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STANDARD DEDUCTION OF Rs 40,000 
 
FM Arun Jaitley in his Budget 2018 speech has proposed to provide a 

standard deduction of Rs 40,000 from salary income to employees. However, at 

the same time he has also proposed to take away existing annual transport 

allowance of Rs 19,200 and Rs 15,000 medical reimbursement. Prima facie 

income exempted from tax after setting off the gain and loss comes to only Rs 

5800.  

The tax saved for each employee on this income would depend on the tax slab 

that income falls into. The saving in tax would be Rs 290 for those currently 

paying 5% tax on this income; Rs 1160 for those paying 20% as tax on this 

income; and Rs 1740 for those paying 30% tax on this income. However, these 

savings would be nullified in most cases, except in the case of income up to Rs 

5 lakh, due to increase in the cess payable from current 3% to 4% on the rest of 

the income tax payable by the individual. As a consequence, individuals with 

income above Rs 5 lakh would end up shelling out more tax after taking into 

account the standard deduction, the removal of the allowances and the increase 

in cess. (Refer tables below for calculations)  

However, pensioners will benefit substantially as earlier they did not get any 

standard deduction or any of the other allowances given to salaried employees. 

They would save tax payable on this entire amount of deduction but of course 

have to pay the increased cess on the balance income.  

Currently, medical bills of up to Rs 15000 were reimbursable to employees tax 

free per financial year by employers. A tax-exempt transport allowance of Rs 

19200 per financial year was also allowed to be paid to employees.  

Here's what Divya Baweja, Partner, Deloitte India has to say about the personal 

tax changes proposed in the budget: “The Hon’ble FM has proposed a standard 

deduction of INR 40,000 in lieu of medical reimbursement and transport 
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allowance, thereby resulting in a net benefit of meagre INR 5,800 for class of 

employees who were already availing such benefits. With the levy of 1% 

additional cess, this benefit will not only get moderated but also result in higher 

tax liability for certain class of employees.  

Alok Agrawal, Senior Director, Deloitte India further adds, "Standard deduction 

of Rs 40,000 p.a. for salaried individuals seems to be a very nominal benefit as 

the current tax-free limit for medical expense reimbursement of 15,000 p.a. and 

transport allowance exemption of Rs 1,600 p.m. is anyway leading to a total tax-

free salary of Rs 34,200 p.a."  

 

Standard deduction is essentially a flat amount subtracted from the salary 

income before calculation of taxable income. The standard deduction was a part 

of the Income-tax Act until former finance minister, P. Chidambaram, withdrew it 

in the Union budget of 2005-06. Standard deduction allowed the salaried class 

to take care of expenses that didn't come under the purview of the income tax 

rules.  

 

The standard deduction that was allowed was equivalent to Rs 30,000 or 40% of 

the income, whichever was lower, for salaried employees earning an annual 

income between Rs 75,000 and Rs 5 lakh. There was also a limit set for 

standard deduction at Rs 20,000 for those earning more than Rs 5 lakh. 

 For taxable salary income of Rs 5 lakh.  

 

Read more at: 
//economictimes.indiatimes.com/articleshow/62458566.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst 
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நிலையான வாி விைக்கு ரூ. 40,000 / - 
 

2018 ஆம் ஆண்டின் பட்ஜெட் உலையில், அருண் ஜெட்லி, சம்பள வருமானத்திலிருந்து 

ஊழியர்களுக்கு 40,000 ரூபாய்கலள வழங்க வவண்டும் என்று முன்ஜமாழிந்தார். இருப்பினும், அவத 

வநைத்தில் அவர் தற்வபாது ரூ .19,200 மற்றும் ரூ. 15,000 மருத்துவ ஜசைவினங்கலளக் ஜகாண்டு வருவார். 

ஆதாயம் மற்றும் நஷ்டத்லத அமுல்படுத்தியதன் பின்னர் வாி விைக்கு விைக்கப்படும் முதன்லமயான 

வருமானம் ரூபா 5800 மட்டுவம. 

