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How to E-filling of Income Tax Returns) 

வருமான வரிக் கணக்கக இகணயத்தில் தாக்கல் செய்யும் முகை 

(E - filing of income tax returns) 

1. அசு அலுலயர்கள் ஜூலய 31ஆம் தேேிக்குள் லருான லரிக் கணக்கிலனத் ோக்கல் 

செய் கீழ்க்கண்ட இலணேரத்ேிற்குச் செல்யவும். 

http://incometaxindiaefiling.gov.in/ 

2. பேயில் ேரத்ேிற்குச் சென்று உங்களுக்கு என்று ஒரு கணக்கு உருலாக்கிக் 

சகாள்ளுங்கள். லருான லரிக் கணக்கிலனத் ோக்கல் செய் பேயில் 

உங்களுக்சகனத் ேனிாக account  ஒன்மிலன உருலாக்க தலண்டும்.  

 

3. தற்கண்ட இலணேரத்ேிற்குள் நுலறந்ேவுடன்,  

 

 லயதுபுமத்ேில் உள்ர Login  என்பலே click செய்வும்.  

 பின்னர் register என்பலே click செய்வும்.  

 அேன் பின்னர் தகட்கும் லிலங்கலரப் பூர்த்ேி செய்வும்.  

 உங்கரது ின்னஞ்ெல் (E- mail ) பகலரிலயும் உள்ரடீு செய்யுங்கள்.  

 இேில் உங்கள் PAN Number ோன் உங்கரது User Id ஆகும்.  

 (உங்கரது லிலங்கள் PAN Card ல் உள்ரது தபான்று உள்ரடீு செய்யுங்கள்) 

 பின்னர் உங்கரது ின்னஞ்ெல் (E- mail ) பகலரிக்கு லரும் link ல் click செய்து 

உள்தர நுலறவும். 

 

4. http://incometaxindiaefiling.gov.in/ என்ம இலணேரம் செல்யவும் லயது 

பக்கத்ேில் உள்ர login என்ம இடத்ேில் click கிரிக் செய்து உங்கரது  

 

 USER NAME :     உங்கரது PAN CARD NUMBER ஐ பேிலிடுங்கள். 

 PASSWORD:  நீங்கள் சகாடுத்ே கடவுச்சொல்லய உள்ரடீு செய்யுங்கள். 

 

(கீழம உள் டத்தில் உள்து ழோன்று யமிமுறறனப் ின்ற்வும்) 

 

http://incometaxindiaefiling.gov.in/
http://incometaxindiaefiling.gov.in/
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5. Login செய்த ின் கீழ்க்கண்டயோறு ழதோன்றும் திறபனில் உங்கது சனரில் உள் 

Account Open ஆகி இருக்கும். அதில்  

 e – file என் சநனுயிற்குச் சென்று Prepare and submit online ITR  என் Option ஐத் 

ழதர்ந்சதடுக்கவும். 
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6. Prepare and submit online ITR  என் Option ஐத் ழதர்ந்சதடுத்த ின்ர் கீழ்க்கண்டயோறு 

ழதோன்றும் திறபனில் உங்கது,  

 PAN CARD Number ஐ முதோயதோக உள்டீு செய்னவும்,  

 ின்ர் Assessment  Year என்தில் 2017 – 2018 என்றதத் ழதர்ந்சதடுக்கவும். 

 அதன்ின் ITR-1  என்றதத் ழதர்ந்சதடுக்கவும்.  

 அதன்ின் Submit சகோடுக்கவும். 

 

 

7. Submit  சகோடுத்த ின் கீழ்க்கண்டயோறு  

1. Instructions  

2. PART A GENERAL  INFORMATION  

3. Income Details  

4. Tax Details  

5. Taxes Paid And Verification 

 6. 80 G 

 என்று 6 Options இருக்கும். 

அதில் முதோயதோக PART A GENERAL  INFORMATION என்றதத் ழதர்ந்சதடுக்கவும். 

அதில் உள் உங்கது சுன யியபங்கள் அறத்றதமம் ெரிோர்க்கவும். ஏழதனும் 

நோற்ம் இருப்ின் நோற்ிக் சகோள்வும். Save draft என்றதக் Click செய்னவும்.  

 

எக்கோபணம் சகோண்டும் Preview & Submit என் ட்டறக்  Click  செய்ன ழயண்டோம். 



www.Padasalai.Net  www.TrbTnpsc.com 

 



www.Padasalai.Net  www.TrbTnpsc.com 
8. இபண்டோயதோக Income Details என்றதத் ழதர்ந்சதடுக்கவும். அதில் 

 B1 என் கத்தில் உங்களுறடன GROSS TOTAL INCOME AMOUNT  ஐப் தியிடவும். 

 B4 என் கத்தில் ீங்கள் தியிட்ட சதோறக யந்துள்தோ எ ெரிோர்க்கவும். 

 80c என் கத்தில் உங்களுறடன  LESS DEDUCTIONS  ஐப் தியிடவும்.(Amount box) 

 80D என் கத்தில் Click செய்து Self And Family என்றதக் கீழ்க்கண்டயோறு Select 

செய்னவும். (உங்களுக்கு உரினறதத் ழதர்ந்சதடுக்கவும்) 

 
 

 Self And Family என்றதக் ழதர்ந்சதடுத்த ின் 80D என் கத்தில் Amount box ல் 

உங்கது Health Insurance (NHIS) Amount ஐப் தியிடவும். 

 இப்சோழுது C1 என் கத்தில் Total Deductions amount ஐ  ெரிோர்க்கவும். 

 C2 என் கத்தில் GROSS TOTAL INCOME AMOUNT (B1)  ிருந்து Total Deductions amount 

(D1) என்றதக் கமித்து யரும் Amount ஐ ெரிோர்க்கவும்.  

 Part  -  D ல் ீங்கள் கட்டின  TAX , CESS  முதின யியபங்கற ெரிோர்த்த ின்ர் 

Save draft என்றதக் Click செய்னவும்.  

 

 எக்கோபணம் சகோண்டும் Preview & Submit என் ட்டறக்  Click  செய்ன ழயண்டோம். 
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9. மூன்ோயதோக Tax Details என்றதக்  Click செய்து 16A யியபங்கற ெரிோர்த்துக் 

சகோள்வும். (second row) யியபங்கற ெரிோர்த்த ின்ர் Save draft என்றதக் Click 

செய்னவும்.  

 

 எக்கோபணம் சகோண்டும் Preview & Submit என் ட்டறக்  Click  செய்ன ழயண்டோம். 
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10.  ோன்கோயதோக Taxes Paid And Verification என்றதக்  Click செய்து  

 D 11 ( i , ii , iii , iv , v )       ( D 12 , D 13 ) யியபங்கற ெரிோர்க்கவும். 

 ின்ர் Part -  E என்தில் உங்களுறடன  Bank Account Details  ிபப்வும். IFSC Code 

ிபப்ினவுடன் உங்கது  Bank Name Display ஆகும். ின்ர்   Bank Account Number ஐ  

திவு செய்னவும். 
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 யியபங்கற ெரிோர்த்த ின்ர் Save draft என்றதக் Click செய்னவும்.  

 ின்ர் Preview & Submit என் ட்டறக்  Click  செய்து உங்கது யியபங்கற 

நீண்டும் ெரிோர்த்தின் Submit சகோடுக்கவும்.  

 

 ெிிது ழபத்தில் உங்கது E - mail முகயரிக்கு தோக்கல் செய்னப்ட்ட 

யருநோயரிப் டியம் அனுப்ி றயக்கப்டும்.    
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 அறத Click செய்னவும். Password என்று ழகட்கும். அதில் உங்கது  PAN Card Number 

(Only small letters) ிந்த ழததிறன உள்டீு செய்னவும். (DD/MM/YYYY) டுயில் 

இறடசயி யபோது. (No space)   (example: eqkps7447h25121982) 

 Open செய்ய்னப்ட்ட ழகோப்ிற File ஐ Print எடுத்து றகசனழுத்திட்டு  

Income Tax Department – CPC, 

Post Bag No - 1, Electronic City Post Office, 

Bengaluru - 560100, Karnataka 

 

என் முகயரிக்கு 120 ோட்களுக்குள் அனுப் ழயண்டும். 

 

 ழகோப்ிறத் தய யிட்டயர்கள் My Accounts ல் Click செய்து IT Returns என்றத 

Click  செய்து சற்றுக்சகோள்ோம்.  
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