आन्तरिक िाजस्व ववभाि

प्राकृगतक व्यक्तिको लागि लािू हुने किको दि
(आय वर्ष 2079/80 को लागि)
क्र.सं .

पारिवारिक छनौट तथा आयको गसमा

किको दि

लाग्ने कि िकम रू. (तीस लाख
कियोग्य आय हुनक
े ो)

एकल
1.

2.

3.

4.

रू. पााँच लाख सम्मको

रु. छ लाख सम्मको

कियोग्य आयमा

कियोग्य आयमा

रु सात लाख सम्मको

रु. आठ लाख सम्मको

कियोग्य आयमा

कियोग्य आयमा

दश लाख सम्मको

बढी एघाि लाख सम्मको

कियोग्य आयमा

कियोग्य आयमा

रु. दश लाख भन्दा बढी

रु. एघाि लाख भन्दा

बीस लाख सम्मको

बढी बीस लाख सम्मको

कियोग्य आयमा

कियोग्य आयमा

रू. पााँच लाख भन्दा बढी

रु. सात लाख भन्दा बढी

रु. बीस लाख भन्दा
5.

दम्पक्ति

मागथ जगतसुकै कियोग्य
आय भएमा

रू. छ लाख भन्दा बढी

रु. आठ लाख भन्दा

आय भएमा थप बीस

दम्पक्ति

1%*

5,000/-

6,000/-

10%

20,000/-

20,000/-

20%

60,000/-

60,000/-

30%

रु. बीस लाख भन्दा
मागथ जगतसुकै कियोग्य

एकल

3,00,000/- 2,70,000/-

36%
(30%+६% 3,60,000/- 3,60,000/-

प्रगतशत

)

तीस लाख कियोग्य आय हुनेले गतनुष पने जम्मा कि िकम रू.

7,45,000/- 7,16,000/-

*

एकलौटी फमष दताष भएका किदाताको हकमा, गनवृतभिण बापतको आय, गनवृतभिण कोर् ि योिदानमा

आधारित सामाक्तजक सुिक्षा कोर्मा योिदान िने प्राकृगतक व्यक्तिको आयमा एक प्रगतशतको कि लाग्ने छै न।

