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भूनमका
ँ ी, प्रववनध, श्रमको स्वतन्र प्रवाह र बहुराविय
खुला अथथतन्र र ववश्वव्यापीकरण सँग-सँगै पुज
कम्पनीहरूको उपशस्थतले गर्दाथ व्यापार तथा लगानी ववश्वभर फैनलएको र ननरन्तर रूपमा बढ्र्दै

ँ ी, प्रववनध र श्रम कुनै एक रािको मार सम्पशि नभई ववश्वको
गएको छ। ववश्वव्यापीकरणले गर्दाथ पुज
सीमाववहीन सामूवहक सम्पशि बन्न पुगेको छ। नेपालले आनथथक उर्दारीकरणको नीनत अवलम्बन गरे
पश्चात्

ववनभन्न

अन्तराविय

कम्पनीहरू

ववनभन्न

स्वरुप

र

ढाँचामा

नेपालमा

आई

ववनभन्न

उद्योग,व्यवसाय, सेवा स्थापना, सञ्चालन तथा लगानी ववस्तार गरररहे का छन्। यस्ता अन्तराविय
कम्पनीहरू एक र्दे िको बानसन्र्दा व्यशि हुने तर अको र्दे िमा स्थायी सं स्थापनको माध्यमबाट
व्यवसाय सञ्चालन गरररहे का हुन्छन्। यसरी बढ्र्दो ववश्वव्यापीकरणको कारण सीमाववहीन बनेको

व्यवसायको प्रभावले एक र्दे िको बानसन्र्दा व्यशिले अको र्दे िमा यस वकनसमको स्थायी सं स्थापनको
माध्यमबाट आनथथक गनतववनध सञ्चालन गने अवधारणा सामान्य हुँर्दै आएको छ।

ँ ी, प्रववनध, श्रम र उद्यमिीलताको प्रयोग गरी ववनभन्न स्वरुप र ढाँचामा हुने लगानी,
ववश्वव्यापी पुज
व्यवसाय र सेवा सञ्चालन गरी कुनै पनन र्दे िबाट प्राप्त गरे को आयमा सो र्दे िको कर लगाउन सक्ने

ु मा कर लाग्ने सम्बन्धमा
अनधकार हुने ववश्वव्यापी मान्यता रहे को छ।आयको स्रोत भएको मुलक
ु ले आफ्नो कर कानून बमोशजम कर लाग्ने व्यवस्था गरी कराधार (Tax Base) को
प्रत्येक मुलक

सं रक्षण गने गरे को पाइन्छ।नेपालमा पनन ववर्दे िी व्यशि, कम्पनी वा ननकायले ववनभन्न माध्यमबाट
लगानी, व्यवसाय र सेवा सञ्चालन गरररहे का छन्। यसरी नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गरी प्राप्त
गरे को आयमा नेपालको कर कानूनले नेपालमा कर लगाउन सक्ने कानूनी व्यवस्थाको सुननशश्चतता
प्रर्दान गरे को भएता पनन ववनभन्न स्वरुप र ढाँचामा हुने ववर्दे िी व्यशिको व्यवसायको आयको पवहचान
गरी सोमा करारोपण गने सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या सवहतको एकीकृत ननर्दे शिका नभएको हुँर्दा कर
प्रिासनमा अन्यौलता र कर व्यहारमा ववववधता हुन गएको सन्र्दभथमा स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी
ननर्दे शिका बनाई लागू गनुथ अपररहायथ हुन गएको छ।
नेपालको कर कानूनमा कर लगाउने सम्बन्धमा व्यशिलाई बानसन्र्दा व्यशि र गैर बानसन्र्दा व्यशि

वगीकरण गरी कर व्यवहार गने गररएको छ। आयकर ऐन, 2058 ले कुनै व्यशिले पूण थ वा
आंशिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गने स्थानकोरूपमा "स्थायी सं स्थापन" लाई पररभावषत गरे को छ।

साथै के-कुन अवस्थाहरूमा नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गने स्थान स्थायी सं स्थापन हुने भन्ने ववषय

समेत उि पररभाषामा समावेि गररएको छ। गैरबानसन्र्दा व्यशिको नेपालमा रहे को स्थायी सं स्थापन
बानसन्र्दा व्यशि हुने व्यवस्था पनन आयकर ऐन, 2058 ले गरे को छ। यस बमोशजम स्थायी

सं स्थापनले नेपालमा सञ्चालन गरे को व्यवसायबाट प्राप्त आयमा आयकर ऐन, 2058 बमोशजम
बानसन्र्दा व्यशि सरह नेपालमा कर नतनुप
थ र्दथछ। नेपालमा स्थायी सं स्थापनहरूलाई कर लाग्ने ववषयमा
आयकर ऐन, 2058 मा स्पष्ट व्यवस्था भए तापनन स्थायी सं स्थापनको समग्र करारोपणको ववषय
जवटल भएको र ववगतमा ववनभन्न ववज्ञहरूले दर्दएका प्रनतवेर्दनहरूमा समेत स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी

ननर्दे शिका जारी गनुप
थ ने आवश्यिालाई औल्याउँर्दै आएको सन्र्दभथमा आयकर ऐन, 2058 ले गरे को
व्यवस्थाको अनधनमा रही जारी भएको स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी प्रस्तुत ननर्दे शिकाले स्थायी
सं स्थापनहरूको पवहचान तथा ननधाथरणमा स्पष्टता प्रर्दान गरी समग्र कर प्रिासनलाई यस ववषयमा
स्पष्टता र कर व्यवहारमा शस्थरता प्रर्दान गने अपेक्षा गरे को छु ।
कुनै एक र्दे िको बानसन्र्दा व्यशिलाई अको र्दे िमा कर लाग्ने ववषयलाई अन्तराथविय कर कानूनले
समेट्र्दछ। यसरी गैरबानसन्र्दा व्यशिलाई कर लगाउने ववषय प्रत्येक र्दे िवपच्छे फरक फरक हुने र
ु लाई कर
प्रत्येक र्दे िको कर कानून नै प्रधान हुन्छ। स्थायी सं स्थापनको अवधारणा स्रोत मुलक

लगाउने क्षेरानधकारको ववषयको रूपमा मार महत्वपूणथ नभई गैर बानसन्र्दा व्यशिको कुनै र्दे िमा
स्थायी सं स्थापनमाफथत् व्यवसाय सञ्चालन गर्दाथ त्यस्तो सं स्थापनले कर कसरी नतने, आय वववरण कहाँ
र्दाशखला गने भन्ने ववषय पनन उशिकै महत्वपूणथ हुन्छ। यसथथ, यस स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी
ननर्दे शिकाले स्थायी सं स्थापनमाफथत् व्यवसाय गने व्यशिलाई नेपालमा स्थायी सं स्थापनको र्दताथर्देशख
बन्र्द गर्दाथको अवस्थासम्मका प्रविया तथा कर पररपालनाको समग्र व्यवस्थाका सम्बन्धमा थप
स्पष्टता प्रर्दान गने अपेक्षा समेत नलएको छु ।
यस ननर्दे शिकाले स्थायी संस्थापन सम्बन्धमा आयकर ऐन तथा ननयमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूलाई

सरलीकृत गरी करसम्बन्धी दिववधाहरू ननराकरण गने, राविय कराधारको सं रक्षण गर्दै अन्तराविय
लगानी अनभवृविमा समेत महत्वपूणथ योगर्दान दर्दनेछ भन्ने अपेक्षा गरे को छु । साथै नेपालमा कारोबार

गरे र पनन पवहचान नभई स्थायी सं स्थापनकोरूपमा करको र्दायरामा नआएका व्यशिहरूलाई करको
र्दायरामा ल्याउन तथा करको नयाँ आधार ववस्तार गरी राजस्व अनभवृवि गनथ यो ननर्दे शिका कोिेढुङ्गा
साववत हुने आिा गरे को छु ।
यस स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी ननर्दे शिका तजुम
थ ाको लानग ववज्ञ परामिथर्दाताको व्यवस्थापन गरी
ननर्दे शिकाको मस्यौर्दा तयारी गनथ सहयोग गनुह
थ न
ु े German Development Cooperation, Revenue

Administration Support Project (RAS) का शचफ टे शक्नकल डाइरे क्टर श्री डेनभड डेनभड्सन तथा
टे शक्नकल एड्भाइजर ट्याक्सेसन श्री षडानन्र्द गुरूङ्गलाई ववभागको तफथबाट धन्यवार्द दर्दन चाहन्छु ।
यो ननर्दे शिकाको मस्यौर्दा तयार गनुह
थ न
ु े परामिथर्दाता एफ.नस.ए. श्री भवनाथ र्दाहालप्रनत ववभागको

तफथबाट वविेष धन्यवार्द तथा आभार व्यि गनथ चाहन्छु ।ववज्ञ परामिथर्दाताबाट प्राप्त मस्यौर्दालाई

राय/सुझावसवहत अशन्तम रूप दर्दई ननर्दे शिका तजुम
थ ाका लानग गदठत कायथटोलीका सं योजक
तत्कालीन उप-महाननर्दे िक श्री थानेश्वर गौतम, हाल सं योजक उप-महाननर्दे िक श्री गजेन्र कुमार
ठाकुर, मध्यमस्तरीय करर्दाता कायाथलयका प्रमुख कर प्रिासक श्री अजुन
थ प्रसार्द भट्टराई, ववभागका
ननर्दे िकहरू श्री पर्दम कुमार श्रे ष्ठ, श्री महाराज कोइराला, श्री अजुन
थ ढकाल, श्री लाल प्रसार्द िमाथ

पङ्गेनी, ठू ला करर्दाता कायाथलयका प्रमुख कर अनधकृतहरू श्री जगदर्दि बसे ल, श्री केर्दारनाथ िमाथ,

आन्तररक राजस्व कायाथलय, र्दाङ्गका प्रमुख कर अनधकृत श्री गोपीकृष्ण कोइराला, आन्तररक राजस्व

कायाथलय, लनलतपुर-1 का प्रमुख कर अनधकृत श्री जीवन कुमार शिनमरे , आन्तररक राजस्व कायाथलय,
सुखेतका प्रमुख कर अनधकृत श्री राम प्रसार्द मैनाली, अथथ मन्रालयका उपसशचविय श्री िरर्द
ननरौला र श्री ववश्वबन्धु पौडेललाई पनन वविेष धन्यवार्द दर्दन चाहन्छु । यस ननर्दे शिका तजुम
थ ाको
लानग सर्दै व महत्वपूणथ सुझाव र सल्लाह प्रर्दान गनुह
थ न
ु े ववभागका उप-महाननर्दे िकहरू श्री मुशि
प्रसार्द पाण्डे, श्री शिवार्दे वी र्दाहाल, सूचना प्रववनध ववज्ञ श्री रमेि पौडेल र ननर्दे िक श्री मर्दन र्दहालप्रनत
पनन हादर्दथक आभार व्यि गनथ चाहन्छु । यस ननर्दे शिका तयार पाने िममा खवटनु हुने आन्तररक
राजस्व कायाथलय, जुम्लाका कर अनधकृत श्री युवराज बस्नेत, ववभागका िाखा अनधकृतिय श्री
ँ थापा मगरलाई पनन म वविेष धन्यवार्द दर्दन चाहन्छु ।
अशम्वका प्रसार्द फयल र श्री रुपेि जग

यो ननर्दे शिकाको ननमाथण र प्रकािनका लानग सर्दै व उत्प्रेरणा, मागथर्दिथन र पृष्ठपोषण प्रर्दान गनुह
थ न
ु े
माननीय अथथमन्री श्री ववष्णु प्रसार्द पौडेलज्यू, अथथसशचव श्री शिशिर कुमार ढु ङ्गानाज्यू, राजस्व सशचव

श्री रामिरण पुडासैनीज्यू र राजस्व व्यवस्थापन महािाखाका सह-सशचव श्री रामेश्वर र्दं गालज्यू प्रनत
यस ववभाग हादर्दथक आभार व्यि गर्दथछ।
अन्त्यमा, यस ननर्दे शिकाले स्थायी सं स्थापनको करारोपणको सम्बन्धमा स्पष्ट दर्दिाननर्दे ि गने अपेक्षा
गरे को छु । साथै यस ननर्दे शिकाले समेट्न नसकेका र प्रष्ट्याउन नसकेका ववषयहरूको सम्बन्धमा
कुनै रचनात्मक सुझावहरू भएमा त्यसलाई समेत ग्रहण गरी आगामी सं स्करणमा सुधार गर्दै लै जाने
प्रनतविता पनन व्यि गनथ चाहन्छु ।
नबनोर्द बहार्दुर कँ ु वर
2077, पौष
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पररच्छे र्द-१

पररचय (Introduction)
1.1

ु को समृविको आधार सुदृढ अथथतन्र हो। ववकनसत अथथतन्र भएका मुलक
ु हरूको
मुलक
व्यापार ववस्तार भई आज ववश्वभर फैनलएको र्दे ख्न सवकन्छ। खुला बजार अथथतन्र र बढ्र्दो
ु हरूकोबीच हुने सीमावववहन (Boundaryless) व्यापार
ववश्वव्यापीकरणले गर्दाथ ववनभन्न मुलक

तथा लगानीमा अनभवृवि भई ववश्व नै एउटा नसं गो गाउँ (Global Village) को रूपमा पररणत
ँ ी, प्रववनध र श्रम कुनै भौगोनलक सीमानभरको सम्पशि नभई ववश्वको साझा
भएको छ। पुज

सम्पशिको रूपमा स्थावपत हुन पुगेको छ। सूचना प्रववनधमा भएको आमूल पररवतथनले कुनै
भौनतक उपशस्थनतवेगर ववश्व व्यापार सम्भव भएको छ। यसथथ, ववश्वका ठू ला अथथतन्र भएका

ु
ु भन्र्दा बावहर
मुलक
तथा बहुराविय कम्पनीहरूले आफ्नो व्यापार ववस्तारका लानग मुलक
आफ्नो लगानी ववस्तार समेत गर्दै गइरहे को र्दे शखन्छ।
ु हरूले आफ्नो मुलक
ु को
प्रायः सबै ववकासशिल एवम् उर्दीयमान अथथतन्र भएका मुलक
आनथथक ववकासलाई तीव्रता दर्दन ववनभन्न सुववधाहरू दर्दई वैर्देशिक लगानी एवम् प्रववनधलाई
आकवषथत गरररहेको पररप्रेक्ष्यमा नेपालले पनन वैर्देशिक लगानी तथा प्रववनध आकवषथत गरी
आनथथक ववकासलाई तीव्रता दर्दने नीनत अवलम्बन गरे को छ। यस िममा नेपालमा समेत

ववनभन्न गैर बानसन्र्दा ननकायहरूले ववनभन्न माध्यमबाट नेपालमा व्यापार व्यवसाय तथा लगानी
ववस्तार गर्दै आएका छन्। अन्तराथविय आनथथक कारोवारको सन्र्दभथमा मुख्यतः गैर बानसन्र्दा
ननकायहरूले नेपालमा र्दुई वकनसमका सीमापार (Cross-border) कारोबारहरू गर्दै आएको
पाइन्छ।
ु (Home Country) बाट अको मुलक
ु (Host Country)
पवहलो, आफू बानसन्र्दा रहेको मुलक

मा प्रत्यक्ष उपशस्थनतवेगर कुनै वस्तु वा सेवा वा कुनै वस्तु तथा सेवा नमशश्रत सेवाहरूको
ु
आपूनतथ गने। र्दोस्रो, आफू बानसन्र्दा रहे को मुलक
(Home Country) भन्र्दा बावहर अन्य
ु (Host Country) मा प्रत्यक्ष उपशस्थनत भई वा कुनै एजेन्ट वा कमथचारीको माध्यमबाट
मुलक
भौनतक सं रचनाको ननमाथण गने वा कुनै वस्तु वा सेवा वा कुनै वस्तु तथा सेवा नमशश्रत

सेवाहरूको आपूनतथ गने। पवहलो अवस्थामा उि ववर्दे िी कम्पनीले नेपालमा प्रत्यक्षरूपमा
ु मा नै रही नेपालको िेतालाई वस्तु नबिी
उपशस्थनत नजनाउने, आफू बानसन्र्दा भएको मुलक

ु मा नै हुने हुँर्दा यस्तो
गने हुँर्दा प्रस्तुत आयको स्रोत नेपाल नभई ननज बानसन्र्दा रहे को मुलक
कारोबारमा नेपालमा कर लाग्र्दै न। तर र्दोस्रो अवस्थामा भएको सीमापार कारोबारमा उि

ु मा (Home Country) र नेपालमा (Host Country) र्दुवै
ववर्दे िी कम्पनी बानसन्र्दा रहे को मुलक
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ठाउँमा कर लाग्ने/नलाग्ने, नेपालमा कर लगाउन नमल्ने वा ननमल्ने, यदर्द लगाउँर्दा के कनत

ु मा नेपालमा नतरे को कर नमलान गनथ
र्दरले लगाउने, गैर बानसन्र्दा ननकायको आफ्नो मुलक
पाउने वा नपाउने भन्ने ववषयहरू समेत ववद्यमान रहने हुँर्दा यस्तो कारोबारको करारोपण केही
जवटल हुने र्दे शखन्छ।

यसरी गैर बानसन्र्दा व्यशिबाट हुने सीमापार (Cross-border) कारोबारको आयको न्यायोशचत
करारोपण (Right Taxation)

को

लानग

अन्तराथवियरूपमा

स्थावपत

स्थायी

सं स्थापन

(Permanent Establishment) सम्बन्धी अवधारणालाई समेत ववचार गनुप
थ र्दथछ। यसबाट गैर
बानसन्र्दा व्यशिको नेपालमा रहे को स्थायी सं स्थापनलाई कर लाग्ने/नलाग्ने वा ननजको
मुनाफामा के कनत कर लाग्ने भन्ने ववषयमा स्पष्ट हुन सवकन्छ। यसका साथै स्थायी

सं स्थापन सम्बन्धी अन्तराथविय नसिान्तको अवलम्वन तथा कायाथन्वयनबाट नेपालमा र्दताथ भई
कारोबार गने स्थायी सं स्थापनहरूको व्यावसावयक कारोबारमा पारर्दशिथता कायम भई नेपालले
प्राप्त गनुप
थ ने करको ननष्पक्ष अंि (Fair Share of Tax) प्राप्त गनथ सवकन्छ। यस सम्बन्धमा
करका ववववध पक्षहरूको अध्ययन गरी सो सम्बन्धी ननर्दे शिका/ननयम (Guidelines) जारी
गने कायथमा सं लग्न रहने मुख्य र्दुई अन्तराथविय सं स्थाहरू आनथथक ववकास तथा सहयोग

ु
सं गठन (Organization of Economic Cooperation and Development- OECD) र सं यि
राि सं िको आनथथक तथा सामाशजक मानमला ववभाग (United Nations Department of
Economic and Social Affairs) ले स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी ननर्दे शिका/ननयम (Guidelines)
जारी गरे का छन्। यी र्दुवै सं स्थाबाट जारी भएका ननर्दे शिका/ननयमहरू (Guidelines) यस
स्थायी सं स्थापन ननर्दे शिका तजुम
थ ाको महत्वपूणथ आधारको रूपमा रहेका छन्।

बर्दनलँर्दो ववश्व पररवेिले व्यवसायका प्रकृनत, वकनसम तथा तररकाहरूमा पनन बर्दलाव आएका
छन्। वविेषतः नेपालमा गैर बानसन्र्दा ननकायहरूबाट ववनभन्न प्रकृनतका व्यवसायहरू सञ्चालन
भईरहेको सन्र्दभथमा ती स्थायी सं स्थापनहरूको पवहचान, ननधाथरण र प्रिासनका साथै ववद्यमान

कानूनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई ववनभन्न उर्दाहरणहरूको माध्यमबाट सरलीकृत गने प्रयास
यस ननर्दे शिकामा गररएको छ। प्रस्तुत ननर्दे शिकाबाट स्थायी सं स्थापन सम्बन्धमा आयकर ऐन

तथा ननयमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूमा समेत थप स्पष्टता कायम हुने हुँर्दा कर प्रिासनबाट
अन्तराथविय करको प्रभावकारी अभ्यास र स्थायी सं स्थापनबाट नेपालमा हुने कारोबारको
न्यायोशचत करारोपण हुने अपेक्षा गनथ सवकन्छ।

ु म अनुसार राशखएको छ। पररभाषाको िीषथक र ऐनका
यस ननर्दे शिकामा पररभाषालाई वणाथनि
र्दफाहरू उल्लेख गर्दाथ गाढा अक्षर (Bold Letters) र ननयमलाई छड्के गाढा अक्षर (Bold
स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी ननर्दे शिका, 2077/ 2

Italic Letters) प्रयोग गररएको छ। साथै ननर्दे शिकामा ऐन, ननयमको व्याख्या गर्दाथ आनथथक
ऐन,

२०७७

ले

आयकर

ऐन,

2058(सं .स.)

