
 

ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ (ROD) 

ಮಾರಾಟ ಬಿಲ್ ಅಪವರ್ತನ ಮರ್ತು ಖರಿೀದಿ ಬಿಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿ: 

ಆಂರ್ರಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ರರೀಟಂಗ್ ಮಾರಾಟ ಬಿಲ್ ಅಪವರ್ತನ ಖರಿೀದಿ ಬಿಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿ 

ಎ+ & ಎ 12.75% 13.25% 

ಬಿ+ 13.25% 13.75% 

ಬಿ 13.75% 14.25% 

ಸಿ 14.25% 14.75% 
 

ಎ) ಇರ್ರರ ಯೀಜನರ: 

ಉರ್ಪನನದ ಹರಸರತ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ (ROD) 
ಕಾರ್ಪೊರ ೇಟ್ ಸಾಲದ ವಿರುದಧ ಆಸಿಿ (CLAP) ಪ್ರಸ್ುಿತ 13.50%. 

ಯಂತ ್ ರೇಪ್ಕರಣಗಳು ಮತುಿ ಸ್ಲಕರಣ ಗಳ ಹ ೈರ್ಪೇಥ ಕ ೇಶನ್ ಪ್ರಸ್ುಿತ 13.50%. 

ಸ್ರಕುಪ್ಟ್ಟಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಿತಿಗಳು (ಎಲ್ಸಿ ಬ ಂಬಲದ ್ ಂದಿಗ ) ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟ್ಟಗ  ನ ್ ೇಂದಾಯಿತ ಕಚ ೇರಿಯಿಂದ 

ROD ಅನ್ುು ಸ್್ಚಿಸ್ಲಾಗುತಿದ . 
 

ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಣಕ್ಾಸತ ಯೀಜನರ 
(ವಿಎಫ್ಎಸ್ಕ) 

ಆಂರ್ರಿಕ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ರರೀಟಂಗ್ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಣಕ್ಾಸತ (ROD) 

ಎ+ & ಎ 11.00 

ಬಿ+ 11.25 

ಬಿ 11.75 
 

ಬಾಕಿ ದಿನಾಂಕದ ನಂರ್ರದ ದಂಡಗಳು: 

ಅಪ್ವತೊನೇಯ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಗಳನ್ುು ನಗದಿತ ದಿನಾಂಕದವರ ಗ  ಮತು ಿ7 ದಿನ್ಗಳ ಗ ರೇಸ್ ಅವಧಿಯವರ ಗ  ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸ್ಲು ಅನ್ುಮತಿ ಪ್ಡ ದ ROD ಗ  ಶುಲಕ 

ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುತಿದ . 

ಐಬಿಸಿಪಿ ಇನಾಾಯ್ಸ್ಗಳಲಿ್ಲ ಮಾನಯತರ: 

ದಂಡದ ಶುಲಕಗಳು 1% ಇನಾಾಯ್ಸಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕ ರಡಿಟ್ ಅವಧಿ (ಐಬಿಸಿಪಿ) ಅವಧಿಗ  ಅನ್ುಮತಿಸ್ಲಾದ ಆರ್ೊಡಿಗಂತ ಹ ಚಿಿನ್ದನ್ುು ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುತಿದ . 

ಒಡಿ ಇನಾಾಯ್ಸ್ಗಳ ಮಾನಯತರ: 

ದಂಡದ ಶುಲಕಗಳು 2% ಮಿತಿಮಿೇರಿದ (ರ್ಡಿ) ಅವಧಿಗ  ಅನ್ುಮತಿಸ್ಲಾದ ಆರ್ೊಡಿ ಮೇಲ  ಮತು ಿಅದಕ್ಕಂತ ಹ ಚಿಿನ್ ದರವನ್ುು ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುತಿದ . 

ಪಿಡಿ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ಗಳ ಮಾನಯತರ: 

ದಂಡದ ಶುಲಕಗಳು 3% ಹಿಂದಿನ್ ಡ್ೂ (ಪಿಡಿ) ಅವಧಿಗ  ಅನ್ುಮತಿಸ್ಲಾದ ಆರ್ೊಡಿಗಂತ ಹ ಚಿಿನ್ದನ್ುು ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುತಿದ . 