{(अनुसूची-१ को दफा १को उपदफा (१) ि (२)}
प्राकृगतक व्यक्तिको आयमा समावेश नहुने िकम वा खचषमा छु ट हुने िकमः
१. अवकाश योिदानको िकम
कुनै आय वर्षमा स्वीकृत अवकाश कोर्को वहतागधकािी प्राकृगतक व्यक्तिले अवकाश कोर्मा अवकाश
योिदान िदाष तीन लाख रुपैयााँ वा गनजको गनधाषिण योग्य आयको एक गतहाईमा जुन घटी हुन्छ सो
िकमसम्म आफ्नो कि योग्य आयबाट घटाउन सक्नेछ ।
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ति योिदानमा आधारित सामाक्तजक सुिक्षा कोर् ऐन, २०७४ बमोक्तजम स्थापना भएको सामाक्तजक
सुिक्षा कोर्मा योिदान िने कोर्को वहतागधकािी प्राकृगतक व्यक्तिले सो कोर्मा योिदान िदाष पााँच लाख
रुपैयााँ वा गनजको गनधाषिण योग्य आयको एक गतहाईमा जुन घटी हुन्छ सो िकमसम्म आफ्नो कि योग्य
आयबाट घटाउन सक्नेछ ।
2. दुिम
ष भिा सुववधाः
दुिम
ष क्षेत्रमा कायषित प्राकृगतक व्यक्तिको कियोग्य आयबाट घटाउन पाउने िकमःक” विषका क्षेत्रमा रू.५०,०००/- (पचास हजाि)
“ख” विषका क्षेत्रमा रू.४०,०००/- (चालीस हजाि)
“ि” विषका क्षेत्रमा रू.३०,०००/- (तीस हजाि)
“घ” विषका क्षेत्रमा रू.२०,०००/- (बीस हजाि)
“ङ” विषका क्षेत्रमा रू.१०,०००/- (दश हजाि)
3. वैदेक्तशक भिामा छु ट सुववधाः
नेपालका ववदे शक्तस्थत कुटनीगतक गनयोिमा कायषित कमषचािीलाई प्राप्त हुने वैदेक्तशक भिाको पचहिि
प्रगतशत िकम कियोग्य आयबाट घटाउन पाउने।
4. गनवृिभिण आय भएको व्यक्तिले पाउने छु ट सुववधाः
बागसन्दा प्राकृगतक व्यक्तिको गनवृिभिण आय िहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले कियोग्य आयबाट गनजले छु ट
पाउने सीमामा पच्चीस प्रगतशत िकम घटाउन पाउने।
5. अपाङ्ग ब्यक्तिले पाउने छु ट सुववधाः
बागसन्दा प्राकृगतक व्यक्ति अपाङ्ग िहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले कियोग्य आयबाट गनजले छु ट पाउने सीमामा
थप पचास प्रगतशत थप िकम घटाउन पाउने।
6. लिानी बीमामा छु ट सुववधाः
बागसन्दा प्राकृगतक व्यक्तिले लिानी बीमा ििे को िहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भ ुिानी ििे को वावर्षक
वप्रगमयम वा चालीस हजाि रुपैयााँमा जुन घटी हुन्छ सो िकम कियोग्य आयबाट घटाउन पाउने।
7. स्वास््य बीमा बापत गतिे को वप्रगमयमः
बागसन्दा प्राकृगतक व्यक्तिले बागसन्दा बीमा कम्पनीसाँि स्वास््य बीमा ििे को िहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत
भ ुिानी ििे को वावर्षक वप्रगमयम वा बीस हजाि रुपैयााँमा जुन घटी हुन्छ सो िकम कियोग्य आयबाट घटाउन
पाउने।
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8. आफ्नो स्वागमत्वमा िहेको गनजी भवनको बीमा बापत गतिे को वप्रगमयमः
बागसन्दा प्राकृगतक व्यक्तिले बागसन्दा बीमा कम्पनीसाँि आफ्नो स्वागमत्वमा िहेको गनजी भवनको बीमा
ििे को िहेछ भने त्यस्तो बीमा बापत भ ुिानी ििे को वावर्षक वप्रगमयम वा पााँच हजाि रूपैयााँमा जुन घटी हुन्छ
त्यस्तो िकम कि योग्य आयबाट घटाउन पाउने।
9. पारिश्रगमक आय मात्र हुने मवहलालाई लाग्ने किमा छु ट
कुनै बागसन्दा प्राकृगतक व्यक्ति पारिश्रगमक आय मात्र आजषन िने मवहला िहेछ भने त्यस्तो प्राकृगतक
व्यक्तिले गतनुप
ष ने कि िकममा दश प्रगतशत छु ट हुनेछ।
10. स्वीकृत और्धी उपचाि खचष वापत ववल बमोक्तजमको वास्तववक खचष िकमको 15 प्रगतशत वा सात सय
पचास रुपैं यामा जुन घटी हुन्छ उि िकम कि गमलान िनष सवकने।
ु ागनत कि (Presumptive Tax) : D-01 आय ववविण पेश िनेको लागिः
पूवाषनम
बागसन्दा प्राकृगतक व्यक्तिले व्यवसायबाट प्राप्त कियोग्य आय तीन लाख रुपैयााँसम्म ि व्यवसायको कािोबाि
बावर्षक तीस लाख रुपैयााँभन्दा बढी नभएको किदाताको हकमा दे हाय अनुसाि कि लाग्ने छ। {आयकि ऐन,

२०५८ को दफा ४ को उपदफा (४)}

cf=j= @)&*.&( b]lv sfod ePsf] sf/f]af/ ?=#) nfv / cfo ?=# nfv;Dd x'g] k|fs[lts JolQmsf] nflu
s/sf] b/ -8])! cfo ljj/0f_
आ.ब. २०७८/७९

व्यवसाय हुने क्षेत्र

महानििपागलका वा उपमहानििपागलका
क्षेत्रमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति
नििपागलका क्षेत्रमा व्यवसाय िने
प्राकृगतक व्यक्ति

मागथ उक्तललक्तखत क्षेत्र बाहेक अन्य

क्षेत्रमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

आगथषक ववधेयक,
कि िकम रू.

आ.ब.

2079 ले

२०७८/७९

िकम रू.

िकम रू.

ददएको छु ट

गतनुप
ष ने कि

2079/80
मा

कि
रू.