मा

सं िोधन

गरी

कायम

गरे का

व्यवस्थाहरूलाई समेत आधार नलई बनाइएको छ। आयकर ऐन, 2058, आयकर
ननयमावली, 2059 र आयकर ननर्दे शिका, 2066 (सं .स.) को प्रयोग, प्रचलन र व्याख्याको
िममा यस ननर्दे शिकाको प्रयोग गररनुपर्दथछ। स्थायी सं स्थापनको आयकर सन्र्दभथमा आयकर
ऐन, 2058 (सं .स.), आयकर ननयमावली, 2059 (सं .स.) तथा आयकर ननर्दे शिका,
2066 (सं .स.) पनछ यसको स्थान हुनेछ।

1.2

सं शक्षप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भः
क.

यस ननर्दे शिकाको नाम "स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी ननर्दे शिका, 2077" रहे को छ।

ख.

यो ननर्दे शिका नेपालभर लागू हुनेछ।

ग.
ि.

यो ननर्दे शिका तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ।

यस ननर्दे शिकामा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापनन आयकर ऐन, 2058 तथा
आयकर ननयमावली, 2059 मा भएका व्यवस्थाहरू सोही बमोशजम हुनेछन्। यी ऐन
ननयमहरूमा स्पष्ट नभएका व्यवस्थाहरू यो ननर्दे शिकाले व्याख्या गरे बमोशजम हुनेछ।
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पररच्छे र्द-2

पररभाषा (Definition)
2.1

आयकर ऐन, 2058 को र्दफा २ को खण्ड (क) र्दे शख खण्ड (कव) सम्म ऐनमा प्रयोग
भएका मुख्य िब्र्दावलीहरूलाई पररभावषत गररएको छ। त्यस्तै "स्थायी सं स्थापन" सम्बन्धमा
आकवषथत हुने ऐनको र्दफा २ अन्तगथत ववनभन्न खण्डहरूमा उशल्लशखत पररभाषाहरूको व्याख्या
यस पररच्छे र्दमा गररएको छ।

2.2

पररभाषा एवम् व्याख्या

(क)

ननकाय (इशन्टटी)
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा २ को खण्ड (भ) को उपखण्ड (5) मा स्थायी
सं स्थापनलाई ननकायको रूपमा पररभावषत गररएको छ।
(भ)

“ननकाय (इशन्टटी)” भन्नाले र्दे हायका सं स्था वा सङ्गठन सम्झनु पछथ ः–
(५)

ु मा अवशस्थत नरहे को
आफू बानसन्र्दा भएको मुलक

उपखण्ड (१), (२), (३) र

(४) मा उल्ले ख भएको सं स्था वा सङ्गठनको स्थायी सं स्थापन।

(ख)

बानसन्र्दा व्यशि
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा २ को खण्ड (कङ) को उपखण्ड (८) मा स्थायी
सं स्थापनलाई बानसन्र्दा व्यशिको रूपमा पररभावषत गररएको छ।
(कङ) “बानसन्र्दा व्यशि” भन्नाले कुनै आय वषथका सम्बन्धमा र्दे हायका व्यशि सम्झनु पछथः–
(८)

गैर बानसन्र्दा व्यशिको नेपालमा रहेको ववर्दे िी स्थायी सं स्थापन।

गैर बानसन्र्दा व्यशिको नेपालमा रहे को ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनलाई नेपालको बानसन्र्दा
माननन्छ। स्थायी सं स्थापन भन्नाले ऐनको र्दफा २ को खण्ड (कर्द) बमोशजम कुनै व्यशिले

पूणथ वा आंशिकरूपमा व्यवसाय सञ्चालन गने स्थानलाई बुझाउँछ। उर्दाहरणको लानग,
ववर्दे िमा र्दताथ भएका ननमाथण कम्पनीले नेपालमा कुनै पररयोजना सञ्चालन गने उद्देश्यले
स्थापना गरे को नेपालशस्थत कायाथलय।
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(ग)

गैर बानसन्र्दा व्यशि
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा २ को खण्ड (थ) मा गैर बानसन्र्दा व्यशिलाई र्दे हाय
बमोशजम पररभावषत गररएको छ।
(थ)

(ि)

“गैर बानसन्र्दा व्यशि” भन्नाले बानसन्र्दा व्यशि बाहेकको व्यशि सम्झनुपछथ।

रोयल्टी

(कक) “रोयल्टी” भन्नाले अमूतथ सम्पशिको पट्टा अन्तगथत गररएको कुनै भ ुिानी सम्झनु पछथ र
सो िब्र्दले र्दे हायका उद्देश्यका लानग गररने कुनै भ ुिानी समेतलाई जनाउँछः–

(१)

प्रनतनलवप अनधकार, पेटेन्ट, नडजाइन, मोडे ल, योजना, गोप्य सूर वा प्रविया वा
ट्रेडमाकथको प्रयोग वा प्रयोग गने अनधकार राख्ने,

(२)
(३)

प्रववनधको ज्ञान प्रर्दान गने ,

चलशचरजन्य वफल्म, नभनडयो टे प, ध्वनी रे कनडथङ वा कुनै अन्य यस्तै माध्यमको प्रयोग
वा प्रयोग गने अनधकार र औद्योनगक, व्यापाररक वा

वैज्ञाननक अनुभव प्रयोग गने वा

प्रर्दान गने ,
(४)

उपखण्ड (१), (२) वा (३) बमोशजमका कुरामा सहायक हुने वकनसमले कुनै सहयोग
प्रर्दान गने , वा

(५)

उपखण्ड (१), (२), (३) वा (४) बमोशजमका कुराका सम्बन्धमा पूण थ वा आंशिक
बन्र्दे ज मान्ने।

तर यस िब्र्दले प्राकृनतक स्रोत बापतको भ ुिानीलाई जनाउने छै न।

रोयल्टी िब्र्दले अमूतथ सम्पशिको पट्टा अन्तगथतका भ ुिानी वा अमूतथ सम्पशिको उपयोग
ु ानीलाईथ बुझाउँछ।
बापतका भि

(ङ)

ववर्दे िी स्थायी सं स्थापन
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा २ को खण्ड (कण) मा स्थायी सं स्थापनलाई ववर्दे िी स्थायी
सं स्थापनको रूपमा पररभावषत गररएको छ।
(कण) “ववर्दे िी स्थायी सं स्थापन” भन्नाले खण्ड (भ) को

उपखण्ड (५) बमोशजमको ननकाय

सम्झनु पछथ।
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ु मा अवशस्थत नरहे को ननकायलाईथ
ववर्दे िी स्थायी सं स्थापन भन्नाले आफू बानसन्र्दा भएको मुलक
बुझाउँछ। जस्तै , American Life Insurance Company को नेपालशस्थत िाखा कायाथलय
ववर्दे िी स्थायी सं स्थापन हो।

(च)

ववर्दे ि पठाएको आय
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा २ को खण्ड (कड) मा ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले ववर्दे िमा
पठाएको आयलाई र्दे हाय बमोशजम पररभावषत गररएको छ।
(कड) “ववर्दे ि पठाएको आय” भन्नाले गैर बानसन्र्दा व्यशिको नेपालशस्थत र्दफा ६८
बमोशजमको ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले ववर्दे ि पठाउनु पने आय बैङ्क माफथत ववर्दे ि
ु ानी गरे को रकम सम्झनु पछथ।
पठाएको वा अन्य कुनै पनन तररकाले भि

व्यवसाय वा लगानीका सन्र्दभथमा गैर बानसन्र्दा व्यशिको नेपालमा स्थायी सं स्थापन हुन

सक्र्दछन्। गैर बानसन्र्दा व्यशिको नेपालशस्थत कुनै ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको आयमा लाग्ने
कर र्दाशखला गने शजम्मेवारी सोही सं स्थापनको हुनेछ। यस्ता ववर्दे िी स्थायी सं स्थापन
नेपालको प्रचनलत कानुन बमोशजम स्वतन्र ननकाय हुने भए तापनन आफैले स्वतन्ररूपमा
मुनाफा आदर्द ववतरण गनथ सक्र्दै नन् र आफूले कमाएको मुनाफा सम्बशन्धत Parent Company

् त्यस्तो रकमलाई ववर्दे ि पठाएको आय माननन्छ। गैर
(गैरबानसन्र्दा) मा पठाउने गछथन।

बानसन्र्दा व्यशिको नेपालशस्थत ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले कुनै आय वषथमा ववर्दे ि पठाएको
आय सो ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले सो वषथमा ववतरण गरे को लाभांि रकम बराबर हुनेछ।

(छ)

स्थायी सं स्थापन
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा २ को खण्ड (कर्द) मा स्थायी सं स्थापनलाई र्दे हाय बमोशजम
पररभावषत गररएको छ।
(कर्द) “स्थायी सं स्थापन” भन्नाले कुनै व्यशिले पूण थ वा आंशिक रूपमा व्यवसाय सञ्चालन
गने स्थान सम्झनु पछथ र सो िब्र्दले र्दे हायका स्थान समेतलाई जनाउँछः–
(१)

व्यवसाय सञ्चालन गने सामान्य िममा स्वतन्र है नसयतले कायथ गने साधारण एजेण्ट
बाहे क कुनै एजेण्ट माफथत कुनै व्यशिले पूण थ वा आंशिक रूपमा व्यवसाय गने स्थान,

(२)

कुनै व्यशिको मुख्य उपकरण वा मुख्य मेशिनरी रहे को वा प्रयोग गरे को वा जडान
गरे को स्थान,
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(३)

कुनै बाह्र मवहनाको अवनधमा एकै पटक वा पटक पटक गरी नब्बे दर्दनभन्र्दा बढी
कुनै व्यशिले कमथचारी माफथत वा अन्य प्रकारले प्राववनधक, व्यावसावयक वा परामिथ
सेवा प्रर्दान गरे को कुनै र्दे िको एक वा एक भन्र्दा बढी स्थान, वा

(४)

कुनै व्यशिले नब्बे दर्दन वा सोभन्र्दा बढी समयसम्म ननमाथण गने , जडान गने वा
स्थापना गने आयोजनामा सं लग्न रहे को स्थान तथा सो आयोजनाको सुपररवेक्षण
सम्बन्धी वियाकलापहरू सञ्चालन गरे को स्थान।

ऐनको उपयुि
थ पररभाषा बमोशजम “स्थायी सं स्थापन” मा चारवटा तत्वहरू रहे का हुन्छन्:
1.

गैर बानसन्र्दा ननकाय [Non-resident entity as owner]

2.

सो गैर बानसन्र्दा ननकायको व्यवसाय [Business of that non-resident entity]

3.

त्यस्तो व्यवसायको पूरै वा आंशिक भाग [Whole or part of business]

4.

त्यस्तो व्यवसायको सञ्चालन स्थान नेपाल [Business activities in Nepal]

“स्थायी सं स्थापन” को पररभाषामा उपयुि
थ
चार तत्वहरू वकटान भए तापनन ती चार
तत्वहरूमध्येको चौथो बुँर्दा/तत्व 'त्यस्तो व्यवसायको सञ्चालन स्थान' मा समावेि हुने
ववषयहरूको ववस्ताररत स्वरूप र्दे हायमा उल्लेख गररएको छः
(1)

त्यस्तो व्यवसायको सञ्चालन स्थान नेपालमा रहे को एजेन्टमाफथत गररएको [Business
place using through agent]

एजेन्सी स्थायी सं स्थापन (Agency PE)- व्यवसाय सञ्चालन गने सामान्य िममा स्वतन्र

है नसयतले कायथ गने साधारण एजेण्ट बाहे क कुनै एजेण्टमाफथत कुनै व्यशिको पूणथ वा
आंशिक रूपमा व्यवसाय गने स्थान नेपालमा भएमा सो एजेन्टमाफथत गररएको कामको स्थान
स्थायी सं स्थापन हो। स्वतन्र एजेन्टले गरे को काम भने स्थायी सं स्थापन माननर्दै न।
अन्तराथविय व्यवसायमा सो ववर्दे िीले कुनै करार गनथ अनधकार दर्दएको स्थानीय एजेन्टले सो
अनधकार सामान्य स्वरूपमा नै आफ्नो Principal को नाममा करार गरी प्रयोग गने गरे को
अवस्थामा त्यस्तो एजेन्सी स्वतन्र है नसयत बाहे कको एजेन्ट (Dependent Agent) माननन्छ।
उर्दाहरण 2.2.१- मानौं, American Sports Inc. ले आफ्नो सामान नेपालमा नबिी ववतरण
गने उद्देश्यले नेपालको बानसन्र्दा Amco Sports Pvt. Ltd. लाईथ ववतरक ननयुि गरे को रहेछ
र Amco Sports Pvt. Ltd. ले आफ्नो सामान सो अमेररकी कम्पनीबाट आयात गरी आफ्नै
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जोशखम र र्दर ववश्लेषणमा आफै र्दर ननधाथरण गरी सामान नबिी गने गरे को छ। नबिीका
लानग नेपालमा आयात गररएको सो सामानमा अमेररकी कम्पनीको स्वानमत्व, नबिी मूल्य वा
सम्भाव्य ग्राहकका सम्बन्धमा कुनै प्रनतबन्ध वा वविेष सहयोग हुँर्दैन, केवल सो अमेररकी
कम्पनीले नेपालमा सामान पठाउँर्दा Amco Sports Pvt. Ltd. माफथत पठाइदर्दन्छ। यस्तो
अवस्थामा Amco Sports Pvt. Ltd. को व्यवसायमा अमेररकी कम्पनीको सहयोग र्दे शखए
तापनन आफ्नो कारोबार सञ्चालनमा पूणरू
थ पमा स्वतन्र भएकाले सामान्य आयातकताथ मार
हो। यस अवस्थामा Amco Sports Pvt. Ltd. अमेररकी कम्पनीको नेपाली स्थायी सं स्थापन
होइन।
सोही उर्दाहरणमा Amco Sports Pvt. Ltd. ले गने नबिीको र्दर अमेररकी कम्पनीले तोक्ने र
नाफा िाटा अमेररकी कम्पनीले व्यहोने गरी कारोबार गने एजेन्सी Dependent Agent को
रूपमा स्थायी सं स्थापन माननन्छ। Dependent Agent हुन िोषणा वा कागजातभन्र्दा पनन
व्यवहार प्रधान हुन्छ। Dependent Agent ले आफ्नो मूल कम्पनीको स्थायी सं स्थापनको
कारोबार र सो कारोबारबाट आफूले पाउने कनमिन वा अन्य प्रकारको प्रनतफल सवहतको
आफ्नो कारोबारको बेग्लाबेग्लै आय वववरण बुझाउनु पर्दथछ।
(2)

त्यस्तो व्यवसायको सञ्चालन स्थान नेपालमा रहे को कारखाना वा अन्य स्थलमा
भएको [Business place as fixed-place]

व्यवसाय गने स्थान (Fixed Place)- व्यशिले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गने स्थान (Fixed
Place) लाई स्थायी सं स्थापन (Permanent Establishment) भननन्छ। स्थायी सं स्थापनको
कर व्यवहारका लानग ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको रूपमा हे ररनु पर्दथछ। गैर बानसन्र्दाले
नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गने गरी जुनसुकै प्रकारले स्थापना गरे को सं रचना स्थायी

सं स्थापन हो। यस्तो सं रचनामा िाखा, फ्याक्ट्री, वकथसप, व्यवस्थापन स्थल, तेल कुवा,
खानी, ग्याँस कुवा, कृवष वा वनस्पती फामथ, आदर्द पर्दथछन्। गैर बानसन्र्दाको नेपालमा रहे को
व्यवसाय गने स्थान (Fixed Place) बाट गररएको व्यवसाय स्थायी सं स्थापन हुन्छ र यस
सम्बन्धमा उसको बसाई अवनध गणना गनुप
थ र्दै न।
उर्दाहरण २.2.२- मानौं, American Sports Inc. ले आफ्नो सामान नेपालमा नबिी ववतरण
गने उद्देश्यले र्दरवारमागथमा िाखा कायाथलय खोलेको रहे छ। आयकर ऐन, २०५८ मा
ननकाय वा प्राकृनतक व्यशिलाईथ कर लाग्ने व्यवस्था गररए तापनन गैर बानसन्र्दाको

िाखामार भएपनन स्थायी सं स्थापनको रूपमा कर लाग्र्दछ। स्थान प्रधान रहे को अवस्थामा
सो सं रचना कनत दर्दन नेपालमा प्रभावकारी रह्यो गणना गरररहन पर्दै न।
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(3)

त्यस्तो व्यवसायको सञ्चालन स्थान नेपालमा गररएको ननमाथणस्थल भएको [Business
place as construction site]

ननमाथण र जडान सम्बन्धी स्थायी सं स्थापन (Construction PE)- गैर बानसन्र्दा व्यशिले

नेपालमा कुनै ननमाथण, जडान वा स्थापना गने सम्बन्धी काम गरे को वा सोसँग अनुसांनगक सेवा
प्रर्दान गरे को अवस्थामा सो ननमाथण, जडान वा स्थापना गने स्थानमा सो गैर बानसन्र्दाको
उपशस्थनत ननरन्तर ९० दर्दन वा सोभन्र्दा बढी भएमा उि ननमाथण, जडान वा स्थापना स्थान
नै स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
उर्दाहरण २.2.३- मानौं, Singapore Construction Company ले मेलम्ची आयोजनाको
टनेलको लेर्दो सुकाउने कायथका लानग १०० दर्दनको कायाथर्देि पाएछ। उि कम्पनीले

आफ्नो कायथ सम्पार्दन गनथ ५ जना कमथचारी पठाएको रहे छ र ती कमथचारीहरूले तोवकएको
कायथ ९५ दर्दननभर सम्पन्न गरे का रहे छन्। यस अवस्थामा Singapore Construction
Company ले नेपालमा लगातार ९० दर्दनभन्र्दा बढी सं लग्न रही कायथ सम्पार्दन गरे कोले
स्थायी सं स्थापन माननन्छ।
(4)

त्यस्तो व्यवसायको सञ्चालन स्थान नेपालमा गररएका सेवाप्रवाह स्थल भएको
[Business place as service place]

सेवा प्रर्दान गने स्थायी सं स्थापन (Service PE)- गैर बानसन्र्दा व्यशिले नेपालमा सेवा प्रर्दान गने
गरे कोमा आय वषथको केही अवनध आफ्ना कमथचारी पठाई वा अन्य प्रनतनननधिारा सेवा प्रर्दान
गरे को हुन सिछ। कमथचारी वा प्रनतनननध पठाएको अवस्थामा सामान नबिी वा उत्पार्दन

जस्तो तोवकएको एकै आधार खडा भई व्यवसाय सञ्चालन भएको पनन र्दे शखर्दैं न। तर गैर
बानसन्र्दाले आफ्नै कमथचारी पठाई वा अन्य प्रनतनननधत्वको तररकाबाट नेपालमा सेवा व्यवसाय
(प्राववनधक, व्यावसावयक वा परामिथ से वा वा त्यस्तै प्रकारका सेवा) गरे को अवस्थामा ननज
कमथचारी वा प्रनतनननधको बसाई जम्मा अवनध हरे क बसाई रहे को दर्दनको ववगत १२
मवहनाको अवनधको ९० दर्दन (90 days stay in moving 365 days) पुगेमा सो बसाईको
आधारमा सेवा प्रर्दान गने व्यशि स्थायी सं स्थापन हुन्छ।

उर्दाहरण २.2.४- मानौं, American Sport Inc. ले नेपालमा खेलकुर्दको अन्तराथविय अवसर
सम्बन्धी अनुसन्धानको काम पाएको रहे छ। उसले सो काम सम्पन्न गनथ २ कमथचारी पठाई
जनवरी १ र्दे शख ३५ दर्दन काम गरे छन्। बाँकी काम सम्पन्न गनथ जुलाईमा ३० दर्दन र
स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी ननर्दे शिका, 2077/ 9

