"ढु वानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कायाान्वयन गने सम्बन्धी भनर्दे शिका, 2076"
प्रस्तावनााः
ढु वानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने सम्वन्धमा िएको व्यवस्थालाई सरलीकृत गरी प्रद्धियागत
स्पष्टता, पारर्दिीता र अनुमानयोग्य बनाई कर कानूनको पररपालना र कर सहिाभगता सुभनशित गना
वाञ्छनीय िएकोले, मूल्य अभिवृद्धि कर भनयमावली, 2053 को भनयम ६१ ले दर्दएको अभधकार
प्रयोग गरी नेपाल सरकार, अथा मन्रालयले र्दे हायको भनर्दे शिका तयार गरी लागू गररएको छ ।
पररच्छे र्द - १
प्रारशम्िक
१. सं शिप्त नाम र प्रारम्िाः
क) यस भनर्दे शिकाको नाम "ढु वानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर कायाान्वयन गने सम्बन्धी भनर्दे शिका,
2076" रहे को छ ।
ख) यो भनर्दे शिका तुरुन्त प्रारम्ि हुनेछ ।
पररच्छे र्द - २
पररिाषा
२. द्धवषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस भनर्दे शिकामााः
क) "व्यशि" िन्नाले स्थायी लेखा नम्बर भलई वा नभलई व्यवसाद्धयक कारोबारमा सं ग्लग्न प्राकृभतक
व्यशि वा कानून बमोशिम र्दताा िएका सं स्था, फमा वा कम्पनी समेत सम्झनुपछा ।
ख) "कारोवार" िन्नाले ढु वानीको साधनबाट से वा आपूभता गने काया सम्झनुपछा ।
ग) "सेवा" िन्नाले वस्तु बाहेकको िुनसुकै कुरा सम्झनुपछा ।
घ) "ढु वानी व्यवसायी" िन्नाले द्धवभिन्न ढु वानीको साधनबाट माल वस्तुको ओसार पसार कायामा प्रत्यि
सं ग्लग्न रहे को व्यशि सम्झनुपछा र यस्तो िब्र्दले फ्रेट फरवार्ार र कागो व्यवसायी समेतलाई
िनाउँर्दछ ।
ङ) "ढु वानीको साधन" िन्नाले ट्रक, ट्याङ्कर, हवाईिहाि, हे भलकप्टर, रोपवे, केवलकार, रज्िुमागा,
िल यातायात, िनावर माफात वा अन्य कुनै द्धकभसमले सेवा िुल्क भलई मालसामान ढु वानी गने
साधनलाई िनाउँर्दछ ।

च) "द्धविाग" िन्नाले आन्तररक रािस्व द्धविाग सम्झनुपछा ।
छ) "कायाालय" िन्नाले ठू ला करर्दाता कायाालय, मध्यमस्तरीय करर्दाता कायाालय, आन्तररक रािस्व
कायाालय, करर्दाता सेवा कायाालयलाई सम्झनुपछा र सो िब्र्दले कर प्रयोिनको लाभग नेपाल
सरकारले स्थापना गरे को अन्य िुनसुकै कर कायाालय समेतलाई िनाउँर्दछ ।
ि) "ऐन" िन्नाले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, 2052 सम्झनुपछा ।
झ) "भनयमावली" िन्नाले मूल्य अभिवृद्धि कर भनयमावली, 2053 सम्झनुपछा ।
ञ) "सेवा िुल्क" िन्नाले कुनै ढु वानी व्यवसायीले उपलब्ध गराएको ढु वानी सेवा वा ढु वानी कायाको
सं योिन बापत भनिलाई बिार मूल्य अनुसार ि ुिानी गररएको कुनै िुल्क सम्झनुपछा ।
ट) "बीिक" िन्नाले मूल्य अभिवृद्धि कर भनयमावली, 2053 को भनयम १७ बमोशिमको कर बीिक
सम्झनुपछा ।
पररच्छे र्द - ३
व्यवसाय र्दताा, सं चालन तथा अन्य व्यवस्था
3. मूल्य अभिबृद्धि करमा र्दताा गने सम्बन्धमााः