ಅಪವರ್ತನ ಶತಲ್್ಗಳು: 

ಸ್ರಕುಪ್ಟ್ಟಿ ಮೌಲೂದ 0.25% ಇನ್ವಾಯ್ಸಿ ದರ ಅಥವಾ ಕನಷ್ಠ 100 / - ರ್. 

ಮರತ ನಿಯೀಜನರ ಶತಲ್್ಗಳು: 

ಅಪ್ವತೊನೇಯ ಇನ್ವಾಯ್ಸಿಗಳನ್ುು ಕ ್ೈಂಟ್ನ್ ಪ್ರವಾಗ ಮರು ನಯೇಜಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ುು ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುತಿದ . ಪ್ರಸ್ುಿತ, ಇನಾಾಯ್ಸಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 180 ದಿನ್ಗಳವರ ಗ  

ಇನಾಾಯ್ಸಿ ಪಾವತಿಸ್ದಿದದಲ್್ಸ, ಮರು ನಯೇಜನ  ಮಾಡಿದ ಖಾತ ಯಲ್ಸ ್ಪ್ರತಿ ಇನಾಾಯ್ಸ್ಿೆ ಕನಷ್ಠ ರ್ .100 / - ರ ್ ಂದಿಗ  ಮರು-ನಯೇಜನ  ಶುಲಕವನ್ುು ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುತಿದ . 

 



 

ಪೆಕಿೆಯೆ ಶತಲ್್ಗಳು: 

ಅಪ್ವತೊನೇಕರಣಕಾಕಗ ಅಪ್ಿಕ ೇಶನ್ / ಪ್ರಸಾಿವನ ಯ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಸ್ಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ ಲಸ್ಕ ಕ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ  ವಿಧಿಸ್ುವ ಶುಲಕ ಇದು. ಪ್ರಕ್ರಯ್ಸ್ ಶುಲಕವನ್ುು ಮುಂಚಿತವಾಗ 

ಸ್ಂಗರಹಿಸ್ಲಾಗುತಿದ . ಪ್ರಸಾಿಪ್ವನ್ುು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸ್ಂದರ್ೊದಲ್್ಸ ಅಥವಾ ಶಾಖ ಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸ್ು ಮಾಡಿದದಕ್ಕಂತ ಕಡಿಮ ಮಿತಿಯನ್ುು ಮಂಜ್ರಾತಿ ಪಾರಧಿಕಾರವು 

ಅನ್ುಮತಿಸಿದಾಗ, ನ್ಂತರ ಪ್ರಕ್ರಯ್ಸ್ ಶುಲಕವನ್ುು ಗಾರಹಕರಿಗ  ಪ್ರಮಾಣಾನ್ುಗುಣವಾಗ ಮರುಪಾವತಿಸ್ಲಾಗುತಿದ . ಮಂಜ್ರಾದ ಪ್ೂವೊಪಾವತಿ ಮಿತಿಯನ್ುು ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಗದಿತ 

ಮೊತಿದ ್ ಂದಿಗ  ಸಾ್ಾಬ್ ಸಿಸ್ಿಮ್ ಆಧರಿಸಿ ಇದನ್ುು ವಿಧಿಸ್ಲಾಗುತಿದ . 

ಎಸ್ಕಬಿಎಫ್ ಮರ್ತು ಪಿಬಿಡಿ ಮಿತಿಗಳು: 

ಪಿಪಿ ಮಿತಿ 

ಅನಾಯ್ಸವಾಗತವ ಸಂಸ್ರಣಾ 

ಶತಲ್್ಗಳು (*) 

(ಲ್ಕ್ಷ ರೂ.) (ಮೊರ್ು ರೂ.) 