लाग्ने
िकम

7,500/-

५६२५/-

1875/-

7,500/-

4,000/-

3000/-

1000।-

4,000/-

2,500/-

1875/-

625/-

2,500/-

कािोबािको आधािमा लाग्ने कि (Turnover Tax) : D-02 आय ववविण पेश िनेको लागिः
बागसन्दा प्राकृगतक व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आयमात्र भएको, व्यवसायबाट प्राप्त
कियोग्य आय दश लाख रुपैयााँसम्म ि व्यवसायको कािोबाि तीस लाख रुपैयााँभन्दा बढी एक किोड
रुपैयााँभन्दा घटी भएको ि क्तचवकत्सक, इक्तन्जगनयि जस्ता पेशाववद्बाट प्रदान िने पिामशष तथा ववशेर्ज्ञ सेवा
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बापतको आय नभएको किदाताको हकमा दे हाय अनुसाि खण्ड (क) ि (ख) वा (क), (ख) ि (ि) को जोड
बमोक्तजमको कि दाक्तखला िनुष पदषछ। {आयकि ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४क)}
खण्ड (क) - रू. तीस लाख रुपैयााँसम्मको कािोबािमा
व्यवसाय हुने क्षेत्र

कि िकम रू.

महानििपागलका वा उपमहानििपागलका क्षेत्रमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

7,500/-

नििपागलका क्षेत्रमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

4,000/-

मागथ उक्तललक्तखत क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

2,500/-

खण्ड (ख) - रू. तीस लाख रुपैयााँभन्दा बढी रू. पचास लाख रुपैयााँसम्मको कािोबािमा
व्यवसायको प्रकाि

कि दि

ग्यााँस, च ुिोट लिायतका तीन प्रगतशतसम्म कगमशन वा मूलय थप ििी वस्तुको कािोबाि

0.25 प्रगतशत

मागथ उक्तललक्तखत व्यवसाय बाहेकको व्यवसाय िने व्यक्तिलाई तीस लाख रुपैयााँभन्दा बढी

1 प्रगतशत

सेवा व्यवसाय िने व्यक्तिलाई तीस लाख रुपैयााँभन्दा बढी रू. पचास लाख रुपैयााँसम्मको

2 प्रगतशत

िने व्यक्तिलाई तीस लाख रुपैयााँभन्दा बढी पचास लाख रुपैयााँसम्म कािोबाि िकमको,
पचास लाख रुपैयााँसम्म कािोबाि िकमको,
कािोबाि िकमको,

खण्ड (ि) - रू. पचास लाख रुपैयााँभन्दा बढी रू. एक किोड रुपैयााँसम्मको कािोबािमा
व्यवसायको प्रकाि

कि दि

ग्यााँस, च ुिोट लिायतका तीन प्रगतशतसम्म कगमशन वा मूलय थप ििी वस्तुको कािोबाि

0.3 प्रगतशत

मागथ उक्तललक्तखत व्यवसाय बाहेकको व्यवसाय िने व्यक्तिलाई पचास लाख रुपैयााँभन्दा

0.8 प्रगतशत

सेवा व्यवसाय िने व्यक्तिलाई पचास लाख रुपैयााँभन्दा बढी रू. एक किोड रुपैयााँसम्मको

2 प्रगतशत

िने व्यक्तिलाई पचास लाख रुपैयााँभन्दा बढी एक किोड रुपैयााँसम्म कािोबाि िकमको,
बढी एक किोड रुपैयााँसम्म कािोबाि िकमको,
कािोबाि िकमको,
नोटः-

आगथषक ऐन, 2079 ले कािोबािको आधािमा कि बुझाउने तीस लाख रुपैं यादे क्तख एक किोड रुपैं या सम्मको
कािोबाि िने किदाताको आय वर्ष 2078/79 मा लाग्ने किमा पचास प्रगतशत छु ट ददएको छ।
कािोबािको आधािमा कि (Turnover Tax- TOT) गतने व्यक्तिले दे हाय बमोक्तजम दुई वकस्तामा कि दाक्तखला
िनुपष ने व्यवस्था ऐनको दफा 94 को उपदफा (1क) मा िहेको छ।
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दाक्तखला िनुपष ने गमगत

दाक्तखला िनुपष ने कि िकम

पुस मवहनाको अन्त्यसम्म

पुस 20 िते सम्मको कािोबािमा तोवकएको दि अनुसाि लाग्ने कि।

असािमवहनाको अन्त्यसम्म

असाि

२०

िते

सम्मको

यथाथष

कािोबािको

आधािमा

असाि

मवहनाको

अन्त्यसम्म हुने कािोबाि अनुमान ििी तोवकएको दि अनुसाि लाग्ने किको
िणना ििी सो कि िकमबाट पुस मसान्तगभत्र दाक्तखला ििे को कि घटाई हुन
आउने कि िकम।

****
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