क) ढु वानीको साधनबाट माल वस्तुको ओसार पसार कायामा प्रत्यि सं लग्न कुनै व्यशिको वाद्धषक
ा
कारोवार २० लाख रुपैंयाँँ नाँँघ्ने अनुमान गना सद्धकने अवस्था िएमा त्यस्तो अवस्था खुलाई
र्दतााको लाभग भनवेर्दन दर्दनुपनेछ । यसरी अनुमान गना सद्धकने अवस्था निैँं कसै ले गरे को
कारोवार वीस लाख रुपैँय
ं ाँँ नाँँघ्न गएमा त्यसरी नाघेको भमभतले ३० दर्दनभिर र्दतााको लाभग
कर अभधकृत समि भनवेर्दन दर्दनुपनेछ ।
ख) द्धवगत १२ मद्धहना अवभधको कारोवार २० लाख रुपैंयाँँ िन्र्दा कम हुने ढु वानी व्यवसायीले
स्वेच्छाले र्दताा हुन चाहे मा वाहे क मूल्य अभिबृद्धि करमा र्दताा नगरी कारोवार गना सक्नेछ ।
ग) ढु वानीका साधन व्यावसाद्धयक रुपमा आफैंले सञ्चालन नगरी सम्झौता गरी अन्य व्यशि वा
सं स्थालाई िार्ामा प्रयोग गना दर्दएको अवस्थामा त्यस्तो िार्ाबाट द्धवगत १२ मद्धहनाको अवधीमा
रु. 20 लाखिन्र्दा बढीको कारोवार िएमा िार्ामा दर्दने व्यशि मूल्य अभिबृद्धि करमा र्दताा
हुनपु नेछ । िार्ामा भलने व्यशिले र्दताा हुनपु ने सीमािन्र्दा बढीको कारोवार गरे मा र्दताा हुनपु नेछ
।
घ) र्दतााको लाभग व्यवसाय र्दताा प्रमाणपरको प्रभतभलद्धप, फमा/व्यशि वा कम्पनीको माभलक,
सञ्चालकको नागररकताको प्रभतभलद्धप, २ प्रभत पासपोटा साइिको फोटो र व्यवसाय सञ्चालन रहने

स्थानको स्वाभमत्व आफ्नै िएमा िग्गाधनी प्रमाणपरको प्रभतभलद्धप र घरिार्ामा भलई सञ्चालन गने
िएमा घरिार्ा सम्झौताको प्रभतभलद्धप सं लग्न गरी र्दरखास्त दर्दनुपनेछ ।
४. द्धविक िारी गने सम्बन्धमााः
क) मूल्य अभिबृद्धि करमा र्दताा िएको ढु वानी व्यवसायीले मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, 2052 को र्दफा
5 बमोशिमको कारोवारमा र्दफा १४ बमोशिम कर द्धविक िारी गनुप
ा नेछ ।
ख) नेपालमा मूल्य अभिबृद्धि करमा र्दताा िएको ढु वानी व्यवसायीले नेपाली आयातकतााको तफाबाट
द्धवर्दे िी िूभमर्दे शख आयातकतााको कारोवारस्थलसम्म नै ढु वानी कायाको सं योिन र ढु वानी गररदर्दने
िएमा नेपालको िन्सार द्धवन्र्दुर्देशख आयातकतााको कारोवारस्थलसम्म गररने ढु वानी सेवा वापतको
रकम र द्धवर्दे िी िूभममा ढु वानी कायाको व्यवस्थापन गररदर्दए वापत भलने सेवा िुल्कको रकममा
मूल्य अभिबृद्धि कर असूल गनुप
ा नेछ ।
ग) नेपालमा र्दताा िएको फ्रेट फरवार्ार तथा कागो व्यवसायीले नेपाली आयातकतााको प्रभतभनभध िई
द्धवर्दे िी िूभमर्दे शख आयातकतााको कारोवारस्थलसम्म नै ढु वानी कायाको सं योिन र ढु वानी गररदर्दने
िएमा नेपालको िन्सार द्धवन्र्दुर्देशख आयातकतााको कारोवारस्थलसम्म ढु वानी सेवा उपलब्ध गराए
वापत भलइने रकम वा सेवा िुल्क तथा द्धवर्दे िमा सेवा दर्दए वापत भलइने सेवा िुल्कमा मूल्य
अभिबृद्धि कर असूल गनुप
ा नेछ।
घ) ढु वानी व्यवसायीले मूख्य कायाालयबाट वीिक िारी गनुप