नडसेम्बरमा ६० दर्दन २ जना कमथचारी नेपालमा बसी काम गरे का रहे छन्। American
Sport Inc. को कमथचारीहरूले काम सम्पन्न गनथ नेपाल बसाई ववगत १२ मवहनाको अवनधको
९० दर्दन (90 days stay in moving 365 days) पुगेकाले सो American Sport Inc. स्थायी
सं स्थापन भएको माननन्छ।

(ज)

व्यवसाय
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा २ को खण्ड (कज) मा व्यवसायलाई र्दे हाय बमोशजम
पररभावषत गररएको छ।
(कज) “व्यवसाय” भन्नाले कुनै पनन प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेिा वा यस्तै अन्य प्रकृनतका
व्यावसावयक कारोबार सम्झनु पछथ र सो िब्र्दले त्यस्तै प्रकारका ववगत, वतथमान वा
भावी व्यवसायहरुलाई समेत जनाउँछ।

तर यस िब्र्दले रोजगारीलाई जनाउँने छै न।

रोजगारीका सम्बन्धमा सामान्यतयाः श्रमको उपभोग हुन्छ। त्यस्तै व्यवसाय तथा लगानीमा

ँ ी उपभोग हुन्छ। लगानीमा सामान्यतया सम्पशि धारण गने तथा आयआजथन
श्रम तथा पुज

गने सन्र्दभथमा सो व्यशिको सविय सहभानगता (Active Engagement) हुँर्दैन। व्यवसायको
सन्र्दभथमा

भने

सो

व्यशिको

आयआजथन

गने

कायथमा

सविय

सहभानगता

(Active

Engagement) हुन्छ। कुनै सम्पशि धारण गरी सविय सहभागी नभई भाडामार आजथन गने

कायथलाई लगानी माननन्छ भने सो व्यशि सविय सहभागी भई सम्पशि एवम् बहाल आयलाई
व्यवस्थापन गने गरे को रहे छ भने सोलाई व्यवसाय माननन्छ। व्यवसाय अन्तगथत उद्योग

(Industry) अथाथत कुनै वस्तु उत्पार्दन गरी नबिी गने, व्यापार (Trading) अथाथत कुनै
Tangible वा Intangible वस्तुको खरीर्द नबिी गने, पेिा (Profession) वा यस्तै अन्य
प्रकृनतका व्यावसावयक कारोबार पर्दथछन्।
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पररच्छे र्द-3

स्थायी सं स्थापन ननधाथरणका आधारहरू

(Bases for Determination of Permanent Establishment)
3.1

स्थायी सं स्थापन ननधाथरणका आधारहरु
आयकर कानून अनुसार कर व्यशिलाई लाग्र्दछ। व्यशिको पररभाषानभर कम्पनी, फमथ
जस्ता ननकाय पनन पर्दथछन् । कुनै गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालमा कुनै व्यावसावयक

वियाकलाप भएमा कर लगाउँर्दा पूरै व्यशि (Whole Entity) को रूपमा आय गणना गर्दाथ
आइपने प्रिासननक झण्झटलाई कम गरी कर ननधाथरण प्रवियालाई सरलीकृत गनथ स्थायी
सं स्थापन (Permanent Establishment, PE) को अवधारणा महत्वपूणथ हुन्छ।
गैर बानसन्र्दा व्यशिले नेपालमा गने कारोबारहरूको सम्बन्धमा कस्तो प्रकृनतका व्यवसायहरू
स्थायी

सं स्थापन

हुने

र

वयनीहरूको

ननधाथरण

कसरी

गने

भन्ने

सम्बन्धमा

र्दे हायका

ववषयहरूलाई आधार नलनुपर्दथछ।
क.

आपूनतथको कायथले मार स्थायी सं स्थापन नसजथना नहुने

आपूनतथ (Supply) र व्यवसाय (Business) र्दुवै कुरा व्यावसावयक कायथ नै भए तापनन कर
प्रयोजनमा फरक व्यवहार हुन्छ। आपूनतथका कारण गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालमा
व्यावसावयक कायथ हुर्दैमा स्थायी सं स्थापन नसजथना हँर्दैन। आयकर कानूनमा कस्तो अवस्थामा

त्यस्ता व्यावसावयक कायथहरू व्यवसाय (Business) हुन्छन् भन्ने आधारमा स्थायी सं स्थापन
नसजथना हुने अवस्था तोवकएको हुन्छ।
ख.

प्राकृनतक व्यशि स्थायी सं स्थापन नहुने

आयकर कानूनले प्राकृनतक व्यशि (Individuals) र ननकाय (Entity) र्दुई थररका व्यशिको
व्यवस्था गरे को छ। स्थायी सं स्थापन ननकायको समूहमा पर्दथछ, प्राकृनतक व्यशिमा पर्दै न।
प्राकृनतक व्यशिको नेपाल स्रोतको आय भएमा सोही प्राकृनतक व्यशिलाई कर लाग्ने हुनाले
स्थायी सं स्थापन हुँर्दैन।

ग.

स्थायी सं स्थापन हुन गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालमा सं स्थापन नै हुनपु ने
स्थायी सं स्थापन हुन गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालमा रहे को सं स्थापन (Establishment) नै
हुन ु पर्दथछ। त्यसकारण ववर्दे िमा र्दताथ भएका कम्पनी, साझेर्दारी, नसनमत साझेर्दारी, सरकारी

ननकाय, ववश्वववद्यालय, सामुवहक कोष (युननट ट्रस्ट), पाररवाररक समूह वा जुनसुकै खालका
सं स्थागत ननकाय (Corporate Body) को नेपालमा स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
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ि.

ववर्दे िमा र्दताथ नभएका सं रचनाको नेपालमा व्यवस्थापन भए तापनन स्थायी सं स्थापन नहुने

ववर्दे िी व्यशिहरूबाट सं स्थागत भए तापनन ववर्दे िमा र्दताथ नभएका सं रचना (Unregistered
body of individuals) को नेपालमा व्यवस्थापन भएमा भने त्यो सं रचना स्थायी सं स्थापन
नभएर आयकर कानून अनुसारको कम्पनी सरहको ननकाय हुन्छ। आयकर ऐन, २०५८ को
र्दफा २ को खण्ड (भ) मा स्थायी सं स्थापनलाई ननकाय मान्ने गरी र्दे हायको व्यवस्था
गररएको छः
(भ)

“ननकाय (इशन्टटी)” भन्नाले र्दे हायका सं स्था वा सङ्गठन सम्झनु पछथ ः–

(५)

ु मा अवशस्थत नरहे को
आफू बानसन्र्दा भएको मुलक

उपखण्ड (१), (२), (३) र (४)

मा उल्ले ख भएको सं स्था वा सङ्गठनको स्थायी सं स्थापन।
Foreign State

Nepal

Company

Trust

Permanent Establishment

Entity

Partnership

Central or local government

International institution

Figure 1
ङ.

Domestic business representation of foreign entity is PE

गैर बानसन्र्दा ननकायको व्यवसाय र त्यस्तो व्यवसायको सञ्चालन अननवायथ हुने

स्थायी सं स्थापन हुनका लानग गैर बानसन्र्दा ननकायको व्यवसाय र त्यस्तो व्यवसायको
सञ्चालन अननवायथ हुन्छ। व्यवसायको पररभाषाका सम्बन्धमा आयकर ऐन, 2058 को र्दफा
२ को खण्ड (कज) मा र्दे हायको व्यवस्था गररएको छः
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(कज) “व्यवसाय” भन्नाले कुनै पनन प्रकारको उद्योग, व्यापार, पेिा वा यस्तै अन्य प्रकृनतका
व्यावसावयक कारोबार सम्झनु पछथ र सो िब्र्दले त्यस्तै प्रकारका ववगत, वतथमान वा
भावी व्यवसायहरुलाई समेत जनाउँछ।

तर यस िब्र्दले रोजगारीलाई जनाउने छै न।

3.2

व्यवसायको प्रकृनत र स्थायी सं स्थापन
व्यवसायमा उद्योग (Conversion of goods), व्यापार (Trading of goods) र पेिा (Rendering
services) गरी तीन थरी ववषय समावेि हुन्छन्। उद्योग, व्यापार वा पेिासँग सम्बशन्धत

तयारीजन्य कायथहरू मारै व्यवसाय हुँर्दैनन्। आपूनतथ (Supply) मार हुन ु पनन व्यवसाय
हुँर्दैन। व्यवसाय (Business) मा कम्तीमा केही हर्दसम्मको ननरन्तरता रहेको (Ongoing) वा

सामान्य अवस्थाको कारोबार (Habitual) र्दुवै हुन सक्र्दछ। तर कुनै सामान आयातकताथको
कायाथलयमा आएर गररदर्दने जडान वा सञ्चालन गनथ दर्दइने तानलम जस्ता एक पटक हुने
कारोबार (One time service) वा कसै को सामानको कवहलेकाँही हुने ममथत (Occasional repair

service) यस प्रयोजनका लानग ननरन्तरता रहे को व्यवसाय माननर्दै न। अकोनतर मुख्य
कायथहरूमध्ये जडान नै एक प्रमुख काम भएमा वा परे का बखत ममथत गररदर्दने कायथ भने
व्यवसायमा वगीकरण हुन्छ।
Activities

Business activities

Place of management
Office or branch (employee
working together in single
place)
Factory (manufacturing unit)
Workshop
Warehouse
Mine, oil well or similar
Agro-farm
Plantation
Ongoing

Figure2

Auxiliary activities

Employee s home, if treated
similar to an office
Co-working places at the
disposal of foreign entity
Movable place as per the
nature of business
Local employee, if they are
hired temporarily

Onetime associated work
(installation not being a
major part of supply, etc.)

Occasional work
(training, sports, repair etc.)

Habitual

Business for the purpose of PE
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3.3

व्यवसायमा खरीर्द, रूपान्तरण र नबिीः
व्यवसायको प्रकार अनुसार बेग्लाबेग्लै नामाकरण हुनसक्ने भए तापनन व्यवसाय (business)
मा मुख्य रूपमा खरीर्द (Purchase), रूपान्तरण (Conversion) वा नबिी (Sales) तीन अवस्था
रहन्छन्।

(1)

खरीर्द (Purchase) मा स्थानीय खरीर्द वा आयात र्दुवै वियाकलाप पर्दथछन्। खरीर्दमारै भएको
रूपान्तर (Conversion) वा नबिी (Sales) नभएको वियाकलाप व्यवसाय होइन।
उर्दाहरण 3.3.1- मानौं, बेलायत कम्युननटी इन्टे रेस्ट कम्पनी (United Kingdom CIC) ले

नेपालबाट कच्चा पर्दाथथ खरीर्द गरी बेलायतमा रहे को कारखानामा तयारी माल उत्पार्दन
गर्दो रहेछ। नेपालमा खरीर्द गररएका सामानमध्ये केही नेपाली उत्पार्दन र केही नतब्बती

सामान हुने गरे का रहेछन्। नेपालमा खरीर्द गरे को नेपाली सामान आफ्नो मूख्य कम्पनीमा
पठाइ सो मूख्य कम्पनी माफथत बेलायती र युरोपीय बजारमा नबिी गने गरे को पनन रहे छ।

बेलायत कम्युननटी इन्टे रेस्ट कम्पनी (United Kingdom CIC) ले नेपालमा खरीर्द कायथमार
गने गरे काले त्यो खरीर्द वियाकलाप स्थायी सं स्थापन प्रयोजनका लानग नेपालमा गररएको
व्यवसाय माननर्दै न। नेपालमा खरीर्द िाखा नै भए तापनन सो सामान खरीर्द गरे कै भरमा सो
कम्पनीको स्थायी सं स्थापन रहे को मानीर्दैं न।

(2)

रूपान्तरण (Conversion) भन्नाले सामानको स्वरूप पररवतथन गने कारखाना वा उद्योगलाई

जनाउँछ। खरीर्द कायथ नेपालमा गरे वा नगरे पनन रूपान्तरणको कायथ (Manufacturing or
Conversion) नेपालमा गरे मा त्यसको नबिी नेपालनभर गरे वा नगरे मा पनन वा आफैले

उत्पार्दन गरी मूख्य कम्पनी वा कुनै सम्वि ननकायमा सो सामान हस्तान्तरण गरे मा वा
उपयोग गरे मा त्यो व्यवसाय हुन्छ।
उर्दाहरण

3.3.2-

मानौं,

अमेररका

कम्पनी

(USA LLC)

को

नेपालमा

कारखाना

रहेछ। उि कारखानाले आफूलाई चावहने कच्चा पर्दाथथ र सहायक कच्चा पर्दाथथ नेपालमा
नै खरीर्द गने गरे को रहे छ। सो कम्पनीले उि कच्चा पर्दाथथ नेपालमा वकने वा नवकने

ु ै गरे तापनन स्थायी उत्पार्दनको वियाकलाप नेपालमा भएकाले सो नेपालमा रहे को
जेसक
व्यावसावयक वियाकलाप हुन्छ। उत्पार्दनको स्थान नेपाल भएकाले उत्पादर्दत सामान

ु े नेपालको व्यावसावयक
नेपालमा नबिी हुन ु वा नहुन ु वा ववर्दे िमा नबिी हुन ु वा नहुनल
वियाकलाप र स्थायी सं स्थापन पवहचानमा फरक पर्दै न।
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Manufacturing is a business
Foreign State

Nepal

Foreign Entity

Purchase

Figure 3
(3)

Factory

Sales/transfer

Nepal or outside

Factory is business irrespective of place of purchase or sale or use

ु ै गररएको नबिी (Sales) व्यवसाय हो। नबिी (Sales) मा
नेपालनभर वा बावहर जहाँसक
र्दे हायका कुनै पनन वियाकलाप पर्दथछन्:
▪

उत्पार्दन गररएका सामानको नबिी (Sales of manufactured goods – sales from factory)

▪

खरीर्द गररएका सामानको नबिी (Trading of goods)

▪

उत्पार्दन गररएका सामानको स्थानान्तरण (Transfer of manufactured goods)

▪

पेिागत सेवा नबिी (Professional services)

▪

सेवा नबिी (Sale of services)
Foreign State

Foreign Entity

Nepal

Purchase only is not PE
Purchase
Purchase and sales is PE
Conversion is PE
Factory
Conversion and sales is PE

Sales

Figure 4

PE incidences in purchase, conversion and sales

स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी ननर्दे शिका, 2077/ 15

(4)

ु ै भए तापनन नबिीको कायथ नेपालमा भएमा त्यो व्यवसाय हुन्छ।
खरीर्द वा उत्पार्दन जहाँसक
उर्दाहरण 3.3.3- मानौं, इशन्डया नलनमटे ड (India Ltd.) ले नेपालमा र्दे हाय अनुसारका
व्यवसायहरू मध्ये कुनै एक खालको व्यवसाय गने इच्छा गरे को रहे छः
▪ नेपालमै खरीर्द गरे को सामान नेपालमा बेच्ने,
▪ नेपालमा उत्पार्दन गरे को सामान नेपालमा बेच्ने,
▪ ववर्दे िमा खरीर्द गरे को सामान नेपालमा बेच्ने,
▪ ववर्दे िमा रहेको कम्पनीकै कारखानामा उत्पादर्दत सामान नेपालमा बेच्ने।
नेपालमा सामान नबिी हुने हुनाले इशन्डया नलनमटे ड (India Ltd.) को जुनसुकै खालको
व्यवसाय पनन स्थायी सं स्थापन प्रयोजनका लानग व्यावसावयक कायथ हुन्छ।

Sales is business
Foreign State

Foreign Entity

Nepal

Stock-transfer

Sales
activity
Factory

Purchase

Figure 5
(5)

Nepal or outside

Sales activity in Nepal is business

नेपाली आयातकताथलाई नबिी गरे कै आधारमा नबिीको कायथ नेपालमा भएको माननंर्दैन,
त्यसै ले त्यो नेपालको व्यवसाय हुँर्दैन।

उर्दाहरण 3.3.4- मानौं, नेपालमा र्दताथ रहे को लयेँ प्रा. नल. ले श्रीलङ्का नलनमटे ड (Sri
Lanka Ltd.) बाट केही सामान आयात गरे को रहे छ। श्रीलङ्का नलनमटे डले आफ्नो उत्पार्दन

ननयाथत गरे को वा अन्य कसै को उत्पार्दनको व्यापार गरे को जे भए तापनन नेपाली
आयातकताथले आयात गरे कै भरमा सो नलनमटे डको नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन भएको
माननर्दै न।
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Sales to Nepali importer
Foreign State

Foreign Entity

Figure 6
(6)

Nepal

Sales/transfer

Importer

Sales to Nepali importer is not business in Nepal

नेपालमै रहेको गोर्दाम वा नेपालनभर अन्य व्यशि समक्ष राशखएको सामानको नबिी वा
नेपालमा खरीर्द गरे को सामान नेपाली आयातकताथलाई नेपालमै उपलब्ध गराएमा त्यो
नेपालमा गररएको नबिी कारोबार हो, नेपालमा सञ्चानलत व्यवसाय हो।
उर्दाहरण 3.3.5- मानौं, नेपालमा र्दताथ रहे को लयेँ प्रा. नल. ले फ्रान्स कम्पनी (France
SARL) बाट केही सामान आयात गनथ खरीर्द सम्झौता गरे को रहे छ।फ्रान्स कम्पनी
(France SARL) ले आफ्नो कारखानामा उत्पार्दन भएको सामान नेपालमा गोर्दाम गरी राख्ने

गरे को रहेछ। उि कम्पनीले लयें प्रा. नल. लाई सोही गोर्दामबाट नेपालमै स्टोर गरे को
सामान उपलब्ध गराएछ। नेपालमा नबिी कायथ भएकाले सो नबिी फ्रान्स कम्पनी (France
SARL) को नेपालमा सञ्चानलत व्यवसाय हुन्छ।
फ्रान्स कम्पनी (France SARL) ले आफ्नो गोर्दामबाट नदर्दई नेपालमै खरीर्द गरे को सामान

आपूनतथ गरे को भए तापनन नेपालमै नबिी गररएकाले त्यो पनन नेपालमा सञ्चानलत व्यवसाय
मानीन््यो।
Foreign State

Foreign Entity

Nepal

Nepal business unit

Business in Nepal
(Nepal to Nepal supply is not import or
export)
Nepal purchase

Importer
Nepal warehouse

Figure 7

Nepal to Nepal supply is business in Nepal
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3.4
(1)

लगानी, रोजगारी वा वविेष व्यवसायको सन्र्दभथमा स्थायी सं स्थापनः
स्थायी सं स्थापन हुनका लानग व्यवसाय अननवायथ हुन ु पछथ। गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालमा

कुनै प्रकारको लगानी रहेको अवस्थामा सो लगानीकै आधारमा स्थायी सं स्थापन नसजथना हुन ु
हुँर्दैन।
▪

ऋण लगानी भएकै आधारमा सो ऋणबाट प्राप्त ब्याजले स्थायी सं स्थापन बनाउँर्दैन। तर,
स्थायी सं स्थापनको ब्याज आय भने स्थायी सं स्थापनको व्यावसावयक आय हुन्छ।

▪

सुरक्षण (Securities) वा शस्थर सम्पशि (Immovable Assets) मा गररएको लगानी भएकै

आधारमा सो सुरक्षणबाट प्राप्त प्रनतफलले स्थायी सं स्थापन बनाउँर्दैन। तर, स्थायी
सं स्थापनको प्रनतफल आय सोही स्थायी सं स्थापनको व्यावसावयक आय हुन्छ।
▪

ऋणपर, सुरक्षण (Securities) वा शस्थर सम्पशि (Immovable assets) नबिीको लाभका

आधारले स्थायी सं स्थापन बनाउँर्दैन। तर, स्थायी सं स्थापनले पाएको लाभ आय सोही
स्थायी सं स्थापनको व्यावसावयक आय हुन्छ।
(2)

स्थायी सं स्थापन ननकायको मार हुने हुनाले कुनै ववर्दे िी प्राकृनतक व्यशिको रोजगारी वा

(3)

आयकर कानून वा नेपालपक्ष भएका कर सशन्धमा बेग्लै आधारमा कर लाग्ने व्यवस्था

व्यवसायले ननजको नाममा कुनै स्थायी सं स्थापन नसजथना हुँर्दैन।

गररएका व्यावसावयक वियाकलापका आधारमा स्थायी सं स्थापन नसजथना हुँर्दैन। त्यस्ता वविेष

