોજ 

હતો. વ ર્ર્ષક ૧૦% ન  દર ેવર્ષ દરમિય ન અિ ન્ય પ્રોમવડન્ટ ફાંડ િ ાં જિ  ્યેિ વય જ રૂ.2,૦૦,૦૦૦ બાંન ેન  ફ ળ  પર િળયથાં હતથાં .  
તનેી  કરપ ત્ર પગ ર ની  આવક ની ગણતરી કરો. 
 
Illustration 6: Mr. X is employed in ABC Ltd. getting basic pay `20,000 p.m., dearness allowance `7,000 
p.m. and half of the dearness allowance forms the part of salary for the purpose of retirement benefits. 
The employer has paid bonus @ `500 p.m., commission @ 1% on the sales turnover of `20 lakhs. The 
employer paid him house rent allowance `6,000 p.m. Employee has paid rent `7,000 p.m. and was posted 
at Agra. Compute his Taxable Income under the head Salary for the Assessment Year 2020-21.  
 
પ્રશ્ન ૬  : મિ. ક્ષ ‘અબક’ મિ. િ ાં નોકરી પર જોડ યો ત્ય ર ેતનેો િૂળ પગ ર  િ મસક રૂ .૨ ૦,૦૦૦ હતો , િોંઘવ રી ભથ થ્ાં િ ાંમસક રૂ. 

૭ ,૦૦૦ હતથાં જેિ ાં્ી અડધથાં િોંઘવ રી ભથ થ્ાં મનવમૃિ ન  િ ભ હઠેળ પગ રન  ભ ગ રૂપે હતથાં. િ મિક ેતનેે બોનથસ િ મસક રૂ. ૫૦૦ 

અને કિીશન વર્ષ દરમિય ન તેિન  દ્વ ર  ્યેિ વચે ણ રૂ .૨૦ િ ખન  ૧ % િળે છે.િ મિક તનેે િ મસક રૂ. 6,૦૦૦ ઘર ભ ડ  

ભથ થ્ાં ચથકવતો હતો. કિષચ રી તેનથાં િ મસક રૂ.૭,૦૦૦ ભ ડથાં ચૂકવતો હતો અને તે આગ્ર િ ાં ક િ કરતો હતો. તેનથાં  આ . વર્ષ  ૨૦૨૦ -
૨૧ ની  કરપ ત્ર પગ ર ની  આવક ની ગણતરી કરો. 
 
Illustration 7 :  Compute taxable amount of house rent allowance in the following cases: 
 
Name of the employee  Mr. A    Mr. B  Rent paid Mr. D  

Basic Pay  20,000 
p.m.  

20,000 
p.m.  

20,000 
p.m.  

20,000 p.m.  

House rent allowance  5,000 
p.m.  

5,000 p.m.  5,000 p.m.  5,000 p.m.  

Rent paid  1,500 
p.m  

12,000 
p.m  

14,000 p.m  Nil  

Place of residence  Delhi  Delhi  Delhi  Delhi  

  



પ્રશ્ન ૭   : નીચનેી મવગતો પર્ી કરપ ત્ર ઘર ભ ડ  ભથ થ્ાં શોધો : 
 

 કિષચ રી નથાં ન િ  મિ અ    
ચકૂવિે 

ભ ડથાં  

મિ બ  મિ ક  મિ ડ   

િૂળ પગ ર  20,000 
િ મસક  

20,000 
િ મસક  

20,000 
િ મસક  

20,000  
િ મસક   

ઘર ભ ડ  ભથ થ્ાં  5,000   
િ મસક 

5,000  
િ મસક  

5,000  
િ મસક  

5,000  
િ મસક  

ચૂકવેિ ભ ડથાં 1,500  
િ મસક 

12,000 
િ મસક  

14,000  
િ મસક  

---  

રહેઠ ણનથાં સ્્ળ દદલ્હી દદલ્હી દદલ્હી i  દદલ્હી 

 

Illustration 8: 
 Mr. X is employed in ABC Ltd. getting basic pay `20,000 p.m. but it was increased to `30,000 p.m. w.e.f. 
01.09.2019. The employer was paying him house rent allowance `6,000 p.m. but it was decreased to 
`3,000 p.m. w.e.f. 01.11.2019. The employee was paying rent `4,000 p.m. but it was increased to `7,000 
p.m. w.e.f. 01.12.2019. The employee was posted at Amritsar but was transferred to Calcutta w.e.f. 
01.02.2020. The employee has resigned w.e.f. 01.03.2020. Compute his taxable amount of house rent 
allowance for the Assessment Year 2020-21.  
 

