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ಬಂHರುತ��ೆ.  

In section 194A of the Income-tax Act,–– 

 (B) after clause (xi) and before Explanation 1, the following proviso shall be 

inserted, namely:––  

“Provided that a co-operative society referred to in clause (v) or clause (viia) 

shall be liable to deduct income-tax in accordance with the provisions of sub-

section (1), if–– 

(a) the total sales, gross receipts or turnover of the co-operative society exceeds 

fifty crore rupees during the financial year immediately preceding the financial 

year in which the interest referred to in sub-section (1) is credited or paid; and 

(b) the amount of interest, or the aggregate of the amounts of such interest, 

credited or paid, or is likely to be credited or paid, during the financial year is  

more than fifty thousand rupees in case of payee being a senior citizen and forty 

thousand rupees in any other case.”; 
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`ಾವ1�ೇ ಸಹ	ಾ�ಯು 8ಾ;ಾಟ ಪ-Z-
 ?ಾಗೂ ಪ��ನ ಚಟುವM	ೆ ಎರಡನೂ> ನPೆಸು��ದ�;ೆ 

ಆಗ ಎರಡರ ಒಟುG Eತ�ವನು> ವJ/ಾಟು ಎಂದು ಪ�ಗDಸ�ಾಗುತ��ೆ. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳ� 
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