
 

 
Online Tax Payment നടത്തുമ്പോള്ഉപമ് ോക്തോവ്അറിഞ്ഞിരിയ്ക്മ്േണ്ടകോരയങ്ങള് 

 
മ്കരളോ മ് ോമ്ടോര് വോഹന വകുപ്്പ 2012 മുതല് ഇ-മ്പയ്മ ന്റ് സംവിധോനം വഴി ഏതോനം

സര്വീസുകളുടക ഫമട ംീസുകളുടം യ തിയ വോഹനങ്ങ ഫമട നികുതിസ്ം സിീകരികുന്നതിനുതിനസംവ സംവിധോനം

ഏര്മപ്പടുത്തിയിരുന്നു.    അതിന മ്ം ം  റ്്  ്ലാ ോ സര്വീസുകളുടക ഫമടസ്ം ംീസ്് സര്വീസ് ോര്ജ്

തുടങ്ങിയവസ്ം ഇ-മ്പയ്ക്മ ന്റ് ആയി സിീകരിച്ചു തുടങ്ങി.    ില സോമ്േതിക കോരണങ്ങളോല് നിലവിലുസംവ

വോഹനങ്ങ ഫമടനികുതിസിീകരികുന്നതിനുതിനസംവഓണ്ലലന്സംവിധോനംഇതുവമരസ്ംനടപ്പോയിരുിനുിലാ .   
 ഇമ്പ്പോള് മ് ോമ്ടോര്വോഹനവകുപ്പിമന്റസ്മോര്ട്  സവ് മ്സോറ്മവയര് മവല്ംയര്ംണ്ട് മ് ോര്ഡ്്

ഇന് ിറന്സ് ഇന്മംോര്മ്  ന് ൂമ്റോ ്ിനുിവസ്മടഡോറ് ോമ് സുകളുടക ഫ ോയി മവ ് സര്വീസുകളുടകള് വഴി

 ന്ധമപ്പടുവോനസംവ സോമ്േതിക മസൌകരയം വികസിപ്പിമെടുത്ത് ്ലാ ോ തരത്തിലുമുസംവ നിലവിലുസംവ

വോഹങ്ങ ഫമട നികുതി ഓണ്ലലന് ആയി സിീകരികുന്നതിനുതിനസംവ സംവിധോനം ഏര്മപ്പടുത്തുന്നു.    ഈ

സംവിധോനം നിലവില് വരുിനുമ്തോമട വയക്തിഗത വോഹനങ്ങ ഫമ്ടസ്ം് രക്കു വോഹനങ്ങ ഫമ്ടസ്ം്

ട്രോന്സമ്പോര്ട് വോഹനങ്ങ ഫമ്ടസ്ംല, ോസ് വോര് ിക് പചവാവോര് ികനികുതി ഒടുേലുകള്ഇനിമുതല്

ഓണ്ലലനോയിമയ്യോവുിനുതോണ്.  ഓണ്ലലന്ആയിനികുതിഅടകുന്നതമ്പോള്തോമഴപറസ്ിനുകോരയങ്ങള്

അറിഞ്ഞിരിയ്ക്മ്േണ്ടതോണ്.   

 

1 www.mvd.kerala.gov.in മവ ്ലസറ് ില് Tax Online payment ലിേില് നികുതി

അടകുന്നതിനുതിനസംവമസൌകരയംല യ ോണ്.   

 

 

http://www.mvd.kerala.gov.in/


 

വോഹനത്തിമന്റരജിമ്േ ന്നപരും്മ്സിസ്നപരിമന്റഅവസോനഅചവാ്അേങ്ങ ഫംംരിയോയി

മ്രഖമപ്പടുത്തിയതിനമ്ം ംsubmit ടണില്ക്ലിേ്മയ്യണം 

 

ആധോര്നപര്്മ ോല ല്നപര്്ഇ-മ യില്ഇവമ്ര്േണം 

 

 



പ്രസ്തുത വോഹനത്തിമന്റ വിവരങ്ങള് യ തിയ ഒരു മ്പജില് പ്രതയക്ഷമപ്പടുിനുതും് ആയത്

ംരിയോമണി്നുപരിമ്ംോധിെ്ഉറപ്്പവരുമ്ത്തണ്ടതു ോണ.്   

  ംരിയോയവിവരങ്ങളലാ ്േില് ന്ധമപ്പടറീജിയണല്ട്രോന്സമ്പോര്ട്ഓംീസമറ

സ ീപിയ്ക്മ്േണ്ടതോണ്.   

