
 

ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ (ROD) (W.E.F 01-01-2023) 

ಮಾರಾಟ ಬಿಲ್ ಅಪವರ್ತನ ಮತ್ತು  ಖರಿೀದಿ ಬಿಲ್ ರಿಯಾಯಿತಿ: 

ಆಂರ್ರಿಕ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ರಿಸ್್ಕ  

ರೀಟಂಗ್ 

ಮಾರಾಟ ಬಿಲ್ 

ಅಪವರ್ತನ 

ಖರಿೀದಿ ಬಿಲ್ 

ರಿಯಾಯಿತಿ 
ಎ+ & ಎ 13.25% 13.75% 

ಬಿ+ 13.75% 14.25% 

ಬಿ 14.25% 14.75% 

ಸಿ 14.75% 15.25% 
 

ಎ) ಇರ್ರ ಯೀಜನೆ: 

ಉರ್ಪ ನನ ದ ಹೆಸರು ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ (ROD) 
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಲದ ವಿರುದಧ  ಆಸಿಿ  (CLAP) ಪ್ರ ಸಿ್ತತ 14% 

ಯಂತ್ರ ೇಪ್ಕರಣಗಳು ಮತಿ್ತ  ಸಲಕರಣೆಗಳ ಹೈರ್ಪೇಥೆಕೇಶನ್ ಪ್ರ ಸಿ್ತತ 14% 

ಸರಕುಪ್ಟಿ್ಟ  ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಿತಿಗಳು (ಎಲಿ್ಸ  ಬಂಬಲದಂದಿಗೆ) ಪ್ರ ತಿ ವಹಿವಾಟ್ಟಗೆ ನೇಂದಾಯಿತ 

ಕಚೇರಿಯಿಂದ ROD ಅನ್ನು  

ಸೂಚಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 
 

ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಣಕಾಸು 

ಯೀಜನೆ (ವಿಎಫ್ಎಸ್ಕ) 

ಆಂರ್ರಿಕ ಕೆ್ರಡಿಟ್ ರಿಸ್್ಕ  

ರೀಟಂಗ್ 

ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಣಕಾಸು 

(ROD) 

ಎ+ & ಎ 11.50% 

ಬಿ+ 11.75% 

ಬಿ 12.25% 
 

ಬಾಕಿ ದಿನಂಕದ ನಂರ್ರದ ದಂಡಗಳು: 

ಅಪ್ವತೊನೇಯ ಇನ್ವಾಯಿ್ಸಗಳನ್ನು  ನಗದಿತ ದಿನಂಕದವರಗೆ ಮತಿ್ತ  7 ದಿನಗಳ ಗೆರ ೇಸ್ ಅವಧಿಯವರಗೆ ಬಹಿರಂಗಪ್ಡಿಸಲು ಅನ್ನಮತಿ 

ಪ್ಡೆದ ROD ಗೆ ಶುಲಕ  ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

ಐಬಿಸಿಪಿ ಇನಾ ಯ್್ಸ ಗಳಲಿ್ಲ  ಮಾನಯ ತೆ: 

ದಂಡದ ಶುಲಕ ಗಳು 1% ಇನಾ ಯಿ್ಸ ಬಿಯಾಂಡ್ ಕರ ಡಿಟ್ ಅವಧಿ (ಐಬಿಸಿಪಿ) ಅವಧಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸಲಾದ ಆರ್ೊಡಿಗಂತ ಹಚಿಿ ನದನ್ನು  

ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

ಒಡಿ ಇನಾ ಯ್್ಸ ಗಳ ಮಾನಯ ತೆ: 

ದಂಡದ ಶುಲಕ ಗಳು 2% ಮಿತಿಮಿೇರಿದ (ರ್ಡಿ) ಅವಧಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸಲಾದ ಆರ್ೊಡಿ ಮೇಲೆ ಮತಿ್ತ  ಅದಕ್ಕ ಂತ ಹಚಿಿ ನ ದರವನ್ನು  

ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

ಪಿಡಿ ಇನ್ವಾಯ್್ಸಗಳ ಮಾನಯ ತೆ: 

ದಂಡದ ಶುಲಕ ಗಳು 3% ಹಿಂದಿನ ಡ್ಯೂ  (ಪಿಡಿ) ಅವಧಿಗೆ ಅನ್ನಮತಿಸಲಾದ ಆರ್ೊಡಿಗಂತ ಹಚಿಿ ನದನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

ಅಪವರ್ತನ ಶುಲ್್ ಗಳು: 

ಸರಕುಪ್ಟಿ್ಟ  ಮೌಲೂ ದ 0.25% ಇನ್ವಾಯಿ್ಸ ದರ ಅಥವಾ ಕನಷ್ಠ  100 / - ರೂ. 