இந்த வருமானத்தில் ஒவ்ஜவாரு ஊழியருக்கும் வசமிக்கப்பட்ட வாி வருமானம் வாியாக வாி 

ஜசலுத்துவலதக் குறிக்கும். இந்த வருமானத்தில் தற்வபாது 5% வாி ஜசலுத்துபவர்களுக்கு வாிக்கு 

வசமிப்பு ரூ 290 ஆகும். இந்த வருமானத்தில் வாிக்கு 20% ஜசலுத்துபவர்களுக்கு ரூ 1160; இந்த 

வருமானத்தில் 30% வாி ஜசலுத்துபவர்களுக்கு ரூ. 1740. இருப்பினும், இந்தச் வசமிப்பகம் ஜபரும்பாைான 

சந்தர்ப்பங்களில், ஜமாத்த வருவாயில் 3% முதல் 4% வலை ஜசலுத்தப்படும் ஜசசில் அதிகபட்சம் 5 ைட்சம் 

வருமானம் தவிை, தனிநபர் வருமான வாி ஜசலுத்தப்படும். இதன் விலளவாக, 5 ைட்சத்திற்கும் அதிகமான 

வருமானம் உலடய தனிநபர்கள், நிலையான வாி விைக்கு, ஜகாடுப்பனவுகள் அகற்றப்படுதல் மற்றும் 

ஜசஸ்ஸின் அதிகாிப்பு ஆகியவற்லறக் கணக்கில் எடுத்துக் ஜகாள்ளும்வபாது அதிக வாிகலள ஜெல் 

அடிக்கும். (கணக்கீடுகளுக்கு கீவழ அட்டவலணலயப் பார்க்கவும்) 

இருப்பினும், ஓய்வூதியம் ஜபறுவவார் கணிசமாக நன்லம அலடவார்கள், அவர்கள் சம்பாதித்த 

ஊழியர்களுக்கு ஜகாடுக்கப்பட்ட எந்தவிதமான விைக்கு அல்ைது வவறு எந்தக் ஜகாடுப்பலனயும் 

ஜபறவில்லை. இந்த ஜமாத்த ஜதாலகலய வாி ஜசலுத்துவதால் அவர்கள் வாி விைக்குகலள 

காப்பாற்றுவார், ஆனால் நிச்சயமாக சமநிலை வருமானத்தில் அதிகமான ஜசஸ் ஜகாடுக்க வவண்டும். 

தற்வபாது, ரூ 15000 வலை மருத்துவ பில்கள் முதைாளிகளால் நிதியாண்டில் ஒரு வருடம் 

இைவசமாக ஊழியர்களுக்கு வாி விதிக்கப்படுகின்றன. நிதி ஆண்டுக்கு ரூபாய் 19200 என்ற வாி விைக்கு 

வபாக்குவைத்துக் ஜகாடுப்பனவு ஊழியர்களுக்கு வழங்க அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

பட்ஜெட்டில் முன்ஜமாழியப்பட்ட தனிநபர் வாி மாற்றங்கலளப் பற்றி டிவயி பவவொ, ஜடைாய்ட் 

இந்தியா கூறுவது இதுவவ: "ஜகௌைவ பி.எம்.எம்., 40,000 ரூபாய்க்கு ஒரு வழக்கமான விைக்கு 

அளிக்கப்பட்டது. இது மருத்துவப் பணமளிப்பு மற்றும் வபாக்குவைத்து ஜகாடுப்பனவுகளுக்கு பதிைாக, 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/forms-proposals.html

https://economictimes.indiatimes.com/articleshow/62458566.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst


 

 
 

P
ag

e4
 

நிகை விலளவாக ஏற்கனவவ ஐ.சி.ஆர் 5,800 இைாபம் ஈட்டப்பட்ட ஊழியர்களுக்கான நன்லமக்காக 

கிலடத்துள்ளது. 1% கூடுதைான கட்டணத்லத ஜசலுத்துவதன் மூைம், இந்த நன்லம மிதமானதாக 

மட்டுமல்ைாமல், சிை வலக ஊழியர்களுக்கு உயர் வாிக் கடனாக இருக்கும். 