വോഹനത്തിമന്റ ഇന് ിറന്സ് സം ന്ധ ോയ വിവരങ്ങള് ല യ ോയിട്ടുമണ്ടേില്

ആയത് ഈ മവ ്മ്പജില്തമിനു മ്രഖമപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്ടോയിരികുന്നതം.    ഇവ

പരിമ്ംോധിയ്ക്മ്േണ്ടതും് ്മെേിലും വയതയോസമുസംവ പക്ഷം  ന്ധമപ്പട റീജിയണല്

ട്രോന്സമ്പോര്ട്ഓംീസമറസ ീപിയ്ക്മ്േണ്ടതു ോണ്.   

     ഇന് ിറന്സ് വിവരങ്ങള് ല യ ലാ ോമയേില്് നികുതി ദോതോവിന് തമിനു്
വിവരങ്ങള് മ്രഖമപ്പടുത്തുവോനസംവ മ്കോളങ്ങളില് ംരിയോയി പൂരിപ്പിെ്

നല്കോവുിനുതോണ്.   ഇങ്ങമനനല്കുിനുവിവരങ്ങള്ഇന് ിറന്സ്ഇന്ംര്മ്  ന്

 ൂമ്റോയ്്ക്ക സ യ ന്ധിത ോയി അയച്ചുമകോടുത്തു പരിമ്ംോധികുന്നതിനുതും് മതറ് ോയ

വിവരങ്ങള് കമണ്ടത്തിയോല് പ്രസ്തുത വോഹന ഉട യ്ക്മേതിമര നിയ നടപടികള്

സിീകരികുന്നതിനുതു ോയിരികുന്നതം.   മസല്ം്ഡിക്ലമ്റ ന്അംഗീകരിെ്ക്ലിേ്മയ്യണം.   

 

 

 

Next Button ക്ലിേ് മയ്യുിനുമ്തോടുകൂടി നികുതിയോയി അടയ്ക്മ്േണ്ട തുകസ്മട വിവരങ്ങള്്

കപൂടര് തനിമയ കണക്കു കൂട്ടുകസ്ം് ്ലാ ോ വിവരങ്ങ ഫം യ തിയ ഒരു മവ ് മ്പജില്

പ്രതയക്ഷമപ്പടുകസ്ംമയ്യുന്നു.   

നികുതി കോലയളവ്് അധിക നികുതി് പലിം ്ിനുിവസ്മട വിവരങ്ങ ഫം ഈ മവ ് മ്പജില്

ല യ ോയിരികുന്നതം 

ട്രോന്സമ്പോര്ട്വോഹനംആമണേില്്മ്ക്ഷ നിധികൃതയ ോയിഅടെിട്ടുമണ്ടേില് ോ,മ് ഈമ്പജ്

ല യ ോവുകസ്ള്ളൂ.   



 

 

 

 നികുതിസ്മടവിവരങ്ങള്ംരിയോമണേില് ോ,ം‘Confirm’ ടന്ക്ലിേ്മയ്ത്്തുടര്ിനു്വരുിനു

ഇ-ട്ര റിമ്പജുകളില്കൂടിമനറ്്  ോേിംഗ്മുഖോെിരംമ്പയ്ക്മ ന്്റനടത്തുക 

 വിവരങ്ങള്ംരിയലാ ോമയേില് ന്ധമപ്പടറീജിയണല്ട്രോന്സമ്പോര്ട്ഓംീസമറസ ീപികുന്നതക.   

ഓമ്രോനികുതിഅടവുംഓംീസില്പരിമ്ംോധികുന്നതകസ്ം്യഥോര്ഥ ോയിഅടയ്ക്മ്േണ്ടതുകമ്യേോള്അടെ

തുകയില്്മെേിലുംവയതയോസംകോണമപ്പടോല്ആയത് SMS,           e-mail,മവ ്മ്പജ് മുഖോെിരം

നികുതിദോതോവിന്അറിസ്വോന്കഴിസ്ം.   

അടെതുകകുറവ്ആമണേില് ോേിതുകകൂടിe-paymentആയിഅടയ്ക്മ്േണ്ടതോണ്.   

അടെതുകകൂടുതലോമണേില്കൂടുതലുസംവതുകയ്ക്ക്റീംണ്ട്അമ്പക്ഷസ ര്പ്പിയ്ക്കോവുിനുതോണ്.   

 



 

നികുതി അടവ് വിജയകര ോയി പൂര്ത്തിയോേിയ നികുതി ദോതോവിന് ഉടന്തമിനു തോല്േോലിക

രസീത്ല യ ോകുന്നു.  ഇതിമന്റകോലോവധിഏഴ്ദിവസ ോയിരികുന്നതം.  ഈദിവസത്തിനകംETL(ഇലമ്രോണിക്

ടോക്്സലലസന്സ്) ലല യ ോയിലാ ോമയേില് ന്ധമപ്പട റീജിയണല്/മ്ജോയിന്്റ റീജിയണല്ട്രോന്സമപോര്ട്

ഓംീസമറമ്ംോണ്മുഖോെിരമ് ോ്മ്നരിമ്ടോഅറിയിയ്ക്മ്േണ്ടതോണ്.   

ഇ-മ്പയ്ക്മ ന്റ് മുഖോെിരം മ്പയ്ക്മ ന്്റ നടത്തിയമ്ം ം് ഏമതേിലും സോഹരയത്തില് മ്പയ്മ ന്്റ

തടസ്സമപ്പട്ടുമ്പോയോല് രണ്ടോ മതോരു ശ്ര ം നടത്തുിനുതിനമുന്പ് ആദയശ്ര ം പരോജയമപ്പട്ടു ്ി്നു

തീര്െോയോമ്േണ്ടതോണ്.  അമലാ േില്ഇരടമ്പയ്മ ന്റിനസംവസോദ്ധ്യതകൂടുതലോയിരികുന്നതം.   

നികുതി ഒടുേിയ ഓമ്രോ വോഹനത്തിമ്ന്റസ്ം വിവരങ്ങള് അപ്പമ്പ്പോള് തമിനു  ന്ധമപ്പട

ഓംീസുകളുടകളില് ല യ ോകുന്നു.    തുകസ്ം് കോലയളവും് ഇന് ിറന്സുകളുടം  റ് ് വിവരങ്ങ ഫം ംരിയോമണി്നു

ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞോല്ഉടന്തമിനു ന്ധമപ്പടഅധികോരിആനികുതിഅടവ്അംഗീകരിഉക്കുന്നു.   തുടര്ിനു്്

അംഗീകരിച്ചു്ന്നുസംവതിന്ഒരുഅറിയിപ്പ്SMSമുഖോെിരവും ഇ-മ യില്മുഖോെിരവുംനികുതിദോതോവിന്

ല യ ോകുന്നു.   

ഓമ്രോനികുതിഅടവുംഓംീസില്പരിമ്ംോധികുന്നതകസ്ം്യഥോര്ഥ ോയിഅടയ്ക്മ്േണ്ടതുകമ്യേോള്

അടെതുകയില്്മെേിലുംവയതയോസംകോണമപ്പടോല്ആയത്SMS,           e-mail,മവ ്മ്പജ്മുഖോെിരം

നികുതിദോതോവിന്അറിസ്വോന്കഴിസ്ം.   

 

 അതിനമ്ം ംനികുതിദോതോവിന്വകുപ്പിമന്റമവ ്ലസറ് ില്നിന്നുംഇലമ്രോണിക്ടോക്്സ

ലലസന്സ്(ETL) ലമഡൌണ്മ്ലോഡ്മയ്ത്പ്രിന്റ്്ടുേോവുിനുതോണ്.   

 