ಮರು ನಿಯೀಜನೆ ಶುಲ್್ ಗಳು: 

ಅಪ್ವತೊನೇಯ ಇನ್ವಾಯಿ್ಸಗಳನ್ನು  ಕ್ ೈಂಟ್ನ ಪ್ರವಾಗ ಮರು ನಯೇಜಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಪ್ರ ಸಿ್ತತ, ಇನಾ ಯಿ್ಸ 

ದಿನಂಕದಿಂದ 180 ದಿನಗಳವರಗೆ ಇನಾ ಯಿ್ಸ ಪಾವತಿಸದಿದದ ಲ್್ಸ , ಮರು ನಯೇಜನೆ ಮಾಡಿದ ಖಾತೆಯಲ್್ಸ  ಪ್ರ ತಿ ಇನಾ ಯಿ್ಸ್ ೆ  ಕನಷ್ಠ  ರೂ 

.100 / - ರಂದಿಗೆ ಮರು-ನಯೇಜನೆ ಶುಲಕ ವನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

 

 

 

 



ಪೆ ಕೆಿಯೆ ಶುಲ್್ ಗಳು: 

ಅಪ್ವತೊನೇಕರಣಕಾಕ ಗ ಅಪ್ಿಕೇಶನ್ / ಪ್ರ ಸಿಾವನೆಯ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಲಸಕಕ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಧಿಸ್ತವ ಶುಲಕ  ಇದು. ಪ್ರ ಕ್ರ ಯ್ಸ್ 

ಶುಲಕ ವನ್ನು  ಮಂಚಿತವಾಗ ಸಂಗರ ಹಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಪ್ರ ಸಿಾಪ್ವನ್ನು  ತಿರಸಕ ರಿಸಿದ ಸಂದರ್ೊದಲ್್ಸ  ಅಥವಾ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಶಿಫಾರಸ್ತ 

ಮಾಡಿದದ ಕ್ಕ ಂತ ಕಡಿಮ ಮಿತಿಯನ್ನು  ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಾರ ಧಿಕಾರವು ಅನ್ನಮತಿಸಿದಾಗ, ನಂತರ ಪ್ರ ಕ್ರ ಯ್ಸ್ ಶುಲಕ ವನ್ನು  ಗ್ರರ ಹಕರಿಗೆ 

ಪ್ರ ಮಾಣಾನ್ನಗುಣವಾಗ ಮರುಪಾವತಿಸಲಾಗುತಿದೆ. ಮಂಜೂರಾದ ಪೂವೊಪಾವತಿ ಮಿತಿಯನ್ನು  ಅವಲಂಬಿಸಿ ನಗದಿತ ಮೊತಿದಂದಿಗೆ 

ಸ್ಾ ೂ ಬ್ ಸಿಸಿಮ್ ಆಧರಿಸಿ ಇದನ್ನು  ವಿಧಿಸಲಾಗುತಿದೆ. 

ಎಸ್ಕಬಿಎಫ್ ಮತ್ತು  ಪಿಬಿಡಿ ಮಿತಿಗಳು: 

ಪಿಪಿ ಮಿತಿ 

ಅನಾ ಯ್ಸವಾಗುವ 

ಸಂಸ್ರಣಾ ಶುಲ್್ ಗಳು (*) 

(ಲ್ಕ್ಷ ರೂ.) (ಮೊರ್ು  ರೂ.) 

