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నరసీట్నం ురనుాల్క సంఘం 
ఆస్తి  పన్ను విధ ింపు మరియు అస్ెస్ెమింటు తుయమాలు 2020 అమలుపరుచనటకు గురిించి.   

*** 
 

 ఆింధ్రపరదేశ్ ముతుిపల్ చటటిం (ర ిండవ సవరణ) ఆరిిననె్సి, 2020 (ఆరిినెన్సి నెిం.16/2020) 

మేరకు ఆింధ్రపరదేశ్ రాషట ర పరభుత్విం ఉతి్రువలు జి.ఓ.ఎమ్.ఎస్.నెిం. 198 MA & UD ( J1) 
డిపారుట మ ింటు, తేద  24-11-2020 న్ిందలి “ఆస్తి  ననన యొకక విధ ంు మరియు అస్ెస్ెమంట్ు 

నియమలల్ు 2020” అన్నసరిించి, న్రసిపటుిం పురపాలక సింఘములో పరసని త్ిం భవన్ముల 

సాింవత్ిరకి అదదె  విలువ (ఏ.ఆర్.వి) పరా తిపద కగా విధ సని న్ు పన్ను విధాన్మున్కు బదనలుగా 

భవన్ములు మరియు వాటి సథలముల “మూలధ్న్  విలువ (క్ాాతటల్ వాాలయా)“ ఆధారముగా ఆస్తి  

పన్ను విధ ించనటకు కమిషన్ర్ మరియు సించాలకులు పురపరిపాలన్ శాఖ మరియు చదైర్ పరిన్స 

పర ర పరసట ఏ.త. రాషట ర టాక్సి బో రుి , గుింటృరు వారు జారస చేస్తన్ ఉతి్రువలు తే.17.03.2021 పరక్ారిం, 

తువాస భవన్ములకు ఆస్తి  పన్ను 0.15 శాత్ము, తువాస యేత్ర భవన్ములకు ఆస్తి  పన్ను 0.30 

శాత్ము, ఖాళీ సధలములకు పన్ను 0.20 శాత్ముతో ఆింధ్రపరదేశ్ పురపాలక సింఘిం చటటము 1965 

స్ెక్షన్స-85(1) అన్నసరిించి ఈ క్్రింద  తదలితన్ విధ్ముగా మద ింపు శాత్ముతో తే.01.04.2021 న్నిండ ి

అమలు చేయుటకు ముతుిపల్ క్ౌతుిల్ పరతేాక సమావేశములో క్ౌతుిల్ తీరామణిం సింఖా 61 

తే.31.07.2021 న్ిందన ఆమోద ించబడియున్ుదతు   న్రసిపటుిం పుర పరజలకు ఇిందన మూలముగా 

తదలియజేయడమ ైన్ద .    
 
 

          (త్రరతి చూడుము) 
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భవనముల్ు మరియు వాటి్ సథ ల్ముల్ మూల్ధన విల్ువ (క్ాాతట్ల్ వాాల్యా) ెై                        
ఆస్తి  ననన శాత్ముల్ విధ ంు వివరముల్ు   

 

 

క. 
సం. 

ఆస్తి  ననన సవభావము  
నివాస భవనముల్ె ై

ఆస్తి  ననన శాత్ం 
(సంవత్ీరమునకు)  

నివాస యేత్ర భవనముల్ె ై
ఆస్తి  ననన శాత్ం 

(సంవత్ీరమునకు) 

ఖలళీ సథ ల్ముల్ెై   
ననన శాత్ం    

( సంవత్ీరమునకు ) 
1. సాధారణ ననన  0.075% 0.15% 0.10% 
2. నీట్ి ననన  0.02% 0.04% 0.02% 
3. డ్ైైనజేి ననన  0.035% 0.06% 0.04% 
4. ల్ ైట్ింగ్ ననన  0.01% 0.03% 0.02% 
5. నుారిశుద్్ధయ ననన  0.01% 0.02% 0.02% 

మొతి్ం ననన శాత్ం 0.15% 0.30% 0.20% 
 

  మూలధ్న్ విలువ ఆధారిత్ మొతి్ములన్న, ెైతదలితన్ శాత్ములతో లెక్్కించగా వచను 

ఆస్తి  పన్నున్కు లెైబరరస స్ెస్ మరియు అన్ధ క్ార కటటడముల తురామణములెై జరిమానాన్న, తుయమ 

తుబింధ్న్ల మేరకు కలుపుక్ొతు వచను మొతి్ములన్న సింవత్ిరపు ఆస్తి  పన్నుగా పరిగణ ించబడున్న. 

మూలధ్న్ విలువ ఆధారిత్ మొతి్ములన్న, ెైతదలితన్ శాత్ములతో లెక్్కించగా వచను 

ఆస్తి  పన్నున్కు లెైబరరస స్ెసను తుయమ తుబింధ్న్ల మేరకు కలుపుక్ొతు వచను మొతి్ములన్న 

సింవత్ిరపు ఖాళీ సధలిం పన్నుగా పరిగణ ించబడున్న. 
 

 

ఆర్. ఒ. స్త. న ం.684/2020/ఎ1  
 

                        సం/- నామల కనక్ారావు 
                    కమీషనర్ 

నరసీట్నం ురనుాల్క సంఘం 