व्यवसायका मूल लगानी नबिी हुँर्दा प्राप्त हुने लाभमा पनन कानून वा कर सशन्धमा भएको
व्यवस्था बमोशजम मार करारोपण हुन्छ।
▪

आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ६७ र र्दफा ७० तथा कर सशन्धहरूका धारा ८ अनुसार
अन्तराथविय उडान गने हवाइजहाजको उडान आय स्थायी सं स्थापनको आय हुँर्दैन।

▪

आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ६७ र र्दफा ७० अनुसार नेपालमा स्थावपत सञ्चार

उपकरणले गरे को व्यावसावयक वियाकलापको आय स्थायी सं स्थापनको आय हुँर्दैन।
नेपालमा हुने रोनमङ्ग सेवामा नेपाली र्दूरसञ्चार सञ्चालककै उपकरण प्रयोग हुने हुनाले
रोनमङ्ग सेवाका कारण पनन स्थायी सं स्थापन नसजथना हुँर्दैन।
▪

आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा २ को उपर्दफा (कक) वा कर सशन्धहरूका धारा १२
बमोशजम रोयल्टी आय प्राप्त गरे कै आधारमा स्थायी सं स्थापन नसजथना हुँर्दैन। तर स्थायी

सं स्थापनले आजथन गने रोयल्टी आय भने सोही स्थायी सं स्थापनको व्यवसायको आय
हुन्छ।
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पररच्छे र्द-४

व्यवसाय गने स्थानको स्थायी सं स्थापन ननधाथरण गने तररका

(Method of Determination of Fixed Place of Business PE)
4.1

व्यवसाय र स्थानको पररभाषा
कुनै गैर बानसन्र्दा ननकायको व्यवसाय गने स्थान नेपालमा रहे को र सो स्थानबाट व्यवसाय
सञ्चालन गरे को अवस्थामा त्यो व्यावसावयक उपशस्थनत स्थायी सं स्थापन हुन्छ। यसका लानग

व्यवसाय (Business) र नेपालमा उपशस्थनतको स्थान (Fixed-place) र्दुवै ववषय हुन ु अननवायथ
ु र्दथछ। सो गैर
हुन्छ। अथाथत, त्यस्तो व्यवसाय सोही उपशस्थनतको स्थानबाट गररएको हुनप

बानसन्र्दा व्यशिको नेपालमा रहे को व्यवसाय पूणथ वा आंशिक जे भए पनन स्थायी सं स्थापन
नसजथना हुन ु कुनै फरक पर्दै न।

Foreign State

Foreign Entity

Nepal

Business

Fixed-base

Figure 8

Business and fixed-place both in Nepal is a PE

नेपालमा उपशस्थनतको स्थान (Fixed-place) भन्नाले सो व्यवसाय गनथ सो गैर बानसन्र्दा

ननकायको नेपालनभर उपशस्थनत हुनपु र्दथछ। यस सन्र्दभथमा स्थान भन्नाले र्दे हायका कुनै अवस्था
पनन हुन सक्र्दछः
▪

कुनै प्रकारको ठाउँ, सुववधा, उपशस्थनत, वा उपकरण (Premises, facilities, installation,
equipment)

▪

ननकायले प्रयोग गनथ नमल्ने आफ्नै, भाडाको वा अन्य कुनै अवस्थाको स्थान (Owned,
rented, or otherwise in the disposal of enterprise)

▪

आफैं अन्यसँग नमलेर प्रयोग गनथका लानग उपलब्ध भएको वा नभएको (Exclusive use to
the enterprise or not)
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▪

कमथचारीको उपशस्थनत भएको वा स्व-चानलत स्वरूप भएको (Human presence or not as
automated machine)

उपशस्थनतको स्थान व्यवसायको प्रकृनत अनुसारको स्थायी हुनपु र्दथछ। उर्दाहरणका लानग गैर
बानसन्र्दा ननकायसँग सम्बशन्धत (सो ननकायकै, सम्बि ननकायका, असम्बि ववर्दे िी वा स्वर्दे िी

ननकायका) कमथचारीहरू काम गने स्थान कायाथलय (Office) को स्वरूप स्थायी माननन्छ।
कारखाना (Factory), कायथिाला (Workshop), गोर्दाम (Warehouse), वा वनजन्य व्यवसाय

(Plantation) वा कृवषजन्य कायथ (Agriculture Farm) जस्ता व्यावसावयक कामहरू पनन आआफ्ना स्रोत अनुसार स्थायी प्रकृनतको हुन्छ।

Sales

Activities

Nepal PE

Purchase/Import
(goods or services)

Service

workshop
Workshop

Production

Business

Supplier/service-provider

Factory
Factory

Set up

Rs.
Planting

Extraction of mine

Figure9

Office

Farm

Business and Fixed base

4.2

व्यवसाय गने स्थानको आधारमा स्थायी सं स्थापन

(1)

स्थायी सं रचनामा कमथचारीको माध्यमबाट हुने व्यावसावयक कायथ स्थायी सं स्थापन हुने
सम्बशन्धत

कमथचारीको

आवास

वा

आवास

सरहका

स्वरूपबाट

गररने

व्यावसावयक

वियाकलाप, अकाथको व्यावसावयक स्थानमा नै गई काम गने वा स्थानीय कमथचारीबाट नै
काम गराएमा पनन त्यो सं रचना स्थायी सं रचना हुन्छ।
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More than
regular cases

Physical space
knowing to all
•
•
•
•
•
•
•
•

Place of management
Office or branch
(employee working
together in single place)
Factory (manufacturing
unit)
Workshop
Warehouse
Mine, oil well or similar
Agro-farm
Plantation

•
•
•

•

Employee s home, if
treated similar to an
office
Co-working places at the
disposal of foreign entity
Movable place as per the
nature of business
Local employee, if they
are hired temporarily

Fixed-base

Figure 10
1.1

Figures of fixed-base

कमथचारीबाट हुने व्यावसावयक कायथ स्थायी सं स्थापन हुन्छ। कनतपय अवस्थामा गैर
बानसन्र्दा ननकायको पूवक
थ मथचारीबाट भएको व्यावसावयक कायथ पनन सो ननकायको

स्थायी सं स्थापन हुन्छ। खासगरी, बहुराविय कम्पनीमा मूल कम्पनीले आफ्ना र
सम्बि ननकायका कमथचारीहरूको सञ्चालन गने हुनाले एउटा ननकायमा कायथरत
कमथचारी अको कानूनी ननकायमा पठाएर तत्कालका लानग कानूनी रूपमा पूवक
थ मथचारी
र्दे शखन सक्र्दछ। यस्ता अवस्थाका कमथचारीले गरे को व्यावसावयक कायथ पनन
सम्बशन्धत ननकायकै काम हुन्छ र उसको मूल कम्पनीको स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
1.2

अस्थायी कमथचारीबाट गररएको कायथ स्थायी सं स्थापन प्रयोजनका लानग सामान्य
कमथचारी सरह नै माननन्छ।

1.3

गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालको व्यवसाय नेपालकै सेवाप्रर्दायक वा नेपाली वा
ववर्दे िी सहव्यवसायी (Sub-contractor) बाट पूरा गरे को अवस्थामा स्थायी सं स्थापन
हुन्छ। अवस्था अनुसार गैर बानसन्र्दा सहव्यवसायी (Sub-contractor) पनन स्थायी
सं स्थापन हुन सक्र्दछ।

1.4

व्यवसायको प्रकृनत अनुसार मानवीय उपशस्थनत नहुने स्वचानलत उपकरणको सञ्चालन
पनन व्यवसाय र सो व्यवसायको नेपालमा उपशस्थनत हुने हुनाले स्थायी सं स्थापन
हुन्छ।
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उर्दाहरण ४.2.1- मानौं, चीन कम्पनी (China YG) ले नेपालको सडक ननमाथणको काम
गनथ िाखा कायाथलय र्दताथ गरे को रहे छ। कम्पनीले आफुले पाएको कायथ नेपाली कम्पनीलाई
सहठे क्काको रूपमा दर्दने गरे को रहे छ।
नेपालमा व्यावसावयक कायथ चीन कम्पनी (China YG) ले गरे को हो सो काम वास्तवमै

उसै का स्थायी कमथचारी आएर गरे गरे नन् भन्ने कुरा स्थायी सं स्थापन प्रयोजनका लानग

मतलव हँर्दैन। कम्पनीले गने काम सो कम्पनीका लानग जसले गररदर्दए पनन नेपालको
ननमाथणको काम चीन कम्पनी (China YG) ले नै गरे को माननन्छ। िाखा कायाथलय त सोझै
स्थायी सं स्थापन हुन्छ।

(2)

स्थायी उपशस्थनतको अवनध र उपलब्ध स्थानको आधारमा स्थायी सं स्थापन हुने
स्थायी उपशस्थनत (Fixed-base) का लानग उपशस्थनतको अवनध जनतसुकै लामो वा छोटो हुन
सक्र्दछ र उपलब्ध स्थान पनन जनतसुकै सानो वा ठू लो हुन सक्र्दछ। उपलब्ध रहे को
स्थानमा उसको कानूनी अनधकार वा भाडा सम्झौता भएको वैधाननक स्वरूपको वा अवैधाननक
कब्जा पनन स्थायी सं स्थापन ननधाथरणका लानग एक समान हुन्छ।
उर्दाहरण 4.2.2- मानौं, रुस कम्पनी (Russian OOO) नेपालमा व्यापार गर्दो रहे छ।
उसले सो व्यापारका लानग आवश्यक पने पसल कबल, गोर्दाम वा यस्तै सं रचना भाडामा
नलएको वा ननलएको वा सावथजननक स्थानमा बसेर व्यापार गरे को भए तापनन सो व्यापार
नेपालमा भएको माननन्छ।

उर्दाहरण 4.2.3- मानौं, रुस सूशचकृत कम्पनी (Russian PAO) ले आफ्ना ववनभन्न
ु का सेवाग्राहीका लानग सफ्टवेयर ववकास र ममथत गर्दो रहे छ। ववश्वभरका ग्राहकबाट
मुलक

कम्पनीले पाएको काममध्ये सफ्टवेयरका केही भागको उत्पार्दन गनथ वा उसका ग्राहकका

गुनासा अनुसार सफ्टवेयर ममथत (Remote Repair) गनथ उसले नेपालमा एक नेपालीको
सहयोगमा उत्पार्दन इकाई खोलेको रहे छ।
उत्पार्दन वा ममथतको काम नेपालीको सहयोगमा गररएकाले त्यो सहयोग व्यवस्थापकीय
वियाकलाप (Managerial Activities) माननन्छ। सो इकाईका वियाकलापहरू (सफ्टवेयर
उत्पार्दन भएमा अन्य वियाकलाप समेत) नेपालमा भएकाले त्यो नेपालमा रहे को उपशस्थनत
भएको व्यावसावयक वियाकलाप हुन्छ र स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
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(3)

व्यवसायको कुनै खास शस्थर स्थान नभए तापनन स्थायी सं स्थापन हुने
व्यावसावयक प्रकृनत अनुसार सवारी साधन, सडक व्यापार वा त्यस्तै चालु रहने खालका
व्यवसायमा कुनै खास शस्थर स्थान नभए तापनन त्यो स्थायी सं स्थापन नै हुन्छ।

उर्दाहरण 4.2.4- मानौं, जापान कम्पनी (Japan KK) नेपालमा ढु वानी व्यवसाय गर्दो
रहेछ। कम्पनीका केही ट्रकहरू नेपाली सडकमा सामान ओसारपसारमा सं लग्न रहे छन्।
ती ट्रकहरू ग्राहककहाँ बाहेक अन्त कतै स्टोर गने गररएको रहे नछ।

ट्रकबाट सामान ढु वानीको कायथ स्वयं मा चलायमान व्यवसाय हो। नेपालमा त्यो चलायमान
व्यवसाय भएकाले जापान कम्पनी (Japan KK) को स्थायी व्यावसावयक स्थल नेपालमा
माननन्छ। स्थायी व्यावसावयक स्थल नेपालमा भएकाले त्यो ढु वानी व्यवसायले जापान
कम्पनी (Japan KK) को स्थायी सं स्थापन नसजथना गर्दथछ।

Running Vehicle
Painter
Figure 11

(4)

Moving sales outlet

Fixed base may be moving base too.

आफ्नो सं रचना अरू कसैलाई गोर्दामको रूपमा प्रयोग गनथ दर्दएमा स्थायी सं स्थापन हुने
नेपालमा स्थायी उपशस्थत भई, सोही स्थानबाट व्यावसावयक जस्तो र्दे शखने वियाकलाप गरे
तापनन केही अवस्थामा सो कायथकै आधारमा नेपालमा स्थायी सं स्थापन रहे को माननंर्दैन। गैर
ु मा उत्पार्दन
बानसन्र्दा ननकायले नेपालमा रहेको कुनै व्यशिको कुनै सं रचनालाई आफ्नो मुलक
भएको सामान राख्ने गोर्दामको रूपमा प्रयोग गरे मा (Storage or Warehouse or Godown of
own goods in the premises of third party) वा सोरूम, प्रर्दिथनी, वा सूचनागृह (Showroom,
Exhibition or Display) भएको अवस्थामा स्थायी सं स्थापन मानीर्दैं न। तर, आफ्नो सं रचना
अरू कसैलाई गोर्दामको रूपमा प्रयोग गनथ दर्दएमा वा अरूका सामान राख्ने गरे मा त्यो
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सं रचनामा भएको कारोबारले व्यावसावयक वियाकलाप नसजथना गने हुनाले त्यो स्थायी
सं स्थापन हुन्छ।
उर्दाहरण 4.2.5- मानौं, शस्वट्जरल्यान्ड कम्पनी (Switzerland AG) का केही सामान
नेपालमा रहे छन् । ती सामान कम्पनीका उत्पार्दनको प्रर्दिथनी गनथ नेपाल ल्याइएका
रहेछन्। सामानको प्रर्दिथनी गररने भए तापनन शस्वट्जरल्यान्ड कम्पनी (Switzerland AG)
ले ती सामान बेच्न ल्याएको होइन रहे छ र उसले प्रर्दिथनीस्थलमा कुनै नबिी सम्झौता गने
कायथिम पनन रहे नछ।
उि सामान नेपालमा र्दताथ रहे को भोतेँ प्रा. नल. को प्रर्दिथनी कक्षमा राखी प्रर्दिथनी गररएको
रहेछ।
प्रर्दिथनी सवकए पनछ शस्वट्जरल्यान्ड कम्पनी (Switzerland AG) ले ती सामान वफताथ लै जान
त्यस्तै प्रर्दिथनीका लानग नेपाल आएको जमथन कम्पनी (Germany GmbH) ले भाडामा
नलएको गोर्दाममा राखेछ।
नेपालमा सामान नबिी नगने प्रर्दिथनी मार गने हुनाले शस्वट्जरल्यान्ड कम्पनी (Switzerland

AG) को नेपालमा व्यावसावयक उपशस्थनत रहे को माननर्दै न र स्थायी सं स्थापन पनन हुँर्दैन।
उसले आफ्ना सामान भोतें प्रा. नल. र जमथन कम्पनी (Germany GmbH) को गोर्दाम वा जो
कसैको गोर्दाममा राखेकोले स्थायी सं स्थापन नसजथना गर्दै न।
नेपालमा र्दताथ रहे को भोतेँ प्रा. नल. को प्रर्दिथनी व्यावसावयक कायथ भएको र बानसन्र्दा ननकाय
भएकाले स्थायी सं स्थापनको अवधारणा यस कम्पनीमा लागू नै हुँर्दैन।

जमथन कम्पनी (Germany GmbH) ले भने नेपालमा आफ्नो गोर्दाममा आफ्नो सामानमार
राखेको भए उसको पनन व्यावसावयक उपशस्थनत माननर्दै न्यो। तर शस्वट्जरल्यान्ड कम्पनी
(Switzerland AG) को सामान पनन गोर्दाममा राखेकाले उसको त्यो कायथ व्यावसावयक
उपशस्थनतमा गणना हुन्छ र स्थायी सं स्थापन हुन्छ।

Third-party goods in own warehouse is PE

Inventory

Own goods in own warehouse is not PE

Warehouse/
storage/godown

Own goods in third-party warehouse is not PE

Figure 12

Instances of warehouse or storage as PE
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कच्चा पर्दाथथ वा तयारी मालको भण्डारण मार गरे मा स्थायी सं स्थापन नहुने
कुनै गैर बानसन्र्दा ननकायको स्वानमत्वमा रहे को सामान नेपालमा रहे को अको ननकायले
प्रोसेनसङ्ग (Processing) गने गरी आफ्नै वा अरू कसै को वा जसले प्रोसेनसङ्ग गने हो उसै को
गोर्दाममा कच्चा पर्दाथथ वा तयारी मालको भण्डारण गरे मा पनन त्यो भण्डारण वा प्रर्दिथनी
सरह नै माननन्छ, स्थायी सं स्थापन हुँर्दैन।

उर्दाहरण 4.2.6- मानौं, अशस्ट्रया साझेर्दारी (Austria OG) को नेपालमा कारखाना
रहेछ।अशस्ट्रया नसनमत साझेर्दारी (Austria KG) ले आफैं कच्चा पर्दाथथ खरीर्द गरी अशस्ट्रया
साझेर्दारी (Austria OG) को नेपालमा रहे को कारखानामा तयारी वस्तु उत्पार्दन गरी
नेपालबाट लैं जार्दो रहे छ।
ु ै सामान
अशस्ट्रया नसनमत साझेर्दारी (Austria KG) ले नेपालनभर वा नेपाल बावहर जहाँसक
खरीर्द गरे को भए तापनन सामान खरीर्द गरे कै आधारमा स्थायी सं स्थापन हुँर्दैन। त्यसैगरी
आफ्नो सामान प्रोसेस गनथ अकैको कारखानामा दर्दएर तयारी वस्तु लै जार्दाँ पनन स्थायी

सं स्थापन नसजथना हुँर्दैन। यसकारणले अशस्ट्रया नसनमत साझेर्दारी (Austria KG) को नेपालमा
व्यवसाय रहेको माननंर्दैन।
कारखाना सञ्चालक अशस्ट्रया साझेर्दारी (Austria OG) को भने नेपालमा कारखाना भएको
हुनाले स्थायी उपशस्थनत हुन्छ र नेपालमा स्थायी सं स्थापन रहे को माननन्छ।

Foreign State

Nepal
Storage of raw material or finished goods

Foreign Entity

Finished goods

Display or storage

Third-party factory
Raw material

Nepal warehouse is not a PE

Figure13

Storage for the conversion by third party is not a PE
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(6)

आफ्ना लानग मारै सामान खरीर्द गनथ खरीर्द कायाथलय खोलेकोमा स्थायी सं स्थापन नहुने
गैर बानसन्र्दा ननकायले आफ्ना लानग मारै सामान खरीर्द गनथ नेपालमा खरीर्द कायाथलय
खोलेको भए तापनन, त्यो खरीर्द कायाथलय स्थायी संस्थापन हुँर्दैन।

उर्दाहरण 4.2.7- मानौं, नतब्बतमा व्यापार गने इटाली कम्पनी (Italy Spa.) ले नेपाली
सामानहरू

खरीर्द

काठमाण्डौमा

गनथ काठमाण्डौमा

एकर

गररएका

सामान

खरीर्द

िाखा

नतब्बतको

खोल्यो।

आफ्नो

नेपालभर

िाखामा

खरीर्द

व्यापारका

गरी
लानग

पठाइन्छ। खरीर्दमार नेपालमा भएको हुनाले यो स्थायी सं स्थापन होइन।

Foreign State

Nepal

Head office
Associates

Purchase

Transfer

Third country

Figure 14
(7)

Purchase in
Nepal, either
independent or
through Nepal
fixed-base and
transfer to
either:
-to Head Office
-to Associates in
resident
country or in
third country

Purchase only is not a business nor a PE

आफ्नै व्यवसायका लानग गररने Preparatory Work स्थायी सं स्थापन नहुने
आफ्नै उत्पार्दन वा सामानका ववज्ञापन वा प्रविथ नात्मक कायथहरू व्यावसावयक काम अगानडका

सहायक कायथ (Preparatory Work) हुने हुनाले स्थायी सं स्थापन हँर्दैन। यस्ता कायथका लानग