ತನಕ 30.00   15000 

ಮೇಲೆ 30.00 ತನಕ 50.00 25000 

ಮೇಲೆ 50.00 ತನಕ 100.00 40000 

ಮೇಲೆ 100.00 ತನಕ 150.00 75000 

ಮೇಲೆ 150.00 ತನಕ 200.00 100000 

ಮೇಲೆ 200.00 ತನಕ 300.00 150000 

ಮೇಲೆ 300.00 ತನಕ 400.00 200000 

ಮೇಲೆ 400.00 ತನಕ 500.00 250000 

ಮೇಲೆ 500.00 ತನಕ 600.00 300000 

ಮೇಲೆ 600.00 ತನಕ 700.00 350000 

ಮೇಲೆ 700.00 ತನಕ 800.00 400000 

ಮೇಲೆ 800.00 ತನಕ 900.00 450000 

ಮೇಲೆ 900.00 ತನಕ 1000.00 500000 

ಮೇಲೆ 1000.00 ತನಕ 1100.00 550000 

ಮೇಲೆ 1100.00   750000 
 

ಮರುಕಳಿಸುವಿಕ್ರಯಂದಿಗೆ ಎಸ್ಕಬಿಎಫ್ ಮಿತಿಯ್ಸಡಿಯ್ಸಲಿ್ಲ  ಮಾರಾಟಗಾರರ ಹಣಕಾಸು ಯೀಜನೆ (ವಿಎಫ್ಎಸ್ಕ): 

ಪಿಪಿ ಮಿತಿ (ವಿಎಫ್ಎಸ್ಕ) 

ಅನಾ ಯ್ಸವಾಗುವ ಸಂಸ್ರಣಾ 

ಶುಲ್್ ಗಳು (*) 

(ಲ್ಕ್ಷ ರೂ.) (ಮೊರ್ು  ರೂ.) 

ತನಕ 30.00   8000 

ಮೇಲೆ 30.00 ತನಕ 50.00 14000 

ಮೇಲೆ 50.00 ತನಕ 100.00 23000 

ಮೇಲೆ 100.00 ತನಕ 150.00 42000 

ಮೇಲೆ 150.00 ತನಕ 200.00 56000 

ಮೇಲೆ 200.00 ತನಕ 300.00 83000 

ಮೇಲೆ 300.00 ತನಕ 400.00 111000 

ಮೇಲೆ 400.00 ತನಕ 500.00 139000 

ಮೇಲೆ 500.00 ತನಕ 600.00 167000 

ಮೇಲೆ 600.00 ತನಕ 700.00 195000 

ಮೇಲೆ 700.00 ತನಕ 800.00 223000 

ಮೇಲೆ 800.00 ತನಕ 900.00 250000 

ಮೇಲೆ 900.00 ತನಕ 1000.00 278000 

ಮೇಲೆ 1000.00 ತನಕ 1100.00 306000 

ಮೇಲೆ 1100.00   417000 

 

 

ಎಲ್್ಲ ಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಇನಾ ಯ್್ಸ  ಡಿಸ್್ಂಟಂಗ್ (ಮಾರಾಟ / ಖರಿೀದಿ): 

ಹೊಸ ನಬೊಂಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 3 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮಿತಿಗಳನ್ನು  ಪ್ಡೆದುಕಂಡರ, ಐಡಿಎಲ್ಸಿ ಮಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನಾ ಯವಾಗುವಂತೆ 

ಎಸ್ಎಲ್ ಖಾತೆಯಲ್್ಸ  ಸಂಗರ ಹಿಸಿ ಇರಿಸಲಾಗರುವ 50% ಸಂಸಕ ರಣಾ ಶುಲಕ ವನ್ನು  ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು. 

ಪಿಪಿ ಮಿತಿ 

ಪರಿಷ್್ ೃರ್ ಸಂಸ್ರಣೆಯು 

ಎಸ್ಕ್ಎಲ್ (*) ನಲಿ್ಲ  

ಸಂಗೆಹಿಸಿ ಇಡಬೀಕಾದ 

ಪೂಣತ ಮೊರ್ು ವನ್ನನ  

ವಿಧಿಸುರ್ು ದೆ 

ಮಂಜೂರಾದ ಮಿತಿಯ್ಸನ್ನನ  

ಪಡೆದುಕಂಡರ 50% 

ಮೊರ್ು ವನ್ನನ  

ಆದಾಯ್ಸವಂದು 

ಗುರುತಿಸಬೀಕು 

(ಲ್ಕ್ಷ ರೂ.) (ಮೊರ್ು  ರೂ.)  