ஜடைாய்ட் இந்தியாவின் மூத்த இயக்குனைான அவைாக் அகர்வால் வமலும் கூறுகிறார்: "ஊதியம் 

ஜபறும் தனிநபர்களுக்கான ரூபாய் 40,000 ரூபா ஜபறுமதியான விைக்கு 15,000 pa மற்றும் வபாக்குவைத்து 

ஜகாடுப்பனவு விைக்கு விைக்கு 1,600 pm எப்படியும் ஜமாத்த வாி-இைவச சம்பளத்திற்கு ரூ. 34,200 pa " 

வாி விைக்கு வருமானம் கணக்கிடப்படுவதற்கு முன்னர் சம்பள வருமானத்தில் இருந்து கழித்த 

ஒரு நிலையான பட்ஜெட் தைநிலையாகும். 2005-06 ஆண்டு மத்திய பட்ஜெட்டில் முன்னாள் நிதி மந்திாி 

பி. சிதம்பைம் வலை திரும்பப் ஜபறும் வலை, வாி வருவாயின் ஒரு பகுதியாக நிலையான துப்பறியும் 

இருந்தது. சம்பாதித்த வாி விைக்கு வாி விதிகளின் கீழ் வைவில்லை என்று ஜசைவினங்கலளக் 

லகயாளுவதற்கு தைநிலையான விைக்கு அனுமதித்தது. 

ரூ. 75,000 மற்றும் ரூ. 5 ைட்சத்திற்கும் இலடவய வருடாந்திை வருமானம் சம்பாதித்து சம்பளம் 

ஜபறும் ஊழியர்களுக்கு ரூ. 30,000 அல்ைது 40 சதவிகிதம் வருவாய் கிலடத்தது. 5 ைட்சத்திற்கும் 

அதிகமான வருமானம் உலடயவர்களுக்கு 20,000 ரூபாய்க்கு நிலையான கழிப்பிற்கான வைம்பு 

அலமக்கப்பட்டுள்ளது. 

நிலையான துப்பறியும் கணக்கீடு எளிலம அதன் முக்கிய நன்லம இருந்தது. இது தலை 

சம்பளத்தில் கீழ் வருமானம் இருந்து வநைாக துப்பறியும் வழங்கப்பட்டது. இது எந்த ஜவளிப்பாடுகள், 

முதலீட்டு ஆதாைங்கள் அல்ைது பில்கள் வதலவயில்லை.  

இது வருமானத்லத சம்பாதிக்கும் ஜசைவினங்களுக்காக விைக்குகள் ஜபற அனுமதிக்கப்படும் 

நிபுணர்கள், சுய ஜதாழில் மற்றும் தனிப்பட்வடார் உடன் சமமான வாி ஜசலுத்துவவார் லவத்து. 

வாிக் கட்டலமப்பிலிருந்து நிலையான விைக்கு அகற்றப்படுவது அடிப்பலடயில், 'ஜமாத்த 

வருமானம்' மீதான வாி ஜசலுத்திய வர்க்கம் சம்பளமாகக் ஜகாடுக்கப்பட்டது, அவத வநைத்தில் 

நிபுணர்கள், சுய ஜதாழில் மற்றும் தனிப்பட்வடார் தங்கள் 'நிகை வருமானத்தில்' வருமான வாி 

ஜசலுத்தினர். 

 

For taxable salary income of Rs 5 lakh.  - ரூ 5 ைட்சம் வாிக்குாிய சம்பளம் வருமானம். 
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For taxable salary income of Rs 25 lakh. ரூ. 25 ைட்சம் வாிக்குாிய சம்பளம் வருமானம். 

 
For taxable salary income of Rs 65 lakh. ரூ. 65 ைட்சம் வாிக்குாிய சம்பளம் வருமானம். 
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For taxable salary income of Rs 1.2 Core. 1.2 வகாடியாக வாிக்குாிய சம்பள வருமானத்திற்குறியது. 

 
Read more at: 
//economictimes.indiatimes.com/articleshow/62458566.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst 

www.Padasalai.Net

www.Padasalai.Net                                                                                    www.TrbTnpsc.com

http://www.trbtnpsc.com/2013/08/forms-proposals.html

https://economictimes.indiatimes.com/articleshow/62458566.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst

