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                                                      PP 
പ ൊതുവരുമൊനം 

സംസ്ഥാനത്തിനറ്െ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങറെക്കുെിച്ചുള്ള രഠനമാണ ് രബ്ലിക് 

ഫിനാൻസ.് ഡാൽട്ടൺ രെയുന്നതനുസരിച്ച,് "പ ൊതു ധനകൊരയം എന്നത് പ ൊതു 

അധികൊര കകന്ദ്രങ്ങളുപെ വരുമൊനവും പെലവും കൂെൊപത ഒന്നികനൊെ ്ഒന്നിന്പെ 

ന്ദ്കമീകരണവുമൊയി ബന്ധപെട്ടിരിക്കുന്നു". 

രബ്ലിക് ഫിനാൻസിനറ്െ രരിധിയിൽ റരാതുവരുമാനം, റരാതുറെലവ,് റരാതുകടം 

എന്നിവയും സമ്പദവ്യവസ്ഥയിൽ അവ റെലുത്തുന്ന സവാധീനവും ഉൾറെടുന്നു. റരാതു 

ധനകാരയ നയങ്ങൾ ബജറ്റിലൂറട നടെിലാക്കുന്നു. 
 
ഇന്ത്യയിപല പ ൊതുവരുമൊനത്തിന്പെ വിവിധ കന്ദ്രൊതസ്സുകൾ: 

 

രബ്ലിക് ഫിനാൻസിനറ്െ ഒരു പ്രധാന ആശയമാണ ്രബ്ലിക് െവനയൂ അറെങ്കിൽ റരാതു 

വരുമാനം. ഇത ് വിവിധ സപ്സാതസ്സുകെിൽ നിന്നുള്ള സർക്കാരിനറ്െ വരുമാനറത്ത 

സൂെിെിക്കുന്നു. ഡാൽട്ടൺ തനറ്െ "രബ്ലിക് ഫിനാൻസിനറ്െ തതവങ്ങൾ" എന്ന 

കൃതിയിൽ രണ്്ട തരത്തിലുള്ള റരാതുവരുമാനറത്തക്കുെിച്ച് രരാമർശിച്ചിട്ടുണ്്ട. റരാതു 

വരുമാനത്തിൽ റരാതു സംരംഭങ്ങെുറട നികുതികെിൽ നിന്നും െരക്കുകെിൽ നിന്നും 

സസവനങ്ങെിൽ നിന്നുമുള്ള വരുമാനം, ഫീസ,് രിഴ മുതലായവ സരാലുള്ള ഭരണരരമായ 

പ്രവർത്തനങ്ങെിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം, സമ്മാനങ്ങെും പ്രാനെ്ുകെും ഉൾറെടുന്നു. 

മെുവശത്ത,് ഔരൊരിക സപ്സാതസ്സുകെിൽ നിന്ന ് ലഭിക്കുന്ന സർക്കാരിനറ്െ എൊ 

വരുമാനവും റരാതു രസീതുകെിൽ ഉൾറെടുന്നു.  
റരാതുവരുമാനത്തിനറ്െ സപ്സാതസ്സുകറെ വിശാലമായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: 
 

(A) നികുതി വരുമൊനം (B) നികുതികയതര വരുമൊനം. 

 

 നികുതി വരുമൊനം  
റരാതുവരുമാനത്തിനറ്െ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ സപ്സാതസ്സാണ ് നികുതികൾ. 

നികുതിദായകനറ്െ സനരിട്ടുള്ള ആനുകൂലയസമാ ആദായസമാ പ്രതീക്ഷിക്കാറത 

സർക്കാരിനുള്ള നിർബന്ധിത സരയ്റമന്െുകൊണ ് നികുതികൾ. സർക്കാർ 

രിരിറച്ചടുക്കുന്ന നികുതി എൊവർക്കും റരാതുവായ ആനുകൂലയങ്ങൾ നൽകാനാണ ്

ഉരസയാരിക്കുന്നത.് നികുതി അടയക്്കുന്ന വയക്തിക്ക ് നികുതികൾ സനരിട്ട ് ഒരു 

ആനുകൂലയവും ഉെെ ് നൽകുന്നിെ. ഇത ് "കവിഡ് സപ്രാ സകവാ തതവറത്ത 

അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതെ.”  
 

നികുതിറയ ന്ദ് തയക്ഷ നികുതി,  കരൊക്ഷ നികുതി എന്നിങ്ങറന രണ്ടായി 

തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 

ന്ദ് തയക്ഷ നികുതി:  
പ്രതയക്ഷ നികുതികൾ എന്നത ് െുമത്തിയ അസത വയക്തി തറന്ന അടയ്ക്കുന്ന 

നികുതികൊണ.് നികുതിയുറട ആഘാതവും സംഭവങ്ങെും ഒസര വയക്തിയിൽ വീഴുന്നു 

അതു കാരണം നികുതി ഭാരം മറ്റുള്ളവരിസലക്ക ് മാറ്റാൻ കഴിയിെ. സനരിട്ടുള്ള 

നികുതികെിൽ ഇനിെെയുന്ന നികുതികൾ ഉൾറെടുന്നു. 

a. വയക്തിഗത ആദൊയനികുതി എന്നത ്ധനമപ്രാലയം കാലാകാലങ്ങെിൽ 

തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു നികുതിയാണ.് ഒരു വയക്തിയുറട രരിധിക്ക ്

മുകെിലുള്ള  വരുമാനത്തിനുസമൽ െുമത്തുന്ന നികുതിയാണ്. ഇത ്

രുസരാരമന സവഭാവമുള്ള നികുതിയാണ.് 
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b. രജിസ്റ്റർ റെയ്ത കമ്പനികൾ സമ്പാദിക്കുന്ന ലാഭത്തിസേൽ െുമത്തുന്ന 

നികുതിയാണ ്കകൊർെകെറ്റ ്നികുതി. 
 

c. സസ്റ്റാക്ക ്മാർക്കറ്റ,് െിയൽ എസസ്റ്ററ്റ,് സവർണ്ണം, ആഭരണങ്ങൾ 

തുടങ്ങിയവയിറല മൂലധന നിസക്ഷരത്തിലൂറട ലഭിക്കുന്ന 

അറ്റാദായത്തിസേൽ െുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് മൂലധന കനട്ട നികുതി. 
 

d. വയക്തികെുറട ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വസ്തു വിസേൽ െുമത്തുന്ന 

നികുതിയാണ ്പവൽത്്ത െൊക്സ ്അപെങ്കിൽ കന്ദ് ൊെർട്ടി െൊക്സ്. ഇതിൽ 

ഭൂമി, റകട്ടിടം, ഓഹരികൾ, സബാണ്ടുകൾ, സ്ഥിര നിസക്ഷരങ്ങൾ, സവർണം, 

ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾറെടുന്നു. 
 

e. മറ്റ ്നികുതികൾ: ഈ നികുതികെിൽ ഗിഫ്ററ്്റ ്െൊക്സ,് എകേറ്റ ്ഡ്യൂട്ടി 

തുടങ്ങിയ നികുതികൾ ഉൾറെടുന്നു. 
 
 

 കരൊക്ഷ നികുതി:  
രസരാക്ഷ നികുതികൾ എന്നത ് ഒരു കൂട്ടം ആെുകൾക്കു സമൽ െുമത്തുന്ന 

നികുതികൊണ,് എന്നാൽ ആതയരികമായി ഈ നികുതി ഭാരം മററ്റാരു കൂട്ടം 

ആെുകെുറട സമൽ െുമത്തറെടും. നികുതി െുമത്തലും നികുതിയുറട ആഘാതവും 

വയതയസ്ത ആെുകെിലാണ ്രതിക്കുന്നത.് രസരാക്ഷ നികുതിയുറട കാരയത്തിൽ നികുതി 

ഭാരം മാറ്റാവുന്നതാണ്. സർക്കാരിനും നികുതിദായകനും ഇടയിൽ ഇടനിലക്കാരുണ്്ട. 

പ്രധാനറെട്ട രസരാക്ഷ നികുതികൾ താറഴ രെയുന്നവയാണ:് 
 

1. ഉൽൊദിെിക്കുന്ന സാധനങ്ങെുറട മൂലയത്തിനനുസരിച്ച ്നിർമ്മാതാക്കൾക്ക ്

െുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് എക്സസസ ്ഡയൂട്ടി എന്നാൽ ആതയരികമായി 

നികുതി ഭാരം അരിമ ഉരസഭാക്താക്കെിൽ വന്നു വീഴും. 
 