ा नेछ । र्दे िका द्धवभिन्न िागमा ढु वानीको
काया गनाको लाभग िाखा खोभलएको िएमा िाखा कायाालयबाट वीिक िारी गना वाधा पनेछैन
। मूख्य तथा िाखा कायाालयबाट वीिक िारी गना कदठनाई हुने अवस्थामा अनलाईन द्धविक
िारी गने स्वीकृभत भलएर र्दे िको सवै िू-िागबाट वीिक िारी गना सद्धकनेछ । अनलाईन
प्रद्धवभधमा नगएसम्मको लाभग ढु वानीको साधनमा नै वीिकको ठे ली राखी वँीिक िारी गना
सद्धकनेछ । तर कुन कुन भसररयलको वँीिक कुन ढु वानीको साधनमा रहे को छ िन्ने स्पष्ट
खुल्ने द्धववरण मूख्य कायाालयमा अद्यावभधक गरी राखँनुपनेछ । ढु वानीको समयमा ढु वानी
सेवाको लाभग िारी गररएको वीिकको प्रमाण ढु वानी साधनको साथमा रहे को हुनपु नेछ ।
5. द्धववरण र्दाशखला गने सम्बन्धमााः
क) ढु वानी व्यवसायीहरुले मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन, 2052 को र्दफा १८ बमोशिम पेि गनुप
ा ने कर
द्धववरण माभसक रुपमा द्धववरण पेि गनुप
ा नेछ ।

ख) आयकर ऐन, 2058 को र्दफा 95 बमोशिमको अनुमाभनत करको द्धववरण तयार गरी र्दफा 94
बमोशिम र्दाशखला गनुप
ा ने द्धकस्ताबन्र्दी कर रकममध्ये पद्धहलो द्धकस्ताको कर रकम वुझाउनुपने
भमभतभिर पेि गनुप
ा नेछ । यस्तो अनुमाभनत आय द्धववरण बमोशिम र्दाशखला गनुप
ा ने अभिम कर
रकमबाट द्धवभिन्न भनकायबाट अभिम रुपमा कर कट्टी िई र्दाशखला िएको रकम घटाई खुर्द
र्दाशखला गनुप
ा ने रकम पौष मसान्त, चैर मसान्त र असार मसान्त भिर र्दाशखला गनुप
ा नेछ ।
ग) आय द्धववरण र्दाशखला गर्दाा पुरानो भमभतमा खररर्द गररएका ढु वानी साधनहरुको ह्रास खचा कट्टी गने
सम्बन्धमा त्यस्तो साधनलाई आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची-२ को र्दफा १ को समूह 'घ'
मा समावेि गरी खररर्द भमभतर्दे शख आय द्धववरण पेि गनुा नपने अवस्थाको प्रत्येक वषाको ह्रास
खचा घटाई बांद्धक रहे को मूल्यमा ह्रास खचा कट्टी गनुप
ा नेछ ।
6. द्धवर्दे िी सेवा प्रर्दायकबाट सेवा भलने व्यशिको र्दाद्धयत्वाः
क) नेपाल सरहर्द भिर द्धवर्दे िी सेवा प्रर्दायकबाट मालसामान ढु वानी गराउने व्यशिले त्यस्तो सेवा
वापतको रकम ि ुिानी गर्दाा वा सेवा प्राप्त गरे को समयमध्ये िुन पद्धहले हुन्छ सो समयमा कर
लाग्ने मूल्यमा कर भनधाारण र असुल उपर गनुप
ा नेछ ।
पररच्छे र्द - 4
द्धवद्धवध
७. खारे िी र बचाउाः
क) भनर्दे शिकामा लेशखएका द्धवषयहरु सम्वशन्धत ऐन तथा भनयमावलीसँग बाशझएमा बाशझएको हर्दसम्म
अमान्य हुनेछ ।
ख) यस भनर्दे शिकाको कायाान्वयनमा कुनै वाधा अड्काउ आएमा द्धविागले त्यस्तो वाधा अड्काउ
फुकाउन वा यस भनर्दे शिकाको व्याख्या गना सक्नेछ ।
ग) ढु वानी सेवामा मू.अ.कर कायाान्वयन गने सम्वन्धी भनर्दे शिका िारी गने सम्वन्धमा यस अशघ
द्धविागबाट िारी गररएका पररपर खारे ि गररएको छ ।