ತನ್ಕ 30.00   15000 

ಮೇಲ  30.00 ತನ್ಕ 50.00 25000 

ಮೇಲ  50.00 ತನ್ಕ 100.00 40000 

ಮೇಲ  100.00 ತನ್ಕ 150.00 75000 

ಮೇಲ  150.00 ತನ್ಕ 200.00 100000 

ಮೇಲ  200.00 ತನ್ಕ 300.00 150000 

ಮೇಲ  300.00 ತನ್ಕ 400.00 200000 

ಮೇಲ  400.00 ತನ್ಕ 500.00 250000 

ಮೇಲ  500.00 ತನ್ಕ 600.00 300000 

ಮೇಲ  600.00 ತನ್ಕ 700.00 350000 

ಮೇಲ  700.00 ತನ್ಕ 800.00 400000 

ಮೇಲ  800.00 ತನ್ಕ 900.00 450000 

ಮೇಲ  900.00 ತನ್ಕ 1000.00 500000 

ಮೇಲ  1000.00 ತನ್ಕ 1100.00 550000 

ಮೇಲ  1100.00   750000 
 

ಮರತಕಳಿಸತವಿಕ್ರಯಂದಿಗರ ಎಸ್ಕಬಿಎಫ್ ಮಿತಿಯ್ಸಡಿಯ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಣಕ್ಾಸತ ಯೀಜನರ (ವಿಎಫ್ಎಸ್ಕ): 

ಪಿಪಿ ಮಿತಿ (ವಿಎಫ್ಎಸ್ಕ) 
ಅನಾಯ್ಸವಾಗತವ ಸಂಸ್ರಣಾ ಶತಲ್್ಗಳು 

(*) 

(ಲ್ಕ್ಷ ರೂ.) (ಮೊರ್ು ರೂ.) 

ತನ್ಕ 30.00   8000 

ಮೇಲ  30.00 ತನ್ಕ 50.00 14000 

ಮೇಲ  50.00 ತನ್ಕ 100.00 23000 

ಮೇಲ  100.00 ತನ್ಕ 150.00 42000 

ಮೇಲ  150.00 ತನ್ಕ 200.00 56000 

ಮೇಲ  200.00 ತನ್ಕ 300.00 83000 

ಮೇಲ  300.00 ತನ್ಕ 400.00 111000 

ಮೇಲ  400.00 ತನ್ಕ 500.00 139000 

ಮೇಲ  500.00 ತನ್ಕ 600.00 167000 

ಮೇಲ  600.00 ತನ್ಕ 700.00 195000 

ಮೇಲ  700.00 ತನ್ಕ 800.00 223000 

ಮೇಲ  800.00 ತನ್ಕ 900.00 250000 

ಮೇಲ  900.00 ತನ್ಕ 1000.00 278000 

ಮೇಲ  1000.00 ತನ್ಕ 1100.00 306000 

ಮೇಲ  1100.00   417000 

 



 

ಎಲ್ಲ್ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಇನಾಾಯ್ಸ್ ಡಿಸ್್ಂಟಂಗ್ (ಮಾರಾಟ / ಖರಿೀದಿ): 

ಹ ್ ಸ್ ನಬೊಂಧಗಳಿಗ  ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ , 3 ತಿಂಗಳ ೊ ಳಗ  ಮಿತಿಗಳನ್ುು ಪ್ಡ ದುಕ ್ಂಡರ , ಐಡಿಎಲ್ಸಿ ಮಿತಿಗಳಿಗ  ಅನ್ಾಯವಾಗುವಂತ  ಎಸ್ಎಲ್ ಖಾತ ಯಲ್ಸ್ ಸ್ಂಗರಹಿಸಿ 

ಇರಿಸ್ಲಾಗರುವ 50% ಸ್ಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲಕವನ್ುು ಮರುಪಾವತಿಸ್ಬಹುದು. 

ಪಿಪಿ ಮಿತಿ 

ಪರಿಷ್ಕೃರ್ ಸಂಸ್ರಣರಯ್ಸತ ಎಸ್ಕ್ಎಲ್ 

(*) ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೆಹಿಸಿ ಇಡಬರೀಕ್ಾದ 

ಪೂಣತ ಮೊರ್ುವನತನ ವಿಧಿಸತರ್ುದರ 

ಮಂಜೂರಾದ ಮಿತಿಯ್ಸನತನ 
ಪಡರದತಕ್ರೂಂಡರರ 50% ಮೊರ್ುವನತನ 
ಆದಾಯ್ಸವರಂದತ ಗತರತತಿಸಬರೀಕತ 

(ಲ್ಕ್ಷ ರೂ.) (ಮೊರ್ು ರೂ.)  