2. െരക്കുകെുറട ഇെക്കുമതിക്കും കയറ്റുമതിക്കും െുമത്തുന്ന നികുതിയാണ ്

കേംര ് ഡ്യൂട്ടി. കസ്റ്റംസ ് ഡയൂട്ടി നിർദ്ദിഷ്ടസമാ അറെങ്കിൽ അഡവസലാെസമാ 

ആകാം. ഇെക്കുമതി റെയ്യുന്ന സാധനങ്ങെുറട മൂലയത്തിനറ്െ 

അടിസ്ഥാനത്തിൽ െുമത്തുന്ന നികുതിയാണ ് അഡ്വകലൊെം ഡ്യൂട്ടി, 

അസതസമയം ഇെക്കുമതി റെയ്യുന്ന യൂണിറ്റുകെുറട എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച ്

നിർദ്ദിഷ്ട തീരുവ െുമത്തുന്നു.. 
 

3. സംസ്ഥാന സർക്കാർ െുമത്തുന്ന വിൽെന നികുതിയുറട ഭാരമാണ ്

മൂലയവർധിത നികുതി (വൊറ്റ)്. 

 

4. വിൽെന നികുതി: സംസ്ഥാനത്തിനുള്ളിൽ വിൽരനസയാ വാങ്ങസലാ 

നടക്കുസമ്പാൾ വരുമാനം സംസ്ഥാന സർക്കാരിസലക്ക ്സരാകുന്നു. 

അരർസംസ്ഥാന ഇടരാടുകെിറല വിൽെന നികുതി വരുമാനം സകപ്ര 

സർക്കാരിസലക്കാണ ്സരാകുന്നത.് 
 

5. നൽകുന്ന സസവനങ്ങൾക്ക ്െുമത്തുന്ന നികുതിയാണ ്കരവന നികുതി. ഈ 

നികുതിയുറട ആഘാതം സസവന ദാതാവിറന ബാധിക്കുന്നു. ഇരയയിൽ 

അതിസവരം വെരുന്ന നികുതിയാണ ്സസവന നികുതി. 
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6. ഒകക്ന്ദ്െൊയ:് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത ്നിന്ന ്മററ്റാരു സംസ്ഥാനത്തിസലസക്കാ  ഒരു 

പ്രസദശത്ത ്നിന്ന ്മററ്റാരു പ്രസദശത്തിസലസക്കാ സാധനങ്ങൾ സകമാെുസമ്പാൾ 

ഈടാക്കുന്ന നികുതിയാണ.് 

  

നികുതികയതര വരുമൊനം: 

ഈ വരുമാന സപ്സാതസ്സുകറെ ഭരണരരമായ വരുമാനം, വാണിജയ വരുമാനം, 

പ്രാന്െുകെും സമ്മാനങ്ങെും എന്നിങ്ങറന തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

1) ന്ദ്ഗൊന്െുകൾ:   
ഉയർന്ന റരാതുസമഖല അസതാെിറ്റിയാണ ് പ്രാന്െുകൾ നൽകുന്നത,് 

ഉദാഹരണത്തിന,് സകപ്രത്തിൽ നിന്ന ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിസലസക്കാ 

സംസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന ് പ്രാസദശിക സർക്കാരിസലസക്കാ റകാടുക്കുന്ന ധന 

സഹായം. പ്രാസദശിക തലത്തിൽ െില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ഒരു റരാതു 

അസതാെിറ്റിക്ക ് കഴിയുന്ന തരത്തിലാണ ് പ്രാനെ്ുകൾ നൽകുന്നത്. 

പ്രാന്െുകെുറട കാരയത്തിൽ തിരിച്ചടവ ്ബാധയതയിെ. 
 

2) ഗിഫ്ററ്്റുകൾ:  
രവൺറമനെ്ിനറ്െ ഫണ്ടുകെിസലക്ക ് വയക്തികൾ, സംഘടനകൾ, വിസദശ 

രവൺറമനെ്ുകൾ എന്നിവർ സവസമധയാ നൽകുന്ന സമ്മാനങ്ങെും 

സംഭാവനകെുമാണ ്രിഫ്റ്റുകൾ. ഉദാ: പ്രധാനമപ്രിയുറട ദുരിതാശവാസ നിധി. 