પ્રશ્ન ૮: મિ. ક્ષ ‘અબક’ મિ. િ ાં નોકરી પર જોડ યો ત્ય ર ેતનેો િૂળ પગ ર  િ મસક રૂ .૨ ૦,૦૦૦ હતો ,જે ૧/૦૯/૨૦૧૯ ્ી વધીન ે

રૂ.૩૦,૦૦૦ િ મસક ્યો  હતો .િ મિક તેને ઘર ભ ડ  ભથ થ્ાં િ મસક રૂ.6,૦૦૦ ચથકવત  હત  જે ૧/૧૧/૨૦૧૯ ્ી ઘટ ડી ને િ મસક 

રૂ.૩૦૦૦ કય ું હત . કિષચ રી િ મસક રૂ.4,૦૦૦ ભ ડથાં ચૂકવતો હતો જે વધીને િ મસક રૂ.૭,૦૦૦  ૧/૧૨/૨૦૧૯ ્ી ્યથાં હતથાં. મિ. ક્ષ 

અિૃતસરિ ાં નોકરી કરતો હતો જેની બદિી  ૧/૦૨/૨૦ િ ાં કિકિ  ્ય હતી.કિષચ રીએ ૧/૦૩/૨૦ ન  રોજ ર જીન િથાં આપ્યથાં 

હતથાં.ઉપર ની મવગતો પર્ી કરપ ત્ર ઘર ભ ડ  ભથ થ્ાં શોધો.  
 
Illustration:    ( H.W )   
       Mr. X is employed with XY Ltd. on a basic salary of `10,000 p.m. He is also entitled to Dearness 
allowance @ 100% of basic salary, 50% of which is included in salary as per terms of employment. The 
company gives him house rent allowance of 6,000 p.m. which was increased to ` 7,000 p.m. with effect 
from 01.01.2020. He also got an increment of ` 1,000 p.m. in his basic salary with effect from 01.02.2020. 
Rent paid by him during the previous year 2019-20 is as under:  
April and May, 2019 - Nil, as he stayed with his parents.  
 
June to October, 2019 - ` 6,000 p.m. for an accommodation in Ghaziabad.  
 
November, 2019 to March, 2020 - ` 8,000 p.m. for an accommodation in Delhi.  
Compute the gross salary for Assessment Year 2020-21.   
 
 
 



 
 
પ્રશ્ન:  ( H.W )   
મિ. ક્ષ ‘અબક’ મિ. િ ાં નોકરી પર જોડ યો ત્ય ર ેતનેો િૂળ પગ ર  િ મસક રૂ .૧ ૦,૦૦૦ હતો.તેન ેિૂળપગ ર ન  ૧૦૦% િોંઘવ રી 

ભથ થ્ાં િળવ પ ત્ર છે, જેિ ાં્ી ૫૦ % નોકરી ની શ રતો િથજબ પગ ર િ ાં સિ વેશ ્યેિ છે .કાંપની તેન ેિ મસક રૂ.૬૦૦૦ ઘર ભ ડ ાં 

ભથ થ્ાં ચથકવે છે , ૧-૧ -૨૦૨૦ ્ી વધી ન ેિ મસક રૂ .૭૦૦૦ કરવ િ ાં આવય  હત  . તનેે ત  .૧-૨-૨૦૨૦ ્ી રૂ. ૧૦૦૦ નો 

ઇજાફો િૂળ પગ ર િ ાં આપવ િ ાં આવયો હતો .પ છિથવર્ષ  ૨૦૧૯-૨૦ િ ાં તેન ેભ ડથાં નીચે િથજબ ચથકવયથાં : 
એમપ્રિ ્ી િે , ૨૦૧૯ – શૂન્ય પોત ન  વ િી સ ્ે રહેતો હતો  

જથન ્ી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૯ – રૂ. ૬૦૦૦ િ મસક ગ ઝીય બ દિ ાં રહેતો હતો  

નવેમ્બેર , ૨૦૧૯ ્ી િ ચે, ૨૦૨૦ – રૂ. ૮૦૦૦ િ મસક દદલ્હીિ ાં રહેતો હતો. 
તેની આક રણી વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ િ ટ ેની કરપ ત્ર પગ ર ની આવક શોધો.  
 

 
Illustration:    ( H.W )   
       Mr. X is employed with XYZ Ltd. on a basic salary of `10,000 p.m. He is also entitled to Dearness 
allowance @ 100% of basic salary, 50% of which is included in salary as per terms of employment. The 
company gives him house rent allowance of ` 6,000 p.m. which was increased to ` 7,000 p.m. with effect 
from 01.01.2020. He also got an increment of ` 1,000 p.m. in his basic salary with effect from 01.02.2020. 
Rent paid by him during the previous year 2019-20 is as under:  
April and May, 2019 - Nil, as he stayed with his parents.  
June to October, 2019 - ` 6,000 p.m. for an accommodation in Ghaziabad.  
November, 2019 to March, 2020 - ` 8,000 p.m. for an accommodation in Delhi.  
Compute the gross salary for Assessment Year 2020-21.   
 
 
 
પ્રશ્ન  (H.W): 
મિ. ક્ષ ‘XYZ ’ મિ. િ ાં નોકરી પર જોડ યો ત્ય રે તેનો િૂળ પગ ર  િ મસક રૂ .૧૦,૦૦૦ હતો. તેન ેિળવ પ ત્ર િોંઘવ રી ભથ થ્ાં િૂળ 

પગ રન  ૧૦૦% હતથાં ,જેનો ૫૦% ભ ગ નોકરીની શરતો િથજબ પગ ર િ ાં ગણ ય છે. કાંપની તેન ેઘર ભ ડ  ભથ થ્ાં િ મસક રૂ.6,૦૦૦ 

ચથકવતી હતી જે વધીને ૧/૦૧/૨૦૨૦ ન  રોજ્ી િ મસક રૂ.૭૦૦૦ ્ઈ ગઈ. તેન ે૧/૦૨/૨૦૨૦્ી તને  િૂળ પગ ર િ ાં િ મસક 

રૂ.૧,૦૦૦ ઇજાફો પણ િળયો . કિષચ રીએ નીચે િથજબ ભ ડથની ચથકવણી કરી હતી: 
એમપ્રિ- િે ,૨૦૧૯ િ ાં શથન્ય – ત ેપોત ન  વ િી સ ્ે રહતેો હતો. 
જથન ્ી ઓકટોબર ,૨૦૧૯ – િ મસક રૂ.6,૦૦૦ ઘ ઝીય બ દિ ાં રહતેો હતો . 
નવેમ્બર ૨૦૧૯ ્ી િ ચષ ૨૦૨૦ – િ મસક રૂ.૮,૦૦૦ દદલ્હીિ ાં રહતેો હતો . 
તેન  ગ્રોસ પગ ર ની ગણતરી કરો. 
 
Illustration 9  : Mr. X is employed in Central Government getting basic pay `18,000 p.m., dearness 
allowance `6,000 p.m. Employer has paid children education allowance `700 p.m. per child w.e.f. 
01.09.2019 and hostel allowance of `1,000 p.m. for one child w.e.f. 01.10.2019.  
Employer has paid transport allowance `1,700 p.m. w.e.f. 01.11.2019. Employer has paid house rent 
allowance `5,000 p.m. w.e.f 01.01.2020.  
The employee has resigned from 01.02.2020 and has taken up a new job w.e.f. 01.03.2020. He is getting 
basic pay `27,000 p.m. and house rent allowance `4,000 p.m. Compute his Taxable Income under the head 
salary for the Assessment Year 2020-21. 
 
પ્રશ્ન ૯: મિ. ક્ષ કેન્ર સરક ર નો કિષચ રી છે જેનો િૂળ પગ ર િ મસક રૂ.૧૮,૦૦૦ , િોંઘવ રી ભથ થ્ાં િ મસક રૂ.6,૦૦૦ હતથાં. 



િ મિકે ૧/૦૯/૨૦૧૯ ્ી િ મસક રૂ.૭૦૦ એક બ ળક િ ટે મશક્ષણ ભથ થ્ાં ચથકવયથાં અન ે૧/૧૦/૨૦૧૯ ્ી િ મસક રૂ.૧,૦ ૦૦ એક 

બ ળક િ ટે હોસ્ટેિ  ભથ થ્ાં ચથકવયથાં હતથાં. િ મિકે તેને વ હનવયવહ ર ભથ થ્ાં ૧/૧૧/૨૦૧૯ ્ી રૂ.૧,૭૦૦ ચથકવયથાં હતથાં. ત  . 

૧/૦૧/૨૦૨૦ ્ી િ મિકે તનેે ઘર ભ ડ  ભથ થ્ાં િ મસક રૂ.૫,૦૦૦ ચથકવયથાં હતથાં . 
મિ. ક્ષ એ ૧/૦૨/૨૦૨૦ ન  રોજ ર જીન િથાં આપીને ત . ૧/૦૩/૨૦૨૦ એ નવી નોકરીએ જોડ યો હતો.ત્ય ાં તનેો િૂળ પગ ર 

રૂ.૨૭,૦૦૦ િ મસક હતો અને ઘર ભ ડ  ભથ થ્ાં િ મસક રૂ.4,૦૦૦ િળતથાં હતથાં. . તનેી  આ . વર્ષ  ૨૦૨૦ -૨૧ ની કરપ ત્ર પગ ર ની  

આવક ની ગણતરી કરો. 
 
Illustration 10 :Mr. X is employed in central Government getting basic pay `30,000 p.m., dearness 
allowance `7,000 p.m., servant allowance `2,000 p.m., entertainment allowance `1,000 p.m., city 
compensatory allowance `600 p.m. Compute his Taxable Income under the head salary of Mr. X. 
 
પ્રશ્ન ૧૦ : મિ. ક્ષ કેન્ર સરક ર નો કિષચ રી છે જેનો િૂળ પગ ર િ મસક રૂ.૩૦,૦૦૦ , િોંઘવ રી ભથ થ્ાં િ મસક રૂ.૭,૦૦૦ , નોકર 

નથાં ભથ થ્ાં રૂ.૨૦૦૦ િ મસક ,િનોરાંજન ભથ થ્ાં િ મસક રૂ.૧૦૦૦, મસટી કોમ્પેન્સેતરી ભથ થ્ાં િ મસક રૂ.૬૦૦ હતથાં. તનેી  કરપ ત્ર પગ ર 

ની  આવક ની ગણતરી કરો. 
 
Illustration 11: Mr. X receives the following emoluments during the previous year ending 31.03.2020. 
Basic pay ` 40,000 Dearness Allowance ` 15,000 Commission ` 10,000 Entertainment allowance ` 4,000 
Medical allowance ` 10,000 Professional tax paid ` 3,000 (` 2,000 was paid by his employer) He has no 
other income. Determine the income from salary for A.Y. 2020-21, if Mr. X is a State Government 
employee. 
 
પ્રશ્ન ૧૧  :મિ ક્ષને નીચ ેિથજબ પ છિ ાં વર્ષિ ાં ભથ્ ઓ િળત  હત  : 
િૂળ પગ ર રૂ.૪૦,૦૦૦ , િોંઘવ રી ભથ થ્ાં રૂ.૧૫,૦૦૦ ,કમિશન રૂ.૧૦,૦૦૦ ,િનોરાંજન ભથ થ્ાં રૂ.૪,૦૦૦ , િેડીકિ ભથ થ્ાં  

રૂ.૧૦,૦૦૦ , વયવસ ય વેરો  રૂ.૩,૦૦૦ ભયો  (રૂ. ૨,૦૦૦ િ મિક ેચૂકવય  ). 
તનેી  આ . વર્ષ  ૨૦૨૦ -૨૧ ની કરપ ત્ર પગ ર ની  આવક ની ગણતરી કરો , જો તે ર જ્ય સરક ર નો કિષચ રી હોય તો. 
 
Illustration 12: Mr. X employed in ABC Ltd. and getting basic pay ₹20,000 p.m., dearness allowance ₹ 

10,000 p.m. and 50% of DA forms part of salary. Employer has paid bonus ₹ 1,000 p.m. commission ₹ 

2,000 p.m. children education allowance ₹ 150 p.m. per child for 3 children and hostel allowance ₹ 500 

p.m. for one child and entertainment allowance ₹ 500 p.m., transport allowance ₹ 1,800 p.m. Employer 
has paid professional tax ₹ 200 p.m. on behalf of the employee. Employer has provided him club facility 

and has paid membership fee ₹ 1,000 p.m. Employer has provided him rent free accommodation for 

which rent paid by employer is ₹ 11,000 p.m. Compute his taxable salary income  for the A.Y. 2020-21.  
 