नेपालमा खोनलएका सम्पकथ कायाथलय (Liaison Office) पनन स्थायी सं स्थापन हुँर्दैनन्। तर
आफ्नै बाहेक अन्य व्यशिका ववज्ञापन वा प्रविथ नात्मक कायथ गने व्यवसाय वा सम्पकथ
कायाथलयको आवरणमा व्यावसावयक कायथ सञ्चालन भने स्थायी सं स्थापन हो।
उर्दाहरण 4.2.8- मानौं, सनबथयाको सरकारी कम्पनी (Serbia Jp.) ले आफ्नो उत्पार्दनको
नेपालमा व्यापार गनथ चाहेको रहे छ, तर नेपाली उपभोिालाई उसका उत्पार्दनको जानकारी

नभएकाले नेपालमा ननयाथत गनथ नसवकएको कुरा चाल पाएछ। कम्पनीले नेपालभर आफ्ना
उत्पार्दनको ववज्ञापन गनथ एक सम्पकथ कायाथलय खोली ववज्ञापनका ववनभन्न तौरतररका

अपनाएछ। सम्पकथ कायाथलयले ववज्ञापन र उपभोिा सवेक्षण बाहे कका नबिीजन्य कुनै
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काम गर्दो रहेनछ।
ववज्ञापनजन्य कायथहरूका कारण सो सनबथयाली कम्पनीको नेपालमा व्यावसावयक उपशस्थनत
माननर्दै न र स्थायी सं स्थापन पनन हुँर्दैन।

सनबथयाको सरकारी कम्पनी (Serbia Jp.) ले आफ्नो साथसाथै अन्य सनबथयाली वा अरू
ु का कम्पनी वा आफ्नै सम्बि ननकायको ववज्ञापन पनन गरे को भए त्यो उपशस्थनत
मुलक
व्यावसावयक उपशस्थनत मानीन््यो र स्थायी सं स्थापन नसजथना हुन््यो।

Foreign State

Foreign Entity

Nepal

Marketing

Own advertisement is not a PE

Advertisement (own)

Marketing

Marketing or advertisement of third-party is PE

Advertisement (third-party)

Figure 15

Marketing or advertisement or own business is not PE

उर्दाहरण 4.2.9- मानौं, पोल्यान्ड कम्पनी (Poland Sp. z o.o.) सफ्टवेयरमा आधाररत

ववज्ञापन गर्दो रहे छ। कम्पनीले नेपाली कम्पनीहरूका ववज्ञापन जम्मा गनथ एक नेपाली
कम्पनीसँग सम्झौता गरे को रहे छ। नेपाली कम्पनी ववज्ञापन जम्मा गर्दो रहे छ र ती

ववज्ञापन पोल्यान्ड कम्पनीमा पठाइ दर्दँर्दो रहे छ। पोल्यान्ड कम्पनीले ती ववज्ञापनहरू नेपाली
र ववर्दे िी ग्राहकको प्रवृशि पवहचान गरे र ववकास गररएको सफ्टवेयर माफथत सम्भाव्य
ग्राहकसमक्ष र्दे खाइ दर्दँर्दो रहे छ।

पोल्यान्ड कम्पनीले आफ्ना उत्पार्दनको ववज्ञापन नगरी अरूका ववज्ञापनजन्य कायथ गरे काले
यो तयारीजन्य वा सहायक कायथ (Preparatory or Auxiliary Work) होइन, सामान्य व्यवसाय
हो। यसले नेपालमा स्थायी सं स्थापन नसजथना हुन्छ।
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(8)

आफ्नो लानग मारै सूचना सं ग्रह गने कायथ सम्पकथ कायाथलय माफथत वा सोझै गरे तापनन
स्थायी सं स्थापन नहुने
व्यवसायमा उत्पार्दक तथा व्यवसायीका सूचना उपभोिालाई तथा उपभोिाका सूचना
व्यवसायीलाई चावहन्छ। उत्पार्दकका उत्पार्दनजन्य सूचना ववज्ञापन भए जस्तै उपभोिा
व्यवहार (Consumer Behavior) का सूचना उत्पार्दकलाई आवश्यक पर्दथछ। गैर बानसन्र्दा
ननकायले आफ्ना लानगमारै यस्ता सूचना सं ग्रह गने कायथ नेपालमा खोनलएको सम्पकथ
कायाथलयमाफथत वा सोझै गरे तापनन त्यो स्थायी सं स्थापन होइन। तर आफू सवहत वा आफू

बाहेक अन्य व्यशिका लानग सूचना सं ग्रह गने कायथ भने व्यावसावयक अनुसन्धान वा से वा
नबिी हुने हुनाले स्थायी सं स्थापन हुन जान्छ।
उर्दाहरण 4.2.10- मानौं, पोल्यान्ड नसनमत साझेर्दारी फमथ (Poland sp.k.) ले आफ्ना
ु मा कशिको रुचाइन्छ भनी अध्ययन गनथ खोजेको रहे छ।
उत्पार्दन र्दशक्षण एनसयाली मुलक
त्यसका लानग फमथले नेपालमा उपभोिा अध्ययन सम्बन्धी अनुसन्धान कायथ गरे छ।
नेपालमा अनुसन्धान गररए तापनन यसबाट प्राप्त सूचना सो साझेर्दारी फमथले आफ्ना भावी
व्यवसायमा प्रयोग गने हुनाले यो नेपालमा सम्भाव्य व्यवसायको पूवय
थ ोजना र तयारीजन्य

कायथ (preparatory work) हो। तयारीजन्य कायथ भएकाले यस्ता अनुसन्धान तथा सूचना
सं ग्रहले नेपालमा व्यावसावयक उपशस्थनत मानीर्दैं न र स्थायी सं स्थापन पनन हुँर्दैन।

तर, फमथको त्यो अध्ययनको सूचना तथा उपलव्धी पोल्यान्डका अन्य व्यवसायी वा
जहाँकहीका व्यवसायीका लानग पनन हुने गरी गररएको हो भने त्यस्तो उपशस्थनतलाई
तयारीजन्य कायथ (Preparatory Work) नभनी व्यावसावयक उपशस्थनत मानीन््यो र स्थायी
सं स्थापनमा गणना गररन््यो।
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Figure 16
(9)

Information gathering or data collection issues

नेपालको व्यवसायसँग सम्बशन्धत नभएको सहायक कामहरू मारै नेपालमा भएमा स्थायी
सं स्थापन नहुने
गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालको व्यवसायसँग सम्बशन्धत नभएको अन्य कुनै तयारीजन्य तथा
सहायक कामहरू मारै नेपालमा भएमा त्यो स्थायी सं स्थापन हुँर्दैन।

उर्दाहरण 4.2.11- मानौं, मलेनसया कम्पनी (Malaysia Bhd.) ले चीनको नतब्बतमा कुनै
काम गर्दौ रहे छ। नतब्बती उचाइका कारणले त्यहाँ काम गनथ जाने कमथचारीहरूलाई उचाई

सम्बन्धी प्रशिक्षण दर्दन नेपालको कुनै वहमाली शजल्ला उपयुि मानीएछ। तानलमको कायथ
सो गैर बानसन्र्दा ननकायको व्यावसावयक कायथ नभएको तर नेपालमा गररएको तानलमको
उपयोग भने नतब्बतमा काम गने कमथचारीलाई उपयोगी हुने हुनाले यो नतब्बती कामका

लानग सहायक कायथ (Preparatory Work) भएकाले सो तानलम कायथले नेपालको स्थायी
सं स्थापन स्थापना गर्दै न। आवश्यकता अनुसार सो तानलमका लानग नेपालमा स्थायी रूपले
तानलम केन्र नै भए तापनन त्यस्ता सहायक कायथले स्थायी सं स्थापन नसजथना गर्दै न।
तर, सो तानलम केन्रमा सो ननकाय बाहे क अन्य ननकायका व्यशिहरूलाई पनन तानलम
दर्दइने अवस्थामा भने त्यो व्यावसावयक वियाकलाप भएकाले स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
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Preparatory work of own business is not a PE

(10) Fixed place of business का आधारमा नसजथना हुने स्थायी सं स्थापनको कर अवनध गणना
व्यवसाय गने स्थान (Fixed place of business) का आधारमा नसजथना हुने स्थायी सं स्थापनको

सुरुवात तयारीजन्य वा सहायक कायथहरू सम्पन्न गरी व्यावसावयक कायथ गरे का नमनतर्दे शख नै
गणना हुन्छ। त्यस्तो स्थानबाट व्यवसाय बन्र्द गरे का दर्दन त्यस्तो व्यवसायको अन्त्य भएको
माननन्छ। त्यसकारण यस समूहका स्थायी सं स्थापनको पवहलो आय वषथ व्यवसाय सुरु
गरे का दर्दनर्दे शख लगिैको आषाढ मसान्तसम्म हुन्छ। व्यवसाय बन्र्द भएको अवस्थामा श्रावण
१ गतेर्देशख व्यवसाय बन्र्द गरे को नमनतसम्मको अवनध अशन्तम आय वषथ हुन्छ। यस्तो
गणनामा अस्थायी बन्र्द गररएको अवस्थामा पनन व्यवसाय चालु सरह नै गणना हुन्छ।
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पररच्छे र्द-5

एजेन्सी स्थायी सं स्थापन ननधाथरण गने तररका

(Method of Determination of Agency PE)
5.1

पररभाषा
नेपालमा रहेको व्यवसाय स्थानबाट गैर बानसन्र्दा ननकायले सञ्चालन गरे को व्यवसाय स्थायी

सं स्थापन हुने भए तापनन कुनै गैर बानसन्र्दाले नेपालकै कुनै व्यशिलाई आफ्नो व्यवसायको

रूपमा प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गरे मा कर आधारमा नसधैं फरक पनथ जान्छ। नेपालमा
सञ्चालन गररएको व्यवसायको सञ्चालन तररका फरक पर्दै मा कर नतने व्यशि नै करको
र्दायराबाट बावहर पने वा नभर पने अवस्था ननराकरण गनथ Anti-avoidance Measure का
रूपमा स्थायी सं स्थापनमा एजेन्सी समावेि गररएको हो। एजेन्सी स्थायी सं स्थापनको
अवधारणाले व्यशि फरक पार्दै मा कर आधारमा कुनै फरक पर्दै न र कर कानूनले समान
समानता (Horizontal Equity) कायम गर्दथछ।
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा २ को खण्ड (कर्द) को उपखण्ड (१) अनुसार "व्यवसाय
सञ्चालन गने सामान्य िममा स्वतन्र है नसयतले कायथ गने साधारण एजेण्टबाहे क कुनै
एजेण्टमाफथत कुनै व्यशिले पूण थ वा आंशिक रूपमा व्यवसाय गने स्थान" स्थायी सं स्थापन

हुन्छ। उि पररभाषा अनुसार गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालको व्यवसाय स्वयं सञ्चालन

नगरी कुनै एजेन्ट माफथत गरे को भएमा पनन व्यवसायको मुख्य धनी सोही ववर्दे िी ननकायलाई
नै कर लाग्र्दछ।
उर्दाहरण 5.1.1- मानौं, बमाथ कम्पनी (Myanmar Ltd.) ले म्यानमारमा उत्पादर्दत आफ्नो
सामान नेपालभरका खरीर्दकताथहरूलाई नबिी गनथ नेपालमा र्दताथ रहे को खोप नलनमटे डलाई
ननयुि गरे को रहेछ। खोप नलनमटे डले गरे को बमाथ कम्पनीको कारोबार बमाथ कम्पनीको
स्थायी सं स्थापनको रूपमा गणना हुन्छ।

5.2

आशश्रत एजेन्ट (Dependent Agent)

(1)

गैर बानसन्र्दा ननकायको कुनै व्यशि माफथत गररएको व्यवसायको सं रचना
कुनै गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालको व्यवसाय कुनै व्यशिमाफथत गररएको अवस्थामा त्यस्तो
सं रचना एजेन्सी स्थायी सं स्थापन (Agency Permanent Establishment) हुन्छ। एजेन्सी
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व्यवसायमा गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालमा रहे को व्यवसायको अवनध गणना गरररहनु
पर्दै न।

स्थायी

सं स्थापन

प्रयोजनका

लानग

एजेन्सीको

अवधारणामा

आशश्रत

एजेन्ट

(Dependent Agent) मार समावेि हुन्छ, स्वतन्र एजेन्ट (Independent Agent) समावेि
हुँर्दैन। यस प्रयोजनका लानग गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालको व्यवसाय गररदर्दने एजेन्ट,

मध्यस्थकताथ वा ब्रोकर जे जस्ता नामको भए तापनन अकाथको सामान कनमसनका आधारमा
काम गने सबै व्यशिहरू पर्दथछन्।
उर्दाहरण 5.2.1- मानौं, पावकस्तान नलनमटे ड (Pakistan Limited) ले नेपालमा आफ्नो
उत्पार्दन नबिी गनथ नेपालमा र्दताथ रहे को र्दाहाल एण्ड र्दाहाल फमथलाई शजम्मा लगाएको
रहेछ। र्दाहाल एण्ड र्दाहालले नेपाली खरीर्दकताथहरू खोज्ने, नबिी सम्झौता गने र
पावकस्तान नलनमटे ड (Pakistan Limited) लाई सामान आपूनतथ गनथ नसफाररस गने गरे को
रहेछ। र्दाहाल एण्ड र्दाहालको मुख्य व्यवसाय यही कम्पनीको नेपाल व्यापारमा सहयोग
पुर्याउने गरे को रहे छ।
पावकस्तान नलनमटे डको नेपाल व्यापारको काम र्दाहाल एण्ड र्दाहाल फमथ माफथत भएको र
फमथको मुख्य काममध्ये यो सहयोगात्मक कायथ नै एउटा काम भएकाले उसको कायथ
आशश्रत एजेन्टको कायथ हो। आशश्रत एजेन्टबाट काम भएकाले र्दाहाल एण्ड र्दाहाल फमथ
माफथत भएको पावकस्तान नलनमटे डको व्यापार नेपालमा भएको व्यावसावयक वियाकलाप हो
र सो व्यापार पावकस्तान नलनमटे डको स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
पावकस्तान नलनमटे ड र र्दाहाल एण्ड र्दाहाल फमथबीच भएको सम्झौतामा एजेन्सी वा

मध्यस्थकताथ वा ब्रोकर वा सहयोगी वा यस्तै कुनै िब्र्द लेशखएको भए तापनन वा फमथले

ु ै भनेको भए तापनन
पाउने िुल्कको नाम सेवा िुल्क, कनमसन, बोनस, पाररश्रनमक जेसक
यसले स्थायी सं स्थापन नसजथना हुन्छ।
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Agency is in-between supplier and buyer

आशश्रत एजेन्ट नसजथना हुने आधारहरु
आशश्रत एजेन्ट (Dependent Agent) मार स्थायी सं स्थापन हुने हुनाले स्वतन्र एजेन्ट स्थायी

सं स्थापन हुँर्दैन। मुख्य कम्पनीको व्यवसायको मुख्य ननणथय उही कम्पनीले गने र त्यस्ता
ननणथयको

कायाथन्वयनको

मार

अनधकार

भएको

एजेन्ट

आशश्रत

एजेन्ट

हो।

आफ्नो

व्यवसायको मुख्य कायथ सो गैर बानसन्र्दा ननकायका लानग गने व्यशि आशश्रत एजेन्ट हुन्छ।
आशश्रत एजेन्ट ननम्न चार तररकाबाट नसजथना हुन सक्र्दछः
▪

मुख्य कम्पनीसँग भएको सम्झौता (Actual Authority) अनुसार सो मुख्य कम्पनी (वा
सम्बि ननकाय) का व्यावसावयक कायथ गरे मा।

▪

सम्झौतामा सबै व्यावसावयक कायथको अनधकार नभए तापनन नेपालमा मुख्य कम्पनी (वा

सम्बि ननकाय) को व्यावसावयक सम्झौता गने अनधकार (Explicit Actual Authority)
भएमा।
▪

सम्झौतामा नेपालमा मुख्य कम्पनी (वा सम्बि ननकाय) का व्यावसावयक सम्झौता गने
अनधकार नभएमा पनन व्यवहाररक रूपमा त्यस्तो सम्झौता गने (Apparent Authority)
गरे को अवस्थामा।

▪

कुनै प्रकारको सम्झौता नभएको वा सम्झौता भए तापनन व्यावसावयक कायथको अनधकार
नभएको अवस्थामा पनन मुख्य कम्पनी (वा सम्बि ननकाय) का लानग सामान्यतः पूरै
खरीर्द आर्दे ि ग्रहण गने (Collection of purchase order) गरे को अवस्थामा।
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Resident person

Instances of dependent agent

स्वतन्र एजेन्टहरू (Independent Agents)
आफ्नो व्यवसायको िममा स्वतन्र रूपले काम गने व्यशिहरू भने स्थायी सं स्थापन
प्रयोजनका लानग आशश्रत माननर्दै नन्। ननम्न अवस्थाका एजेन्ट कर प्रयोजनमा स्वतन्र एजेन्ट
हुन्छन्:
▪

आफ्नै सामान्य व्यवसाय गरे का व्यशिले गरे का कामहरू (Working in the ordinary
course of business)।

▪

सो व्यशिको मुख्य व्यवसायको रूपमा सो गैर बानसन्र्दा ननकायको कायथ नभएको (Not
working wholly or mainly for principal)।

▪

सो एजेन्टको व्यावसावयक ननणथयमा गैर बानसन्र्दा ननकायको सामान्य ननयन्रण नभएको
(Not under common control with principal)।

(4)

स्वतन्र एजेन्टहरूका आधारमा स्थायी सं स्थापन नहुने
गैर बानसन्र्दा ननकायको एजेन्टले मानथ भननएका कायथहरू नेपाल बावहर गरे को अवस्थामा वा
नेपालमा सामान खरीर्द गनथ सहयोग गने एजेन्सीका कारणले भने सो गैर बानसन्र्दा ननकायको
नेपालमा स्थायी सं स्थापन रहेको माननंर्दैन।
उर्दाहरण 5.2.2- मानौं, लाओ नलनमटे ड (Laos Ltd.) ले नेपालबाट सामान आयात गनथ
नेपाली कम्पनीलाई शजम्मेवारी दर्दएको रहे छ। खरीर्दको कायथमा सहयोग गरे को तर नेपालमा
नबिी वा रुपान्तरको कायथ नभएकाले लाओ नलनमटे डको स्थायी सं स्थापन नसजथना हुँर्दैन।
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Foreign supply by Nepali agent is not a PE

सहायक कम्पनी वा व्यशि माफथत गररने कायथको आधारमा एजेन्सी स्थायी सं स्थापन
सहायक कम्पनी वा अरू कसै ले मुख्य कम्पनीको कामको प्रत्यक्ष नबिीमा सहयोग पुर्याएमा
त्यस्तो वियाकलाप एजेन्सी हुन्छ।

उर्दाहरण 5.2.3- मानौं, इजरे ल नलनमटे ड (Israel Ltd.) को नेपालमा सहायक कम्पनीको
रूपमा लयेँ प्रा. नल. स्थापना भएको रहे छ। लयेँ प्रा. नल. का कायथहरू मध्ये र्दे हायका
कामहरूको इजरे ल नलनमटे डसँगको सम्बन्ध र्दे हाय बमोशजम हुन्छः
▪

इजरे ल नलनमटे डले अन्य नेपाली फमथ कम्पनी वा व्यशिमाफथत सो कायथ गराएको
अवस्थामा एजेन्सी स्थायी सं स्थापन हुने रहे छ भने सो सहायक कम्पनीका ती कायथहरूले
इजरे ल नलनमटे डको स्थायी सं स्थापन नसजथना गर्दथछ।

▪

इजरे ल नलनमटे डले अन्य नेपाली फमथ कम्पनी वा व्यशिमाफथत सो कायथ गराएको
अवस्थामा एजेन्सी स्थायी सं स्थापन नहुने अवस्थामा सो सहायक कम्पनीका ती
कायथहरूले इजरे ल नलनमटे डको स्थायी सं स्थापन नसजथना गर्दै न।