യുദ്ധസമാ റവള്ളറൊക്കസമാ സരാലുള്ള പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങെിലാണ ്

സാധാരണയായി ഇത്തരം സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത.് സമ്മാനങ്ങൾ ഒരു സ്ഥിര 

വരുമാന സപ്സാതസ്സായി കണക്കാക്കാനാവിെ. 
 

3) ഫ്റീര്:  
സർക്കാരിനറ്െ ഭരണരരമായ നികുതിസയതര വരുമാനത്തിനറ്െ പ്രധാന 

സപ്സാതസ്സാണ ്ഫീസ.്  െില സസവനങ്ങൾക്കു സർക്കാർ ഫീസുകൾ ഈടാക്കുന്നു.. 

ഉദാഹരണത്തിന,് രാസസ്രാർട്ടുകൾ നൽകുന്നതിനും റടലിസകാം കമ്പനികൾക്ക ്

സലസൻസ ് നൽകുന്നതിനും സപ്ഡവിംര ് സലസൻസുകൾക്കും ഫീസ ്

ഈടാക്കുന്നു. 
 

4)  ിഴകൾ:  
ഭരണരരമായ നികുതിസയതര വരുമാനത്തിനറ്െ മററ്റാരു ഉെവിടമാണ ്രിഴകൾ. 

നിയമം ലംഘിക്കുന്നതിസനാ െില വയവസ്ഥകൾ രാലിക്കാത്തതിസനാ 

അറെങ്കിൽ െില നിയപ്രണങ്ങൾ രാലിക്കുന്നതിൽ രരാജയറെടുന്നതിസനാ 

ഉള്ള ശിക്ഷയുറട ഒരു രൂരമായാണ് അവ െുമത്തുന്നത.് അവ സർക്കാരിന്റെ 

പ്രധാന വരുമാന സപ്സാതസ്സാകുറമന്ന ്പ്രതീക്ഷിക്കുന്നിെ. 
 

5) ന്ദ് കതയക വിലയിരുത്തൽ:  
െില സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങെുറടസയാ റരാതു രദ്ധതികെുറടസയാ 

രുണസഭാക്താക്കൊയ കമ്മയൂണിറ്റിയിറല െില അംരങ്ങെിൽ നിന്ന ്ഈടാക്കുന്ന 

ഒരുതരം പ്രസതയക ൊർജാണിത.് ഉദാഹരണത്തിന,് ഒരു പ്രസദശറത്ത റരാതു 

രാർക്ക ് കാരണം അറെങ്കിൽ ഒരു സൊഡിനറ്െ നിർമ്മാണം കാരണം, 

പ്രസദശറത്ത ആെുകൾക്ക ് അവരുറട വസ്തു വിന്റെസയാ ഭൂമിയുറടസയാ 

മൂലയത്തിൽ വിലമതിെ ്അനുഭവറെടാം. 
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6) പ ൊതുകമഖലൊ സ്ഥൊ നങ്ങളുപെ മിച്ചം:  
മിക്ക രാജയങ്ങെിലും വാണിജയ പ്രവർത്തനങ്ങെിൽ ഏർറെട്ടിരിക്കുന്ന സർക്കാർ 

വകുെുകെും റരാതുസമഖലാ സ്ഥാരനങ്ങെുമുണ്്ട. ഈ വകുെുകെുറടയും 

സംരംഭങ്ങെുറടയും മിച്ചം നികുതിസയതര വരുമാനത്തിനറ്െ ഒരു പ്രധാന 

സപ്സാതസ്സാണ.് ഈ വരുമാനങ്ങൾ ലാഭത്തിനറ്െയും താൽെരയങ്ങെുറടയും 

രൂരത്തിലാണ,് അവറയ വൊണിജ്യ വരുമൊനം എന്ന ്വിെിക്കുന്നു. 

 
 

7) വൊയ്പകൾ: സർക്കാരിന്റെ വരുമാനം റരാതുറെലവ ് നികത്താൻ 

രരയാപ്തമറെങ്കിൽ സർക്കാർ ആഭയരര സപ്സാതസ്സുകെിൽ നിസന്നാ ബാഹയ 

സപ്സാതസ്സുകെിൽ നിസന്നാ കടറമടുക്കുന്നു. കടം വാങ്ങുന്നത ് സർക്കാരിനു 

ബാധയത സൃഷ്ടിക്കുന്നു, കാരണം കടറമടുത്തത ് രലിശ സഹിതം സർക്കാർ 

തിരിച്ചടസക്കണ്ടി വരും. 
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