ತನ್ಕ 30.00   5000 
2500 

ಮೇಲ  30.00 ತನ್ಕ 50.00 7000 
3500 

ಮೇಲ  50.00 ತನ್ಕ 100.00 10000 
5000 

ಮೇಲ  100.00 ತನ್ಕ 150.00 18000 
9000 

ಮೇಲ  150.00 ತನ್ಕ 200.00 25000 
12500 

ಮೇಲ  200.00 ತನ್ಕ 300.00 35000 
17500 

ಮೇಲ  300.00 ತನ್ಕ 400.00 45000 
22500 

ಮೇಲ  400.00 ತನ್ಕ 500.00 58000 
29000 

ಮೇಲ  500.00 ತನ್ಕ 600.00 75000 
37500 

ಮೇಲ  600.00 ತನ್ಕ 700.00 80000 
40000 

ಮೇಲ  700.00 ತನ್ಕ 800.00 90000 
45000 

ಮೇಲ  800.00 ತನ್ಕ 900.00 100000 
50000 

ಮೇಲ  900.00 ತನ್ಕ 1000.00 115000 
57500 

ಮೇಲ  1000.00 ತನ್ಕ 1100.00 130000 
65000 

ಮೇಲ  1100.00   150000 
75000 

(*) ಜರೂತರಗರ ಅನಾಯ್ಸವಾಗತವ ಜಿಎಸ್ಕಟ 

 

ಆಸಿುಯ್ಸ ವಿರತದಧ ಕ್ಾರ್ಪತರರೀಟ್ ಸಾಲ್:    ಸ್ಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲಕಗಳು ಸಾಲದ ಮೊತಿದ @ 0.50%. 

ಯ್ಸಂತರೂೆೀಪಕರಣಗಳು ಮರ್ತು ಸಲ್ಕರಣರಗಳ ಹರೈರ್ಪೀಥರಕ್ರೀಶನ್:   ಸ್ಂಸ್ಕರಣಾ ಶುಲಕಗಳು ಸಾಲದ ಮೊತಿದ @ 2%. 

 

ಇರ್ರ ಶತಲ್್ಗಳು: 

 ಸಂ.  
 

ಮಾದರಿ ಶತಲ್್ಗಳು 

1 ಇಸಿಎಸ್ ರಿಟನ್ೊ ಶುಲಕಗಳು 500 / -ಉದಾಹರಣ ಗ  
2 ತಡವಾಗ ಪಾವತಿಸ್ಲು ದಂಡ ಶುಲಕಗಳು ಇಎಂಐನ್ಲ್ಸ್ 2.5% 

3 ಇಸಿಎಸ್ ವಿನಮಯ ಶುಲಕಗಳು 500 ಪ್ರತಿ ಸಾಾಪ ೆ 
4 ಭ ್ ೇಗೂ ವ ೇಳಾಪ್ಟ್ಟಿ ಶುಲಕಗಳು 500/- ಪ್ರತಿ ವ ೇಳಾಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಸ್ 
5 ಖಾತ  ಶುಲಕಗಳ ಹ ೇಳಿಕ  500/- ಪ್ರತಿ ವ ೇಳಾಪ್ಟ್ಟಿಯಲ್ಸ್ 
6 ಸ್ಾತುಿಮರುಸಾಾಧಿೇನ್ ಹ ೇಳಿಕ  ಶುಲಕಗಳು 500/- 

7  ಕಾನ್್ನ್ು / ಮರುಪಾವತಿ ಮತು ಿಪಾರಸ್ಂಗಕ ಆರ ್ ೇಪ್ಗಳು ವಾಸ್ಿವಿಕ 

8 ಮೌಲೂಮಾಪ್ನ್ ಶುಲಕಗಳು ವಾಸ್ಿವಿಕತ ಗಳ ಪ್ರಕಾರ 

 