ತನಕ 30.00   5000 2500 

ಮೇಲೆ 30.00 ತನಕ 50.00 7000 3500 



ಮೇಲೆ 50.00 ತನಕ 100.00 10000 5000 

ಮೇಲೆ 100.00 ತನಕ 150.00 18000 9000 

ಮೇಲೆ 150.00 ತನಕ 200.00 25000 12500 

ಮೇಲೆ 200.00 ತನಕ 300.00 35000 17500 

ಮೇಲೆ 300.00 ತನಕ 400.00 45000 22500 

ಮೇಲೆ 400.00 ತನಕ 500.00 58000 29000 

ಮೇಲೆ 500.00 ತನಕ 600.00 75000 37500 

ಮೇಲೆ 600.00 ತನಕ 700.00 80000 40000 

ಮೇಲೆ 700.00 ತನಕ 800.00 90000 45000 

ಮೇಲೆ 800.00 ತನಕ 900.00 100000 50000 

ಮೇಲೆ 900.00 ತನಕ 1000.00 115000 57500 

ಮೇಲೆ 1000.00 ತನಕ 1100.00 130000 65000 

ಮೇಲೆ 1100.00   150000 75000 

(*) ಜೊತೆಗೆ ಅನಾ ಯ್ಸವಾಗುವ ಜಿಎಸ್ಕಟ 

 

ಆಸಿು ಯ್ಸ ವಿರುದಧ  ಕಾರ್ಪತರೀಟ್ ಸಾಲ್:    ಸಂಸಕ ರಣಾ ಶುಲಕ ಗಳು ಸಾಲದ ಮೊತಿದ @ 0.50%. 

ಯ್ಸಂತೆ್ೀಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು  ಸಲ್ಕರಣೆಗಳ ಹೆೈರ್ಪೀಥೆಕ್ರೀಶನ್:   ಸಂಸಕ ರಣಾ ಶುಲಕ ಗಳು ಸಾಲದ ಮೊತಿದ @ 2%. 

 

ಇರ್ರ ಶುಲ್್ ಗಳು: 

 
ಸಂ.  

 

ಮಾದರಿ ಶುಲ್್ ಗಳು 

1 ಇಸಿಎಸ್ ರಿಟನ್ೊ ಶುಲಕ ಗಳು 500 / -ಉದಾಹರಣೆಗೆ 

2 ತಡವಾಗ ಪಾವತಿಸಲು ದಂಡ ಶುಲಕ ಗಳು ಇಎಂಐನಲ್್ಸ  2.5% 

3 ಇಸಿಎಸ್ ವಿನಮಯ ಶುಲಕ ಗಳು 500 ಪ್ರ ತಿ ಸಾಾ ಪೆ್ಗ  

4 ಭೇಗೂ  ವೇಳಾಪ್ಟಿ್ಟ  ಶುಲಕ ಗಳು 500/- ಪ್ರ ತಿ ವೇಳಾಪ್ಟಿ್ಟ ಯಲ್್ಸ  

5 ಖಾತೆ ಶುಲಕ ಗಳ ಹೇಳಿಕ 500/- ಪ್ರ ತಿ ವೇಳಾಪ್ಟಿ್ಟ ಯಲ್್ಸ  

6 ಸಾ ತಿ್ತಮರುಸಾಾ ಧಿೇನ ಹೇಳಿಕ ಶುಲಕ ಗಳು 500/- 

7  ಕಾನೂನ್ನ / ಮರುಪಾವತಿ ಮತಿ್ತ  ಪಾರ ಸಂಗಕ 

ಆರೇಪ್ಗಳು 

ವಾಸಿವಿಕ 

8 ಮೌಲೂ ಮಾಪ್ನ ಶುಲಕ ಗಳು ವಾಸಿವಿಕತೆಗಳ ಪ್ರ ಕಾರ 

 