▪

सहायक कम्पनी लयेँ प्रा. नल. र मुख्य कम्पनी इजरे ल नलनमटे ड (Israel Ltd.) बीचमा

कारोबार भएकै आधारमा स्थायी सं स्थापन नसजथना हुँर्दैन। कारोबारको पररमाणीकरण
बजार मूल्य भन्र्दा फरक मूल्यमा कारोबार भएमा पनन स्थायी सं स्थापन हुँर्दैन बरु मूल्य
हस्तान्तरण (Transfer Pricing) हुन सिछ।
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Subsidiary working for head office is Agency PE

5.3

आयात, एजेन्सी वा व्यवसाय (Import, Agency or Business)

(1)

स्वतन्र कारोबार वा स्वतन्र आयात माननने आधारहरु
गैर बानसन्र्दा नबिेता र बानसन्र्दा आयातकताथबीचको कारोबारमा बानसन्र्दा आयातकताथ भएकै

भरमा सो ववर्दे िी वविेताको आय नेपालमा भएको मानीर्दैं न। एजेन्सी व्यवसाय पनन हुँर्दैन।
स्वतन्र कारोबार वा स्वतन्र आयात माननन्छ। यसका लानग सो गैर बानसन्र्दा ननयाथतकताथ र
बानसन्र्दा आयातकताथबीचको कारोबारमा र्दे हायका अवस्था पूरा भएको हुन ु पर्दथछः
▪

आयातकताथले आफ्नै स्वानमत्वमा रहने गरी आयात गरे को,

▪

बजार मूल्य (Arms-Length price) मा भएको कारोबार,

▪

ननयाथत पनछ सो सामानमा ननयाथतक गैर बानसन्र्दाको कुनै ननयन्रण नरहे को,

▪

आयातकताथको बजारीकरणको कायथ स्वयं गने गरे को, ननयाथतकताथले बजारीकरणको कुनै
सहयोग गने नगरे को, र

▪

ु ानी गरे को र आयातकताथको नबिी वा
ननयाथतको कागजातका आधारमा आयातकताथले भि
उपयोगसँग भ ुिानीको सम्बन्ध नरहे को।

(2)

आयात कारोबारमा एजेन्सी स्थायी सं स्थापन हुने आधारहरु
आयातकताथले आफ्नै स्वानमत्वमा रहने गरी आयात गरे को भए तापनन र्दे हायकामध्ये कुनै
काम भएको कारोबार एजेन्सी स्थायी सं स्थापन हुनेछः
▪

बजार मूल्य (Arms-length Price) भन्र्दा फरक मूल्यमा कारोबार भएको वा बजार
मूल्यमा नै कारोबार भए तापनन आयातकताथले कनमसन वा सम्झौतामा वा व्यवहाररक
रूपमा तोवकएको र्दरमा िुल्क वा प्रनतफल पाउने गरे को,
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▪

नेपालमा आयात भए पनछ पनन सो सामानमा ननयाथतक गैर बानसन्र्दाले कुनै आनथथक,
कानूनी, व्यावसावयक वा त्यस्तैखालको (Economic, Legal, Commercial or Similar)
ननयन्रण रहे को,

▪

ननयाथतकताथले बजारीकरणको सहयोग गने गरे को वा बजारीकरणको कायथमा ननयाथतकताथ र

आयातकताथ र्दुवै सं लग्न हुने गरे को तथा ननयाथतकताथले ग्राहक खोशजदर्दने वा र्दुवै नमलेर
खोज्ने गरे को, वा
▪

ु ानी पश्चात पनन ननयाथतकताथको नबिी वा
आयातकताथले आयातका िममा गरे को भि
उपयोगसँग वारे न्टी बाहे कका सम्बन्ध रहेको, अवनध समाप्त हुने सामान (Expired Goods)

मा भववष्यका ननयाथतमा सामानको छु ट (Quantity Discount) वा मूल्य िटाएर (Trade
Discount) वा अन्य प्रबन्धमाफथत ननयाथतकताथले शजम्मेवारी नलने गरे को।

Non-resident

Exporter

Documentary evidences: Import
document, sales invoices
Real fact: Pricing, expiry,
obsolesces, commercial or
economic assurance from Exporter
Importer receives – fixed or
minimum remuneration or
commission
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Import based on documents
Importer
Sales based on documents

Pricing or replacement or expiry or obsolesces

Buyer

Sales based on documents

Buyer

Identification, assistance to link with importer

Figure 22

(3)

Independent import as Agency - PE

ननवहत स्वानमत्वको आधारमा एजेन्सी स्थायी सं स्थापन हुने
मानथ उशल्लशखत कारणहरूले गर्दाथ एजेन्टले आफ्नो मुख्य कम्पनीको सामान आयात गरे र वा
मुख्य कम्पनीको नेपालमा रहेको गोर्दामबाटै वा मुख्य कम्पनीका लानग नेपालनभरै खरीर्द
गरे को सामान नबिी गरे मा पनन कर प्रयोजनमा समान व्यवहार हुन्छ। मुख्य कम्पनीबाट
सामान आयात गरे र नबिी गरे का अवस्थामा त्यसरी आयात गररएको सामानमा सो कानूनी
अनधकार (Title) आयातकताथकैं र्दे शखए तापनन मूल्य जोशखम (Pricing Risk) नभएमा ननवहत
स्वानमत्व ननयाथतकताथसँगै रहने हुँर्दा एजेन्सी स्थायी सं स्थापन नसजथना हुन्छ।
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उर्दाहरण 5.3.1- मानौं, वत्स इम्पेक्स र नेर्दरल्यान्ड कम्पनी (Netherlands bv) बीच
नेपालमा सामान नबिी प्रबन्धको शजम्मेवारी दर्दने गरी सम्झौता भएको (वा सम्झौता नभए
तापनन व्यवहाररक रूपमा उि शजम्मेवारी दर्दएको अवस्था) रहे छ। सम्झौता अनुसार वत्स
इम्पेक्सले नबिी गरे को सामानको मूल्य कम्पनीले तय गरे को मूल्य हुने र इम्पेक्सलाई
नबिी गररएको मूल्य पनन कम्पनीले तोक्ने गरे काले इम्पेक्सको मुनाफा अनुपात कम्पनीले
तोके सरह हुँर्दो रहे छ।

नेर्दरल्यान्ड कम्पनी (Netherlands bv) को सामान आयात गर्दाथ आफ्नो नाम र्दे खाए तापनन
सामानमानथको स्वानमत्व वस्तुगत रूपमा कम्पनीमा नै रहे काले वत्स इम्पेक्सको कायथ
एजेन्सी स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
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Figure 23
(4)

Sales or delivery is Agency PE

ववर्दे िमा र्दताथ रही ट्रेडमाकथ भएको सामान नेपालमा र्दोस्रो र्दताथ भएकै आधारमा एजेन्सी
स्थायी सं स्थापन हुँर्दैन।
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पररच्छे र्द-६

ननमाथण स्थायी सं स्थापन ननधाथरण गने तररका
(Method of Determination of Site PE)

6.1

पररभाषा
ववर्दे िी गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालमा रहे को व्यवसाय ननरन्तर (Ongoing) स्वरूपको
नभएको तर अस्थायी (Temporary) तवरको भएमा त्यस्ता व्यवसायको आयमा कर लगाउन
ननमाथण स्थायी सं स्थापन (Site – PE) वा सेवा स्थायी सं स्थापन (Service – PE) को रूपमा
पवहचान गररएको हो। आयकर ऐन, 2058 को र्दफा २ को खण्ड (कर्द) को उपखण्ड (४)
अनुसार "कुनै व्यशिले नब्बे दर्दन वा सोभन्र्दा बढी समयसम्म ननमाथण गने , जडान गने वा
स्थापना गने आयोजनामा सं लग्न रहे को स्थान तथा सो आयोजनाको सुपररवेक्षण सम्बन्धी
वियाकलापहरू सञ्चालन गरे को स्थान" स्थायी सं स्थापन हुन्छ। उि पररभाषा अनुसार
ननमाथण स्थायी सं स्थापनमाः
▪

नब्बे दर्दन वा सोभन्र्दा बढी समयको ननमाथण अवनध हुनपु र्दथछ।

▪

ननमाथण, जडान वा स्थापना वा ती कायथहरूको सुपररवेक्षण सम्बन्धी वियाकलापमध्ये कुनै
वा सबै वियाकलापमा सं लग्न हुनपु र्दथछ।

▪
क.

उि वियाकलाप नेपालमा भएको हुनपु र्दथछ।

ननमाथण (Construction)
ननमाथण (Construction) कायथ भन्नाले गैर बानसन्र्दा ननकायले नेपालनभर गरे को जुनसुकै

ु ै ननमाथण,
प्रकारको ननमाथण कायथलाई जनाउँछ। भवन, सडक, पुल, टनेल, बाँध, नहर जेसक
पुनःननथमाथण (Renovation), पाइप लाइन, खनाइका काम (Excavation) वा ड्रेशजङ्ग (Dredging)

पनन यस प्रयोजनमा ननमाथणमा गणना हुन्छ। सामान्य ममथत (Repair) वा ररडेकोरे सन कायथ
भने ननमाथणमा समावेि हुँर्दैन, सेवा स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
ख.

जडान (Installation)
जडान (Installation) कायथमा ननमाथणसँग सम्बशन्धत कुनै उपकरण वा सं यन्र जडान कायथ
पर्दथछ भने स्थापना (Assembly) मा ववनभन्न उपकरण वा सं यन्र जोडी प्राववनधक रूपमा
एकीकरण गने कायथ समावेि हुन्छन्।
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ग.

ननमाथण सुपररवेक्षण (Supervision)
ननमाथण सुपररवेक्षण (Supervision) मा ननमाथण, जडान वा स्थापना कायथको प्राववनधक
सुपररवेक्षण गने कायथ समावेि हुन्छ। यसमा साइटको ननमाथण योजना (Site-planning) का

वियाकलाप पनन समावेि हुन्छन्। सुपररवेक्षण कायथ सेवा भए तापनन ननमाथणसँग सम्बशन्धत
भएमा भने ननमाथण स्थायी सं स्थापन (Site – PE) मा समावेि हुन्छ।

6.2

ननमाथण स्थायी सं स्थापनको ननधाथरण
गैर बानसन्र्दा ननकायको एकभन्र्दा बढी व्यावसावयक काम भएका अवस्थामा प्रत्येक कामलाई
बेग्लाबेग्लै मानी स्थायी सं स्थापन गणना गनुप
थ र्दथछः
▪

व्यवसाय गने स्थान (Fixed base Business PE) को अवनधसँग ननमाथण वा सेवाको कायथ
वा अवनध जोड्न पर्दै न।

▪

एकभन्र्दा बढी ननमाथण स्थल भएमा प्रत्येक स्थलहरूलाई बेग्लाबेग्लै गणना गनुप
थ र्दथछ।

उर्दाहरण 6.2.1- मानौं, न्युशजल्यान्ड कम्पनी (New Zealand Ltd) ले नेपालमा ननम्नानुसार
तीन वटा ननमाथणका ठे क्का नलएको रहे छः
▪

२०७६ माि १ र्दे शख साढे र्दुई मवहना ननमाथण अवनध भएको छाब्र्दी बाराही, ढोरबाराही
र गुणार्दी बाराही जोड्ने सडक ननमाथण,

▪

२०७६ फाल्गुण ३० र्दे शख साढे र्दुई मवहना ननमाथण अवनध भएको छाङ्गा बाराही मत्स्य
पोखरीमा रे नलङ्ग जडान, र

▪

२०७७ जेठ १ र्दे शख र्दुई मवहना सुपररवेक्षण अवनध भएको ननबुथ बाराही अत्याधुननक
टावरको ननमाथण सुपररवेक्षण।

न्युशजल्यान्ड कम्पनी (New Zealand Ltd) का कुनै ननमाथण कायथको अवनध नब्बे दर्दन
ननािेका कारण सो कम्पनीको स्थायी सं स्थापन नसजथना हुँर्दैन।
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2076-10-01 - 2076-12-15
Site – 1
Two and a half months

2076-10-01

Figure 24

6.3

2076-11-30 - 2077-02-14
Site – 2
Two and a half months

2077-02-01 - 2077-03-31
Site – 3
Two months

Continuous presence of non-resident entity for six-months but each sites are less than
90 days;

2077-03-31

Individual site to be considered for PE

ननमाथण स्थायी सं स्थापनको अवनध (र आय) गणना गर्दाथ नलइने आधारहरु
प्रत्येक ननमाथण साइटलाई बेग्लाबेग्लै मानी अवनध (र आय) गणना गर्दाथ कनतपय अवस्थामा
कामको सं ख्या वा भौगोनलक अवस्थामा आधाररत नभएर सारभूत अवस्थामा आधाररत हुन्छ।
यसका लानग ननम्नानुसार गणना गनुप
थ र्दथछः

(1)

एउटै ननमाथण सम्झौता अन्तगथतका ववनभन्न ठाउँमा हुने कामहरू एउटै ननमाथण स्थायी सं स्थापन
मानी गणना गनुप
थ ने
प्रत्येक स्वतन्र ननमाथण कायथहरू बेग्लाबेग्लै गणना गनुप
थ र्दथछ। तर, एउटै ननमाथण सम्झौता
अन्तगथतका ववनभन्न ठाउँमा हुने कामहरू स्वतन्र ननमाथण माननर्दै नन्। ती ननमाथणहरूलाई एउटै
ननमाथण मानी अवनध र आय गणना गनुथ पर्दथछ।

उर्दाहरण 6.3.1- मानौं, अफगान कं. नल. (Afghanistan Co. Ltd.) ले नेपालका बाह्र
शजल्लाका सिाइस स्थानमा र्दूरसञ्चार टावर जडान गने ठे क्का पाएको रहे छ। सो कम्पनीले

काम गने शजल्लाको सं ख्या बाह्र र ठाउँको सं ख्या सिाइस भए तापनन यी टावर जडानका
कामहरू स्वतन्र काम होइनन्, यो एउटै ननमाथण कायथ हो।

(2)

अन्तरसम्बशन्धत ठे क्काहरू बेग्लाबेग्लै भएतापनन एउटै ननमाथण स्थायी सं स्थापन मानी गणना
गनुप
थ ने
नयाँ कामका एकभन्र्दा बढी ननमाथण सम्झौताहरूका कामहरू एक अकाथमा प्रत्यक्ष वा सारभूत
रूपमा सम्बन्ध भएका तर बाह्य रूपमा अप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका सबै ननमाथणहरू एउटै मानेर
अवनध र आय गणना गनुथ पर्दथछ।
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उर्दाहरण 6.3.2- मानौं, अजेशन्टना साझेर्दारी (Argentina S.C.P.A.) टनेल ननमाथणमा
ु मा फरक फरक भौगोनलक पररवेिमा
अनुभवी फमथ रहे छ। यसले ववश्वका ववनभन्न मुलक
टनेल ननमाथणको काम गरे को रहे छ। तर वहमालयको क्षेरमा उसको अनुभव रहे नछ।
नेपालमा टनेल रोडको व्यावसावयक वा प्राववनधक अनुभव छै न। यातायात व्यवस्था

ववभागसँग भएको सम्झौता अनुसार स्वतन्र स्वरूपका र्दुई टनेल ठे क्का भए तापनन ननमाथण
व्यवसायीको नेपालको भौगोनलक अनुभव र सडक ववभागको अनुभववहनताका कारण जुन
ठे क्कामा जुन काम पवहला गररन्छ त्यसको ज्ञान नसप र असशजलोको अनुभवबाट र्दोस्रो
ठे क्कामा सोही काम सुधाररएको अकै तररकाबाट गररन्छ। यस्ता अन्तरसम्बशन्धत ठे क्काहरू
बेग्लाबेग्लै भए तापनन र खचथका साइट लेजर बेग्लाबेग्लै राशखए तापनन एउटै ठे क्का सरह
मानी अवनध र आय गणना गनुथ पर्दथछ।
(3)

एकभन्र्दा बढी स्वतन्र ननमाथण सम्झौताहरूलाई एउटै ननमाथण सरह मानी गणना गनुप
थ ने
एकै स्थानमा उही सामान वा सेवा प्रयोग गरे र ननमाथण हुने एकभन्र्दा बढी स्वतन्र ननमाथण
सम्झौताहरूलाई एउटै ननमाथण सरह मानी अवनध र आय गणना गनुथ पर्दथछ।

उर्दाहरण 6.3.3- मानौं, शचली कम्पनी (Chile LTDA) ले भवन ननमाथणको स्ट्रक्चरल
सुपरनभजन गने एउटा करार र भवननभरको स्याननटरी कायथको सुपरनभजन गनथ अको करार
गरे को रहेछ।
सुपरनभजन कामको प्रकृनत अनुसार यी कामहरू अन्तरसम्बशन्धत भएकाले

यी र्दुवै

सुपररवेक्षण सम्झौता जोडेर अवनध र आय गणना गनुथ पर्दथछ।
(4)

ननमाथण वा जडान कायथमा आंशिक हस्तान्तरण भए तापनन एउटै ननमाथण मानी गणना गनुप
थ ने
कुनै ननमाथण वा जडानको कायथको आंशिक हस्तान्तरण (Partial taking over provision) भएकै
आधारमा एकभन्र्दा बढी ननमाथण भन्न नमल्र्दै न, एउटै ननमाथण हुन्छ।
उर्दाहरण 6.3.4- मानौं, नग्रस साझेर्दारी (Greece O.E.) ले प्रत्येक मवहना एउटा िर
हस्तान्तरण गने गरी पन्र वटा फेनब्रकेटे ड आवास भवन बनाउने गरी सम्झौता गरे को

रहेछ। सम्झौता अनुसार काम सुरु भएको प्रत्येक मवहनामा एक-एक फेनब्रकेटे ड िर
हस्तान्तरण भएछ। ननमाथण वा जडानको कायथको आंशिक हस्तान्तरण (partial taking over

provision) को कायथले सम्झौताका पक्षहरूलाई फरक नपारे पनन यी पन्र िरको ननमाथण
एउटै सम्झौता हुन्छ। पन्र मवहना नै ननमाथण अवनध माननन्छ।
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(5)

परस्पर स्वतन्र ननमाथण सरह भए तापनन एक आपसमा अन्तरसम्बशन्धत ननमाथणहरूलाई एउटै
ननमाथण मानी गणना गनुप
थ ने
ववनभन्न व्यशिहरूसँग भएको सम्झौता अनुसार परस्पर स्वतन्र ननमाथण सरह भए तापनन एक
आपसमा अन्तरसम्बशन्धत ननमाथणहरूलाई स्वतन्र सम्झौता मानीर्दैं न, एउटै ननमाथण माननन्छ।
उर्दाहरण 6.3.5- मानौं, सानो चि ठू लो चि स्वरूपको तीन सय आधुननक आवासीय

ु ा
भवनको हाउशजङ्ग ननमाथण गनथका लानग नसवि नरनसं ह जग्गा एकीकरण आयोजनाले लुभम
जग्गा एकीकरण र बाँडफाँड गरे छ। चार सय वषथ अशिको ढाँचा र आधुननक सुववधा पाइने
हुनाले जग्गा एकीकरण योजनाको जग्गा सशजलै तीन सय जनालाई नबिी भएछ। सो
जग्गामा आधुननक एकै खालका भवन ननमाथणको कायथ टकी कम्पनी (Turkey A.O.) ले

पाएछ। हरे क जग्गा धनीले टकी कम्पनी (Turkey A.O.) सँग बेग्लाबेग्लै ननमाथण ठे क्का
गरे छन्।
हाउशजङ्गका िरहरूका धनीहरूसँग बेग्लाबेग्लै ननमाथण सम्झौता भए तापनन एउटै स्थानमा
बन्ने िरहरू भएकाले सारभूत रूपमा त्यो एउटै ननमाथण हो। यी सबै िरहरूको ननमाथण
अवनध र आय गणना हुन्छ।

6.4

ननमाथण स्थायी सं स्थापनको अवनध गणना गने तरीका
स्थायी सं स्थापन ननधाथरण गनथ ननमाथण व्यवसायको ननरन्तर अवनध नब्बे दर्दन वा सोभन्र्दा बढी
हुन ु पर्दथछ। ननमाथण सम्झौतामा ननमाथण अवनधको ननधाथरण ववनभन्न तररकाबाट गने गररएको

