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मलालमतला कर आकलारणती व कर ससकलन लवभलाग
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                        जयलाअरर महलानगरपलाललकला कक्षेतलात महलारलाष मनपला अलधिलनयमलाच्यला लवलवधि
तरतखुरतीनखुसलार जमतीन आलण इमलारततीवर मलालमतला कर ललावण्यलाचती तरतखुर आहक्षे,
                        आलण जयलाअरर उक अलधिलनयमलाचक्षे अनखुसपूलचततील पकरण  8 मलधिल लनयम क.20 (1)
(क) व (ड) अन्वयक्षे कर यसोग्य मखुल्यलात फक्षे रफलार व रखुरुतती करण्यलाचक्षे अलधिकलार आयखुक यलासनला लनहतीत आहक्षेत,
                        आलण जयलाअरर मलालमतला कर लवभलागलाच्यला कलायर्गपध्रततीततील जमतीनतीवर चखुकला
आढळल्यलानक्षे व जलमनतीच्यला  कर आकलारणतीत रखुरुतती करण्यलाच्यला कलामलात सखुसपूततला आणण्यलाचती आवश्यकतला आहक्षे
असक्षे मलाझक्षे मत झलालक्षे आहक्षे.
                        त्यलाअरर मती,  जमतीनतीचक्षे करयसोग्य मखुल्य रखुरुत करण्यलाचती कलायर्गपध्रतती खलालतील पमलाणक्षे
ठरवपून रक्षेत आहक्षे.
 

1. कलम 2 (49) नखुसलार मलालमतला कर म्हणजक्षे जलमन व इमलारत यलावरतील कर. त्यलामखुळक्षे इमलारततीवर 

कर ललागल्यलास जलमनतीचला कर रद हसोतसो हती ससकल्पनला चखुककीचती आहक्षे हक्षे लकलात घयलावक्षे. 
2. एखलादला जलमनतीवर इमलारततीचक्षे बलासधिकलाम झलाल्यलास इमलारततीलला कर ललावणक्षे आवश्यक आहक्षे. सरर  

जलमनतीवरतील इमलारततीचक्षे बलासधितीव कक्षेतफळ जक्षेवढक्षे आहक्षे तक्षेवढक्षेच कक्षेतफळ जलमनतीच्यला कक्षेतफळलातखुन कमती
करतला यक्षेईल. व अततीरतीक मसोकळती जलमन त्यलावरतील कर रक्षेण्यलासलाठती पलात असक्षेल त्यलावरतील कर रद 

करतला यक्षेणलार नलाहती त्यलाकरतीतला खलालतील पमलाणक्षे सखुचनला रक्षेण्यलात यक्षेत आहक्षेत. 
 

(अ) जलमनतीवर कर ललागलला असखुन त्यलाच जलमनतीवर बलासधिकलाम झलालक्षे आहक्षे यलाचती खलातती करलावती. सरर
बलासधिकलामलाचक्षे छलायलालचत फलाईलला जसोडलावक्षे.
(आ) सरर इमलारततीचक्षे बलासधितीव कक्षेतफळ दकतती आहक्षे व त्यला इमलारततीलला ललागलक्षेल्यला करलाचती रप्तरती हुकपू म
वरन तपलासणती करन इमलारततीच्यला कक्षेतफळलाचती लनलश्चितती करलावती. एखलाद इमलारततीत एकलापक्षेकला जलाुत
सरलनकला असल्यलास त्यला इमलारततीततील सवर्ग सरलनकलासनला कर ललागलला असल्यलासच इमलारततीचक्षे कर
आकलारणती पपूणर्ग झलालती आहक्षे असक्षे समजण्यलात यक्षेईल. इमलारततीततील कलाहती सरलनकला लवकल्यला गक्षेल्यला आहक्षेत
आलण कलाहती लवकल्यला गक्षेल्यला नलाहतीत हती सबब चलालणलार नलाहती. जयला सरलनकला लवकल्यला गक्षेल्यला नलाहतीत
त्यलासचती कर आकलारणती लवकलासकलाच्यला नलावक्षे करलावती व अशला पत्यक्षेक सरलनकक्षे चक्षे लबल लवकलासकलालला दलावक्षे.
(इ) जलमनतीच्यला कक्षेतफळलातपून इमलारततीच्यला बलासधितीव कक्षेतला इतकक्षे  कक्षेतफळ कमती करण्यलाच्यला पकरणलात
इमलारततीचला मलालमतला कमलाक ननोंरवलावला व इमलारततीच्यला रप्तरती हुकपू मलाचती पत जसोडलावती.
(ई) सकम अलधिकलाऱ्यलाच्यला मसजखुरती नसतर जलमनतीच्यला कक्षेतफळलातखुन जयला वरर उपरसोक इमलारततीस कर
ललावलला असक्षेल त्यला वरलार्गच्यला लबलला पलासखुल पखुढतील सवर्ग वरलार्गसलाठती इमलारततीच्यला कक्षेतफळलाऐवढक्षे कक्षेतफळ
वजला करलावक्षे.
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(फ) एखलादला जलमनतीवर एकला पक्षेकला जलाुत इमलारतती असततील तर जयला टप्यलानक्षे इमलारतती तयलार    झलाल्यला
व त्यलासनला कर ललावण्यलात आलला त्यला टप्यला टप्यलानक्षे ससबधितीत आररक वरलार्गच्यला मलागणतीतपून त्यला वरर तयलार
झलालक्षेल्यला इमलारततीचक्षे कक्षेतफळ वजला करलावक्षे.
 

3. यला आरक्षेशलाच्यला दरनलाकलापपूवर जयला जलमनतीवर आकलारणती झलालती असखुन त्यलावर इमलारत झलाल्यलानसतरहती 
इमलारततीस कर आकलारणती झलालती नलाहती. दकवला इमलारततीस कर आकलारणती झलाल्यलानसतर त्यलाचक्षे कक्षेतफळ 

जलमनतीच्यला कक्षेतफळ वजला करण्यलात आलक्षे नलाहती अशती सवर्ग पकरणक्षे 31 मलाचर्ग 2021 पयर्यंत सलारर 

करलावती. व सकम अलधिकलाऱ्यलाचती मसजखुरती घयलावती आलण पकरणक्षे लनकलालती कलाढलावक्षे अशती पकरणक्षे 01 

एपतील 2021 नसतर आढळल्यलास ससबधितीत वसखुलती सक्षेवकलासवर कक्षे लती जलाईल. 
 

      उपरसोक पध्रततीचला अवलसब यला लनररशलासच्यला दरनलासकलापलासपून तलात्कलाळ पभलावलानक्षे ललागपू करण्यलात
यलावला. त्यलात हयगय झलाल्यलास ससबसलधितलासवर कलारवलाई करण्यलात यक्षेईल.

 
 
 

(लप.लशवशसकर भला.प.सक्षे)
आयखुक,

ससोललापपूर महलानगरपलाललकला, ससोललापपूर
पत :- मलालहततीुतव

1. अलतररक आयखुक, 

2. उपलायखुक (मखुख्यलालय), 

3. सहला.आयखुक (मलालमतला कर) 

पत :- 
1. कर आकलारणती व कर ससकलन लवभलाग, - यसोग्य त्यला कलायर्गवलाहतीुतव 

2. लनररश नुतती 
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