પ્રશ્ન ૧૨: મિ ક્ષ  ‘અબક’ મિ. િ ાં નોકરી કરે છે અને તેને િૂળ પગ ર િ મસક રૂ.૨૦,૦૦૦ ,િોંઘવ રી ભથ થ્ાં િ મસક રૂ.૧૦,૦૦૦ 

જેિ ાં  ૫૦% િોંઘવ રી ભથ થ્ાં પગ ર ન  ભ ગ રૂપે છે . િ મિક તેને બોનસ  રૂ.૧,૦૦૦ િ મસક  ,કિીશન રૂ. ૨,૦૦૦ િ મસક 

,બ ળકો િ ટે મશક્ષણ ભથ થ્ાં િ મસક રૂ.૧૫૦ બ ળક દીઠ ત્રણ બ ળકો િ ટે અન ેહોસ્ટેિ ભથ થ્ાં િ મસક રૂ. ૫૦૦ એક બ ળક િ ટે  અને  

િનોરાંજન ભથ થ્ાં િ મસક રૂ. ૫૦૦ , વ હનવયવહ ર ભથ થ્ાં િ મસક રૂ.૧૮૦૦ ચથકવત  હત . િ મિકે કિષચ રી વતી વયવસ ય વેરો  

િ મસક રૂ.૨૦૦ ચૂકવય  હત . િ મિકે તેને ક્િબ ની સગવડ આપી હતી અને િેમ્બરમશપ ફી િ મસક રૂ.૧૦૦૦ ચૂકવી હતી. િ મિકે 

તેને ભ ડ  વગરન  િક નની સગવડ આપી હતી જેનથાં ભ ડથાં  િ મિકે  િ મસક રૂ.૧૧,૦૦૦ ચૂકવયથ હતથાં .  
તનેી  આ . વર્ષ  ૨૦૨૦ -૨૧ ની કરપ ત્ર પગ ર ની  આવક ની ગણતરી કરો. 
 
Illustration 13 : Mr. X is employed in ABC Ltd. getting basic pay ₹ 37,000 p.m., dearness allowance ₹ 
32,000 p.m. The employer has provided him rent free accommodation at a place with population of 13 
lakhs and the rent paid by the employer is ₹ 10,000 p.m. The employer has provided him furniture with 
original cost ₹ 1,50,000. However, the employer has discontinued the facility of rent free accommodation 
and furniture both w.e.f. 1st March, 2020. He has paid him house rent allowance ₹ 7,000 p.m. The 



employee has shifted in his own house w.e.f. 01.03.2020. Compute Taxable salary income  for the 
Assessment Year 2020-21.  
(b) Presume in the above illustration the accommodation is owned by the employer.  
 
પશ્ન ૧૨: મિ ક્ષ  ‘અબક’ મિ. િ ાં નોકરી કરે છે અને તેને િૂળ પગ ર િ મસક રૂ.૩૭,૦૦૦ ,િોંઘવ રી ભથ થ્ાં િ મસક રૂ.૩૨,૦૦૦ 

િળે છે.િ મિક ેતનેે 13 િ ખ ની વસ્તીવ ળi શહેર િ ાં ભ ડ  વગરન  િક નની સગવડ આપી હતી જેનથાં ભ ડથાં  િ મિકે  િ મસક રૂ.૧૦ 

,૦૦૦ ચૂકવયથ હતથાં.િ મિક ેતેિને ફનીચર રૂ.૧,૫૦,૦૦૦ ની દકિતનથાં આપ્યથાં હતથાં.િ મિકે ભ ડ  વગરન  િક નની સગવડ ફનીચર  

સમહત  ૧િી િ ચષ્ી બાંધ કર હતી.કિષચ રી ૧િી િ ચષ્ી પોત ન  ઘરિ ાં રહેવ  ગયો હતો.િ મિક ેતનેે ઘર ભ ડ  ભથ થ્ાં િ મસક 

રૂ.૭,૦૦૦ ચથકવયથાં હતથાં. 
તનેી  આ . વર્ષ  ૨૦૨૦ -૨૧ ની કરપ ત્ર પગ ર ની  આવક ની ગણતરી કરો. 
બ.) ઉપરન   દ ખિ િ ાં એવથાં ધ રો ક ેિક ન િ મિકની િ મિકનથાં હતથાં. 
 