र्दे शखन्छ। कनतपय अवस्थामा सम्झौताका ववनभन्न भागहरूमा सम्झौताका पक्षहरूको ववषयगत
आवश्यकता अनुसार ववनभन्न खालका अवनध समावेि गरे को र्दे शखन्छ। ननमाथण कायथको साइट
हस्तान्तरण गरी तयारीजन्य र सहायक कायथ सुरु भएकै नमनत (Commencement Date) मा
सो ननमाथण सुरु भएको माननन्छ र ननमाथण गररएको सम्पशि हस्तान्तरण (Taking Over)
भएका दर्दन सो ननमाथण सम्पन्न भएको माननन्छ। ननमाथण सच्याउने अवनध (Defect Liablity
Period) ननमाथण अवनधमा गणना गररं र्दैन।
कनतपय अवस्थामा ननमाथणको कायथमा मुख्य ननमाथण व्यवसायीले आफ्नो कामको केही वा पूरै

अंि अरू व्यवसायीलाई उपठे क्का (Sub-contract) दर्दएको हुन सक्र्दछ। यस्ता उपठे क्का (Subcontract) को काम बानसन्र्दा ननमाथण व्यवसायी वा गैर बानसन्र्दा ननमाथण व्यवसायी र्दुवै
खालका व्यवसायीलाई दर्दएको हुन सक्र्दछ। ननमाथणको कायथ पूरै वा आंशिक रूपमा उपठे क्का
(Sub-contract) माफथत गराएमा मूल व्यवसायीको व्यावसावयक अवनधमा सो अवनध पनन
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गणना गनुथ पर्दथछ। गैर बानसन्र्दा ननमाथण व्यवसायीको हकमा अवस्था अनुसार उपठे क्का (Subcontract) पनन स्थायी सं स्थापन हुन सक्र्दछ।
उर्दाहरण 6.3.6- मानौं, शस्वडेन साझेर्दारी (Sweden KB) ले नेपालको सडक ननमाथणको
कामको ठे क्का नलएको रहे छ। सडक ननमाथण ठे क्काको अवनध र्दुई वषथ रहे छ। साझेर्दारी
फमथले ननमाथण सुरु भएको पवहलो र्दुई मवहनामा साइट मोनबलाइजेसन लगायतका काम
गरे छ। ननमाथण कायथको सुरुवात भए पनछको आठ मवहनाको ननमाथण कायथ थाइल्यान्ड

कम्पनी (Thailand Co.) लाई उपठे क्का (Sub-contract) दर्दएको रहे छ। थाइल्यान्ड कम्पनी
(Thailand Co.) ले उसको भागको काम गररसकेपनछको बाँकी चौध मवहनाको ननमाथण
नेपाली ननमाथण व्यवसायी भागथव प्रा. नल. ले उपठे क्का (Sub-contract) पाएको रहे छ।

यस अवस्थामा मुख्य ननमाथण व्यवसायी शस्वडेन साझेर्दारी (Sweden KB) को नेपालमा
ननमाथण व्यवसायका लानग उपशस्थत भएको अवनध र्दुई वषथ नै हुन्छ। यो अवनध नब्बे
दर्दनभन्र्दा बढी भएकाले शस्वडेन साझेर्दारी (Sweden KB) को ननमाथण स्थायी सं स्थापन
नेपालमा नसजथना हुन्छ।
थाइल्यान्ड कम्पनी (Thailand Co.) ले उपठे क्का (Sub-contract) को कामका लानग नेपालमा
आठ मवहना ननमाथण कायथ गरे को छ। सो अवनध पनन ऐनमा तोवकएको अवनध नब्बे दर्दन र
नेपाल थाइल्यान्डको कर सशन्ध अनुसार तोवकएको अवनध १८३ दर्दनमध्ये लामो अवनध
१८३ दर्दनभन्र्दा बढी भएकाले थाइल्यान्ड कम्पनी (Thailand Co.) को पनन नेपालमा स्थायी
सं स्थापन नसजथना हुन्छ।

Construction Contract
Main Contractor
Mobilization and
actual performance
of 2 months

Foreign Subcontractor
8 months

Contract period is more
than 90 days- PE

National Subcontractor
14 months
Contract period is more
than 90 days- PE

Total contract period 2 years

Figure 25

Sub-contract may be separate Site - PE
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उर्दाहरण 6.3.7- मानौं, इन्डोनेनसया कम्पनी (Indonesia PT) ले नेपालको सडक ननमाथण
ठे क्काहरूको सुपररवेक्षण गने ठे क्का पाएको रहे छ। सो कम्पनीले आफ्नो कामलाई तीन
भागमा वगीकरण गरे र बेग्लाबेग्लै परामिथर्दाताहरूलाई उपठे क्का दर्दएछः

▪ सुरुको आठ मवहनाको सुपररवेक्षण कायथलाई मङ्गोनलया कम्पनी (Mongolia XK) सँगको
उपठे क्का (Sub-contract) माफथत पूरा गरे छ।
▪ त्यसपनछको चौध मवहनाको सुपररवेक्षण कायथलाई नेपालमा र्दताथ भएको च्यौवन प्रा. नल.
सँगको उपठे क्का (Sub-contract) माफथत पूरा गरे छ।

▪ अशन्तमको र्दुई मवहनाको सुपररवेक्षण कायथ हङ्गेरी कम्पनी (Hungarykft.) सँग उपठे क्का
(Sub-contract) माफथत पूरा गरे छ।
ननमाथण सुपररवेक्षणको कायथ भएकाले यो ननमाथण स्थायी सं स्थापन (Site PE) मा गणना हुन्छ,
सेवा स्थायी सं स्थापनमा होइन।
▪

मङ्गोनलया कम्पनी (Mongolia XK) को सुपररवेक्षण अवनध नब्बे दर्दनभन्र्दा बढी भएकाले
यो कम्पनीको नेपालमा स्थायी सं स्थापन नसजथना हुन्छ।

▪

नेपाली कम्पनी स्वयं नै बानसन्र्दा व्यशि भएकाले स्थायी सं स्थापनको गणना हुँर्दैन।

▪

हङ्गेरी कम्पनी (Hungarykft.) को सुपररवेक्षण अवनध नब्बे दर्दन ननािेकाले सो
कम्पनीको स्थायी सं स्थापन नसजथना हुँर्दैन।

मुख्य सुपररवेक्षक इन्डोनेनसया कम्पनी (Indonesia PT) को ननमाथण अवनध र्दुई वषथ नै माननने
हुँर्दा स्थायी सं स्थापन नसजथना हुन्छ।
Construction Contract
Contract period is more than 90
days (24 months)- PE

Main Contractor
Contract the works

Figure26

Foreign contractor A

Secondment for
Works A – 8 months

National contractor B

Secondment for
Works B - 14
months

Foreign contractor C

Secondment for
Works C – 2 months

Contract period is
more than 90 days- PE

Contract period is less
than 90 days- not a PE

Domestic sub-contractor needs to counted for the period
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कुनै

ननमाथणको कायथ तोवकएको अवनधनभर ननमाथण रोवकएको अवस्थामा

Construction) सो अवनध ननमाथण अवनधमा गणना हुँर्दैन। तर,

(Suspended

ननमाथण रोवकएको कारण

अस्थायी प्रकृनतको वा प्राववनधक रूपले नै काम रोक्ने कायथसूशच भएमा त्यस्तो अवनध भने
ननमाथण अवनधमा नै गणना हुन्छ।
कुनै ननमाथण कायथमा सामानको आपूनतथ र जडान समावेि भएको र जडान गररने सामानको
उत्पार्दन नेपाल बावहर हुन सक्र्दछ। नेपालको ननमाथणमा सो सामान जडान हुने र नेपालको
ननमाथणको सुरुवात भएपनछ मार सम्झौतामा उल्लेख भएको स्पेनसवफकेसन बमोशजम सो
सामान उत्पार्दन गररने हुनाले नेपाल बावहरको ननमाथणको अवनध पनन सम्बशन्धत ननमाथण
साइटमा गणना हुन्छ।
उर्दाहरण 6.3.8- मानौं, सतही नर्दीको बहावमा आधाररत जलववद्युत आयोजनाले नेपालमा
पवहलो पल्ट नलशफ्टङ्ग सवहत वषथको छ मवहना पूरा क्षमता चलाउने (Q50) गरी सुखाखोला
जलववद्युत आयोजनाले

इलेशक्ट्रकल इशक्वप्मेन्टको काम लेवनान कम्पनी (Lebanon

S.A.R.L.) लाई ठे क्का दर्दएको रहे छ। कम्पनीले आयोजना स्थलको अवलोकन पश्चात

नडजाइनको काम गरी स्वीकृत भएको नडजाइन अनुसार लेवनानमा रहे को कारखानामा
इलेशक्ट्रकल इशक्वप्मेन्ट उत्पार्दन गरी नेपालमा ल्याएर जडान र परीक्षण गनुप
थ ने गरी
सम्झौता भएको रहे छ।
कम्पनीले स्थलगत अवलोकन, अध्ययन र नडजाइनका लानग पच्चीस दर्दन, लेवनानमा
उपकरण उत्पार्दन गनथ २७५ दर्दन र सो उपकरण पावरहाउसमा जडान र परीक्षण गनथ
साठी दर्दन गरी जम्मा ३६० दर्दन लगाएछ। उि ननमाथण ठे क्काको प्रयोजनका लानग लेवनान
कम्पनी (Lebanon S.A.R.L.) को ननमाथण अवनध ३६० दर्दन नै माननन्छ।
कुनै ननमाथणअवनध र्दुई आय वषथमा पने भएमा आषाढ मसान्तसम्मको अवनध अशिल्लो आयवषथ
र श्रावण र्दे शखको अवनध अको आय वषथ गणना हुन्छ।
2076-02-04 - 2076-03-31
First income year

2076-04-01 - 2076-07-24
Second income year

2076-04-01

2076-07-01

2076-02-04

Figure 27

2076-07-24

More than one income year for Site - PE
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पररच्छे र्द-७

सेवा स्थायी सं स्थापन ननधाथरण गने तररका

(Method of Determination of Service PE)
7.1

पररभाषा
व्यवसायको प्रकृनतका कारणले सेवा व्यवसाय सम्बशन्धत व्यवसायीले कायाथलय नै खोलेर वा
आफ्ना कमथचारी खटाएर वा अरूलाई काममा लगाएर पनन पूरा गनथ सक्र्दछ।
आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा २ को खण्ड (कर्द) को उपखण्ड (३) अनुसार "कुनै बाह्र
मवहनाको अवनधमा एकै पटक वा पटक-पटक गरी नब्बे दर्दनभन्र्दा बढी कुनै व्यशिले

कमथचारीमाफथत वा अन्य प्रकारले प्राववनधक, व्यावसावयक वा परामिथ से वा प्रर्दान गरे को कुनै
र्दे िको एक वा एकभन्र्दा बढी स्थान" स्थायी सं स्थापन हुन्छ। यो पररभाषा अनुसार
प्राववनधक, व्यावसावयक वा परामिथ सेवामार स्थायी सं स्थापनका लानग गणना गररन्छ। ननमाथण
सुपररवेक्षण सम्बन्धी से वा ननमाथण स्थायी सं स्थापनमा गणना हुन्छ।

7.2

अवनध गणना गने तरीका

(1)

ववगत बाह्र मवहनाको अवनधमा नब्बे दर्दनभन्र्दा बढी नेपालमा उपशस्थनत हुनपु ने
सेवा स्थायी सं स्थापन गणनामा ववगत बाह्र मवहनाको अवनधमा नब्बे दर्दनभन्र्दा बढी नेपालमा
उपशस्थनत गणना गनुप
थ र्दथछ।

(2)

नेपालमा उपशस्थनत भएका दर्दनर्दे शख काम सम्पन्न हुँर्दाका नमनतसम्म नेपाल बसाईको अवनध
गणना गनुप
थ ने
नेपालमा उपशस्थनत गणनामा सो सेवाको कायाथन्वयन गनथ नेपाल आउने गैर बानसन्र्दा
ननकायका कमथचारी वा सेवाप्रर्दायक गैर बानसन्र्दाको काम गररदर्दने व्यशिको नेपालमा
उपशस्थनत भएका दर्दनर्दे शख सेवा प्रवाहको काम सम्पन्न हुँर्दाका नमनतसम्म त्यस्ता व्यशिको
नेपाल बसाईको अवनध गणना गनुप
थ र्दथछ। उपशस्थनत गणना र्दे हाय अनुसार हुन्छः
▪

गैर बानसन्र्दा ननकायका कमथचारी वा अन्य व्यशि सो सेवा प्रर्दान गनथ नेपाल प्रवेि गरे को
दर्दनर्दे शख वफताथ गएको नमनतसम्मको अवनधमध्ये सेवा सम्पन्न नमनतसम्मको अवनध।

▪

उही दर्दन एकभन्र्दा बढी कमथचारीहरू नेपालमा उपशस्थत भएमा र्दोहोरो नपने गरी प्रत्येक
दर्दनलाई एक दर्दन गणना हुने (Solar-days instead of Person-days)।

▪

एक पटक नब्बे दर्दन नािेकोले स्थायी सं स्थापन भएको सेवा सो आय वषथ पछाडीका
आय वषथमा जनत दर्दन उपशस्थत भए तापनन दर्दन गणना गरररहन नपने।
स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी ननर्दे शिका, 2077/ 47

▪

गैर बानसन्र्दा ननकायले बानसन्र्दा वा गैर बानसन्र्दा व्यशिलाई उपठे क्का दर्दएको अवस्थामा
त्यस्तो उपठे क्काको अवनध पनन मानथ कमथचारी सरह गणना हुने।

(3)

नेपालको उपशस्थनतको हरे क दर्दनको ववगत बाह्र मवहनानभरको अवनध गणना गनुप
थ ने
ववगत बाह्र मवहनाको अवनध गणना गर्दाथ सेवा प्रवाह गने व्यशिहरूको नेपालको उपशस्थनतको
हरे क दर्दनको ववगत बाह्र मवहनानभरको अवनध गणना गनुथ पर्दथ छ। यस्तो गणना से वा
प्रवाहको पूरै अवनधनभर गणना गनुथ पर्दथछ।
ु
उर्दाहरण 7.2.1- मानौं, बेशल्जयम सं यि
उपिम (Belgium ESV) ले नेपालमा भाइरस
अनुसन्धान सम्बन्धी काम पाएको रहे छ। उपिमका कमथचारीहरूको नेपाल आगमन र
बवहगथमनको नमनत तथा स्थायी सं स्थापनका लानग उपिमको नेपालमा रहे को उपशस्थनतको
अवनध ननम्नानुसार गणना हुन्छः
स्थायी
कमथचारीको नाम

आएको नमनत

फकेको नमनत

बसे को दर्दन

सं स्थापनको
अवनध

Mr. A
Mr. B
Mr. C
Ms. D
Mrs. A
Mrs. F
Mr. A

क.

01-Jan
15-Jan
15-Apr
15-Aug
01-Nov
28-Dec
11-Jan

12-Jan
18-Jan
19-Apr
12-Sep
05-Dec
10-Jan
20-Jan

12
4
5
29
35
14
10

12
16
21
50
85
89
89

नेपालको सेवा प्रवाहको कायथ पूरै वा आंशिक रूपमा उपठे क्का (Sub-contract) माफथत गराएमा
मूल व्यवसायीको व्यावसावयक अवनधमा सो अवनध पनन गणना गनुथ पर्दथछ। अवस्था अनुसार
ननमाथण स्थायी सं स्थापनमा दर्दइएका उर्दाहरण सरह उपठे क्का (Sub-contract) पनन स्थायी
सं स्थापन हुन सक्र्दछ।

ख.

कुनै सेवा कायथ र्दुई आय वषथमा पने भएमा आषाढ मसान्त सम्मको अवनध अशिल्लो आय वषथ र
श्रावण र्दे शखको अवनध अको आय वषथ गणना हुन्छ।
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2076-02-04 - 2076-03-31
First income year

2076-04-01 - 2076-07-24
Second income year

2076-04-01

2076-07-01

2076-02-04

Figure28
(4)

2076-07-24

More than one income year for Site - PE

एकभन्र्दा बढी प्रत्येक व्यावसावयक कामलाई बेग्लाबेग्लै मानी स्थायी सं स्थापन गणना गनुप
थ ने
गैर बानसन्र्दा ननकायको एकभन्र्दा बढी व्यावसावयक काम भएको अवस्थामा प्रत्येक कामलाई
बेग्लाबेग्लै मानी स्थायी सं स्थापन गणना गनुथ पर्दथछः
▪

व्यवसाय गने स्थान (Fixed base Business PE) को अवनधसँग से वाको कायथ वा अवनध
जोड्न पर्दै न।

▪

एकभन्र्दा बढी सेवा भएमा प्रत्येक सेवालाई बेग्लाबेग्लै गणना (ननमाथण स्थायी सं स्थापनको

ननधाथरणः Figure 24) गनुथ पर्दथछ। प्रत्येक सेवालाई बेग्लाबेग्लै मानी अवनध (र आय)
गणना गर्दाथ कनतपय अवस्थामा कामको सं ख्या वा भौगोनलक अवस्थामा आधाररत नभएर

सारभूत अवस्थामा आधाररत हुन्छ। एउटै सेवा सम्झौता अन्तगथतका ववनभन्न ठाउँमा हुने
कामहरू एउटै सेवा मानी अवनध र आय गणना गनुथ पर्दथछ।
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पररच्छे र्द-८

अन्य सान्र्दनभथक ववषयहरूमा स्थायी सं स्थापन ननधाथरण गने तररका
(Method of Determination of PE on Other Relevent Issues)
८.1

अमूतथ सम्पशि (Intangible Assets)

(1)

अमूतथ सम्पशिको नबिी वा रोयल्टी पाउने गरी सम्झौता गरे कै आधारमा स्थायी सं स्थापन
नहुने

अमूतथ सम्पशि (Inward use of intangible assets) को आम्र्दानी र्दुई प्रकारले हुन्छः सम्झौता
अवनधको पूरै प्रनतफल एकै पटक नलने (Sales) र सम्झौता अवनधभरर प्रनत इकाई गणनाका
आधारमा नलने (Royalty)। कनतपय अवस्थामा प्रचनलत कानूनी कायथववनध अनुसार उत्पादर्दत
सामानको ब्रान्ड नेपालमा र्दताथ गनुप
थ ने हुन्छ। गैर बानसन्र्दाले नेपालमा गरे को अमूतथ
सम्पशिको नबिी वा रोयल्टी पाउने गरी सम्झौता गरे कै आधारमा स्थायी सं स्थापन नसजथना
हुँर्दैन।

उर्दारहण 8.1.1- मानौं, वफनलवपन्स कम्पनी (Philippines Co.) ले वविेष प्रववनधबाट सामान
उत्पार्दन गर्दो रहे छ। उसको सो प्रववनधबाट सामान उत्पार्दन गने गरी र्दुई बेग्लाबेग्लै

नेपाली कम्पनीसँग सम्झौता भएको रहे छ। प्रववनध हस्तान्तरणको अवनध पाँच-पाँच वषथ हुने
गरी सम्झौता भएको रहेछ ।

पवहलो कम्पनीले पाँचै वषथका लानग लाग्ने िुल्क एकै पटक नतरे र सो वविेष प्रववनधबाट
उत्पार्दन सुरु गरे छ भने र्दोस्रो कम्पनीले आफ्नो नबिी रकमको २ प्रनतित नतने सहमनत
भएको रहे छ।
वफनलवपन्स कम्पनी (Philippines Co.) को प्रववनध नेपालका र्दुई कम्पनीमा पाँच वषथसम्म
ननरन्तर रहे तापनन प्रववनध हस्तान्तरण र रोयल्टीका कारण सो कम्पनीको नेपालमा
व्यावसावयक उपशस्थनत रहेको मानीर्दैं न र स्थायी सं स्थापन नसजथना हुँर्दैन।
(2)

व्यवसाय गने खास अनधकार (License) प्रयोगाथथ भएको उपशस्थनत स्थायी सं स्थापन हुने
गैर बानसन्र्दा व्यशिको नेपालमा व्यवसाय गने खास अनधकार (Outward intangible assets as
license) पाएको व्यशिले उि अनधकार बमोशजमको कायथ अन्य व्यशिलाई प्रयोग गनथ
सम्झौता गरे को अवस्थामा भने उसको व्यावसावयक उपशस्थनत नेपालमा रहे को माननन्छ र
स्थायी सं स्थापन नसजथना हुन्छ। यस्तो अनधकार ववर्दे िी व्यशिको भएको र बानसन्र्दाले सो
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अनधकार प्रयोग गनथ सोही ववर्दे िी गैर बानसन्र्दा वा अन्य व्यशिमाफथत काम गराएको
अवस्थामा लाइसेन्सको प्रयोग गनथ भएको उपशस्थनत स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
उर्दाहरण 8.1.2- मानौं, अस्ट्रेनलया कम्पनी (Australia NL) ले नेपालमा टे नलकम व्यवसाय

गने लाइसेन्स प्राप्त गरे को रहे छ। उि टे नलकमको व्यवसाय सो कम्पनीले आफैले गरे वा
अरू माफथत गरे तापनन नेपालमा वियाकलाप हुने हुनाले त्यो व्यवसायको स्थान नेपालमा
माननन्छ र स्थायी सं स्थापन नसजथना हुन्छ।

8.2

उप-ठे क्का (Sub-contracting)
नेपाली व्यवसायी वा ववर्दे िी व्यवसायी मुख्य व्यशि रही सो व्यशिबाट उप-ठे क्का नलने
व्यशिले मूल ठे क्का नलए सरह नै कसबाट ठे क्का नलएको हो त्यसको वास्ता नगरी नेपालमा

उसको व्यावसावयक उपशस्थनत गणना गररन्छ। त्यसकारण कुनै उप-ठे क्काको कायथ गने

व्यशि मानथ व्यवस्था गररएका कुनै आधारमा स्थायी सं स्थापन हुने अवस्था रहे मा सो
उपठे क्काबाट नै स्थायी सं स्थापन रहे को व्यशिमा गणना हुन्छ।

नेपालको कुनै कामको कुनै ववर्दे िी व्यवसायी मुख्य व्यशि भई आफ्नो काम अको गैर
बानसन्र्दा ननकायलाई उपठे क्का दर्दएको अवस्थामा सो उप-ठे क्का पाउने गैर बानसन्र्दा ननकाय
स्थायी सं स्थापन भए वा नभए जे भए तापनन मुख्य व्यशिको नेपालमा व्यावसावयक उपशस्थनत
गणना गर्दाथ सो उपठे क्का पाउने व्यशिले काम गरे को अवनध पनन गणना हुन्छ।

8.3

ववषेि अवस्थाहरु

(1)

स्थायी सं स्थापन सं स्थागत ननकाय भएकाले प्राकृनतक व्यशि (Individual) को स्थायी
सं स्थापन हुँर्दैन। त्यसकारण प्राकृनतक व्यशिको एकल फमथको नेपालमा रहे को कुनै

व्यावसावयक उपशस्थनत पनन स्थायी सं स्थापन हुँर्दैन। त्यस्तो प्राकृनतक व्यशि वा एकल
फमथलाई प्राकृनतक व्यशि नै मानेर आयकर लाग्र्दछ।
(2)

कुनै गैर बानसन्र्दा ननकायको एकै कमथचारीको कामले पनन अन्य अवस्था पूरा भएमा मूल
कम्पनीको नेपालमा रहे को स्थायी सं स्थापन हुन्छ।

(3)

सहायक कम्पनी (Subsidiary Entity) को काम मुख्य कम्पनीको नेपालको व्यवसाय सम्पन्न
गनुथ नै भए तापनन नेपालमा स्थापना भएको बानसन्र्दा ननकाय हुने हुनाले सहायक कम्पनी

भएकै आधारमा मुख्य कम्पनीको स्थायी सं स्थापन हुँर्दैन। तर स्थायी सं स्थापन हुन सक्ने

मुख्य कम्पनीको कुनै काम सहायक कम्पनीले गरे मा भने सो व्यवसाय मुख्य कम्पनीको
स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
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(4)

िाखा कायाथलय (Branch Offices) स्थायी सं स्थापन हुन्छ। तर व्यावसावयक कायथ नगने

(5)

ु मा वविीय पारर्दिी
साझेर्दारी फमथलाई नेपालमा ननकायकै रूपमा नलने हुनाले सम्बशन्धत मुलक

सम्पकथ कायाथलय (Liaison Office) भने स्थायी सं स्थापन हुँर्दैन।

(Fiscally Transparent Arrangement) का रूपमा गणना भए तापनन नेपालमा भने त्यस्ता
फमथको व्यवसाय स्थायी सं स्थापन हुन्छ।

8.4

ु उपिम (Joint Venture)
सं यि

(1)

ु
आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा २ को खण्ड (ड) अनुसार आयकर प्रयोजनका लानग सं यि
उपिम (Joint Venture) कम्पनी माननन्छ। र्दताथ नभएको अवस्थामा पनन कम्पनी माननने सो

ु
व्यवस्था अनुसार सं यि
उपिमको प्रभावकारी व्यवस्थापन नेपालमा नै रहने हुनाले बानसन्र्दा

ु
कम्पनी माननन्छ। त्यसकारण, नेपालमा काम गनथ सं गठन भएको कुनै सं यि
उपिम
बानसन्र्दा ननकायको रूपमा व्यवहार हुन्छ।
(2)

ु
ु
सं यि
उपिमका साझेर्दारहरू र सं यि
उपिमबीचको कारोबार कर प्रयोजनका लानग
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ४५ र र्दफा ५६ अनुसार गणना हुन्छ। उपिमका
साझेर्दारहरू सो उपिमको कामका लानग हुने उपशस्थनत यस ननर्दे शिकाका अन्य व्यवस्था
अनुसार स्थायी सं स्थापन हुने अवस्था रहे मा हरे क साझेर्दार व्यशिगत रूपमा स्थायी सं स्थापन
हुन जान्छन्, उपिमका साझेर्दार भएकै आधारमा स्थायी सं स्थापन नसजथना हुँर्दैन।

8.5

बहु स्थायी सं स्थापन
गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालमा रहे का कामहरूको अवस्था अनुसार एकभन्र्दा बढी कामका
लानग एकभन्र्दा बढी स्थायी सं स्थापन हुन सक्र्दछ। अवस्था अनुसार कनतपय कामले स्थायी
सं स्थापन नसजथना गने र सँगै गररएका अरू कामले स्थायी सं स्थापन नसजथना नगनथ पनन
सक्र्दछन्।
उर्दाहरण 8.5.1- मानौं, इरान आम कम्पनी (Iran SSM) ले नेपालमा एक कारखाना
खोलेको रहेछ। कारखाना बाहेक आफ्नै सामानको मार ववज्ञापन गने गरी सो कम्पनीको
नेपालमा ववज्ञापन कायाथलय र र्दुई वटा ननमाथण ठे क्काको काम पनन पाएको रहे छ। ननमाथण
ठे क्कामध्ये पवहलो ठे क्काको अवनध साढे र्दुई मवहनाको र र्दोस्रो ठे क्काको ननमाथण अवनध चार
मवहनाको रहे छ। यसरी इरान आम कम्पनी (Iran SSM) को चार थरी व्यावसावयक
उपशस्थनत रहे को र्दे शखन्छ।
स्थायी सं स्थापन प्रयोजनका लानग (ननमाथण कायथ कारखानाको कामसँग सम्बशन्धत भएको
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अवस्थामा बाहे क) इरान आम कम्पनी (Iran SSM) को अवस्था ननम्नानुसार हुन्छः
▪ कारखाना स्थायी स्थलको रूपमा स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
▪ ववज्ञापन कायाथलय स्थायी सं स्थापन हुँर्दैन।
▪ पवहलो ननमाथण कायथको अवनध नब्बे दर्दनभन्र्दा िटी भएकाले स्थायी सं स्थापन हुँर्दैन।
▪ र्दोस्रो ननमाथण कायथको अवनध नब्बे दर्दन वा सोभन्र्दा बढी भएकाले स्थायी सं स्थापन
हुन्छ।

Factory
is PE(1)

Logistic support

2076-10-01 - 2076-12-15
Site – 1
is not a PE

Logistic office
is not PE
2076-11-30 - 2077-03-31
Site – 2

Site – PE (2)

Out of four business
presentations – only two are PEs
2076-10-01

Figure 29

2077-03-31

Multiple PEs and non-PEs
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पररच्छे र्द-९

र्दोहोरो कर मुशि सम्झौता र स्थायी सं स्थापन

(Double Taxation Avoidance Agreemant & Permanent Establishment)
9.1

पररचय
स्थायी सं स्थापनको अवधारणा र्दोहोरो कर मुशि सम्बन्धमा स्थावपत मान्यता र नसिान्तहरूमा
आधाररत रहेको छ। र्दोहोरो कर उन्मुशि सम्बन्धमा नलग अफ नेसन्स (League of
Nations) को सन् 1927, 1933, 1943 र 1946 मा भएका ववनभन्न Conventions
को आधारमा मस्यौर्दा तयार गरे कोमा सन् 1963 मा सम्पन्न The Draft Double Taxation
Convention on Income and on Capital र सन् 1977 को The OECD Model Double
Taxation Convention on Income and on Capital (OECD Model Tax Convention) ले यस
ु
ववषयलाई ववस्तृतरूपमा अगानड बढाउने काम गरे को पाइन्छ। साथै सं यि
राि सं िको The
United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing
Countries (the United Nations Model Convention) ले समेत र्दोहोरो कर मुशि सम्बन्धमा
भएका ववगतका प्रयासहरूलाई ननरन्तरता दर्दर्दैं आएको छ। हाल अन्तराथविय कर नसिान्तको
रूपमा OECD Model Tax Convention को धारा ७ मा भएको स्थायी सं स्थापनलाई कर

ु हरूबीच हुने कर सशन्धको महत्वपूणथ आधारको रूपमा रहे को
लगाइने व्यवस्था र्दुई मुलक

छ। स्थायी सं स्थापनलाई कर लगाइने यस ववषयलाई The United Nations Model
Convention मा समेत समावेि गरे को पाइन्छ।

९.२

ु राि सं िको नमूना (the United Nations Model Convention)
सं यि
The United Nations Model Convention को धारा ५ मा प्रकरण (१) र्दे शख (९) सम्म
स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गररएको छ। यस नमुना अन्तगथत धारा 5 मा "स्थायी
सं स्थापन" सम्बन्धमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरूलाई र्दे हायमा उल्लेख गररएको छ।
प्रकरण १- "स्थायी सं स्थापन" भन्नाले प्रनतष्ठानको व्यवसाय पूणथ वा आंशिक रूपमा सञ्चालन
गररने ननशश्चत स्थान सम्झनुपछथ।
प्रकरण २- "स्थायी सं स्थापन" भन्ने िब्र्दले वविेष गरी र्दे हायका कुराहरूलाई समेट्नेछः
क.

व्यवस्थापनको स्थान;

ख.

िाखा;
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ग.

कायाथलय;

ि.

कारखाना;

ङ.

कायथिाला;

च.

खानी,

तेल

वा

ग्याँसको

कुवा,

उत्खननको कुनै अन्य स्थान।

खानी

वा

प्राकृनतक

स्रोतहरूको

प्रकरण 3- "स्थायी सं स्थापन" भन्नाले यसै गरी ननम्न नलशखत कुराहरूलाई पनन समेट्र्दछः
क.

कुनै भवन स्थल, ननमाथण, जडान वा सं योजन आयोजना वा त्यस्तो स्थल वा

आयोजनासँग सम्बि सुपररवेक्षण वियाकलाप, छ (६) मवहना भन्र्दा बढी अवनध
ननरन्तर रहेमा मार त्यस्तो स्थल, आयोजना वा वियाकलाप;

ख.

एउटा सं ववर्दाकारी रािको कुनै बानसन्र्दाले सम्बशन्धत आनथथक वषथमा सुरु वा अन्त्य
हुने कुनै बाह्र (12) मवहनाको अवनधनभर कुल १८३ दर्दन भन्र्दा बढी अवनध वा
अवनधहरूको लानग एउटा सं ववर्दाकारी रािनभर

कुनै प्रनतष्ठानले

परामिथ सेवा

लगायतका सेवा आफ्ना कमथचारी वा अन्य जनिशि माफथत प्रर्दान गरे कोमा, त्यस्तो
परामिथ सेवा लगायतका सेवाहरू।
प्रकरण ४- यस धाराको उपरोि व्यवस्थाहरूमा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापनन "स्थायी
सं स्थापन" भन्ने िब्र्दनभर ननम्ननलशखत कुराहरू परे को माननने छै नः
क.

कुनै प्रनतष्ठानको स्वानमत्वमा रहे को वस्तु अथवा व्यापाररक सामग्री प्रर्दिथन वा
भण्डारणको प्रयोजनको लानग मार सुववधाहरूको प्रयोग भएकोमा;

ख.

भण्डारण वा प्रर्दिथनको लानग मार प्रनतष्ठानको स्वानमत्वमा रहे को वस्तु अथवा
व्यापाररक सामग्री मौज्र्दात राखेकोमा;

ग.

कुनै अको प्रनतष्ठानले प्रिोधन गने प्रयोजनको लानग मार केवल प्रनतष्ठानको
स्वानमत्वमा वस्तु वा व्यापाररक सामग्रीको मौज्र्दात राखेकोमा;

ि.

प्रनतष्ठानको नननमि वस्तु वा व्यापाररक सामग्री खरीर्द गने वा सूचनाहरू सं कलन गने

ङ.

प्रनतष्ठानको नननमि अन्य कुनै वियाकलाप सञ्चालन गने प्रयोजनका लानग मार कुनै

प्रयोजनको लानग मार कुनै कारोबारको ननशश्चत स्थल स्थापना गरे कोमा;
कारोबारको ननशश्चत स्थल स्थापना गरे कोमा;

च.

खण्ड (क) र्दे शख (ङ) बमोशजमका वियाकलापहरूको कुनै सं योजनको लानग मार

कुनै कारोबारको ननशश्चत स्थल स्थापना गरे कोमा। तर यस सं योजनबाट उत्पन्न

व्यवसायको ननशश्चत स्थानको समग्र वियाकलाप प्रारशम्भक वा सहायक प्रकृनतको हुन ु
पनेछ।
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९.३

आनथथक सहयोग एवम् ववकास सं गठनको नमुना (The OECD Model Tax
Convention)
The OECD Model Tax Convention को धारा ५ मा प्रकरण (१) र्दे शख (8) सम्म स्थायी
सं स्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गररएको छ। यस नमुनाको धारा 5 मा "स्थायी सं स्थापन"
सम्बन्धमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरूलाई र्दे हायमा उल्लेख गररएको छ।
प्रकरण १- "स्थायी सं स्थापन" भन्नाले प्रनतष्ठानको व्यवसाय पूणथ वा आंशिक रूपमा सञ्चालन
गररने ननशश्चत स्थान सम्झनुपछथ।
प्रकरण २- "स्थायी सं स्थापन" भन्ने िब्र्दले वविेषगरी र्दे हायका कुराहरूलाई समेट्नेछः
छ.

व्यवस्थापनको स्थान;

ज.

िाखा;

झ.

कायाथलय;

ञ.

कारखाना;

ट.

कायथिाला;

ठ.

खानी,

तेल

वा

ग्याँसको

कुवा,

उत्खननको कुनै अन्य स्थान।

खानी

वा

प्राकृनतक

स्रोतहरूको

प्रकरण 3- कुनै भवन स्थल, ननमाथण वा जडान आयोजना बाह्र (12) मवहनाभन्र्दा बढीको
अवनधसम्म ननरन्तर रहेमा मार स्थायी सं स्थापनले समेट्र्दछ।
प्रकरण ४- यस धाराको उपरोि व्यवस्थाहरूमा जुनसुकै कुरा लेशखएको भए तापनन "स्थायी
सं स्थापन" भन्ने िब्र्दनभर ननम्ननलशखत कुराहरू परे को माननने छै नः
क.

प्रनतष्ठानको स्वानमत्वमा रहे का वस्तु वा व्यापाररक सामानको भण्डारण, प्रर्दिथन वा
ववतरणको प्रयोजनको लानग मार सुववधाको प्रयोग;

ख.

भण्डारण, प्रर्दिथन वा ववतरणको प्रयोजनको लानग मार प्रनतष्ठानको स्वानमत्वमा रहे का

ग.

कुनै अको प्रनतष्ठानले प्रिोधन गररने प्रयोजनको लानग मार केवल प्रनतष्ठानको

वस्तु वा व्यापाररक सामानको मौज्र्दात राखेकोमा;

स्वानमत्वमा रहेका वस्तु वा व्यापाररक सामानको मौज्र्दात राखेकोमा;
ि.

प्रनतष्ठानको नननमि वस्तु वा व्यापाररक सामान खरीर्द गने वा सूचनाहरू सं कलन गने
प्रयोजनको लानग मार व्यवसायको ननशश्चत स्थल स्थापना गरे कोमा;

ङ.

प्रनतष्ठानको नननमि अन्य कुनै वियाकलाप सञ्चालन गने प्रयोजनका लानग मार
व्यवसायको ननशश्चत स्थल स्थापना गरे कोमा;
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च.

खण्ड (क) र्दे शख (ङ) बमोशजमका वियाकलापहरूको कुनै सं योजनको लानग मार
लानग मार व्यवसायको ननशश्चत स्थल स्थापना गरे कोमा। तर यस सं योजनबाट उत्पन्न

व्यवसायको ननशश्चत स्थानको समग्र वियाकलाप प्रारशम्भक वा सहायक प्रकृनतको हुन ु
पनेछ।

9.4

ु हरूसँग गरे को कर सशन्धहरूमा भएका व्यवस्था र सोको प्रभाव
नेपालले ववनभन्न मुलक

(1)

ु सँग दिपक्षीय कर सशन्ध र एउटा बहुपक्षीय कर सशन्ध गरे को
नेपालले हालसम्म एिार मुलक
छ। आयकर कानूनमा भएको व्यवस्था र कर सशन्धमा भएका व्यवस्था एक आपसमा फरक
ु का बानसन्र्दा ननकायका लानग कर सशन्धमा भएको व्यवस्था लागू
परे मा सम्बशन्धत मुलक
हुन्छ।

(२)

नेपालले हस्ताक्षर गरे को र्दोहोरो कर मुशि सम्झौतामा कुनै व्यशिले ननमाथण, जडान, स्थापना
गने आयोजनामा सं लग्न रहे को स्थान तथा सो आयोजनाको सुपररवेक्षण वियाकलाप सञ्चालन
गरे को स्थान स्थायी सं स्थापन हुने व्यवस्था गरे को छ।

(३)

कुनै व्यशिले कमथचारीमाफथत वा अन्य प्रकारले कुनै र्दे िको एक वा एकभन्र्दा बढी स्थानमा
प्राववनधक, व्यावसावयक वा परामिथ सेवा प्रर्दान गरे को कारणले स्थायी सं स्थापन रहे को माननने
गरी नेपालले सम्झौता गरे को छ। यस ववषयमा सो र्दे िमा सं लग्न हुनपने दर्दनको सं ख्या भने
सम्झौता भएको र्दे िमा फरक फरक छ।

(४)

नेपालले स्थायी सं स्थापनको आय गणना गने प्रयोजनको लानग केही र्दे िसँग Force of
Attraction Rule समेत अवलम्बन गरे को छ।

(५)

Shipping and Air Transport Enterprises को सम्बन्धमा नेपालले सम्झौता गरे को सबै
सम्झौतामा त्यस्तो व्यवसाय सञ्चालन गने व्यशि रहे को र्दे िमा कर लाग्ने उल्लेख भएको
छ।

(6)

कर सशन्धमा कनतपय समान व्यवस्था रहेका छन्। ती समान व्यवस्था पनन आयकर ऐन,
२०५८ मा भएको व्यवस्थासँग पनन समान रहे का छन्। आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा २
को खण्ड (कर्द) मा दर्दएको स्थायी सं स्थापनको मुख्य पररभाषा समान छ। एिार वटा
ु सँग नै कर सशन्धका धारा ५ को पवहलो अनुच्छे र्दमा व्यवसाय गने स्थायी स्थान
मुलक
ु का गैर बानसन्र्दा ननकायले व्यवसाय सञ्चालन
नेपालमा रहे को र सोही स्थानबाट सो मुलक
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ु सँग भएको कर
गरे मा त्यो स्थायी सं स्थापन माननने व्यवस्था गररएको छ। एिार वटा मुलक
सशन्धमा स्थायी सं स्थापनका लानग र्दे हायका समान व्यवस्था गररएको छः

(7)

▪

A place of management

▪

A branch

▪

An office

▪

A factory

▪

A workshop

▪

A mine, an oil or gas well, a quarry or any other place of extraction of natural
resources (in case of Pakistan and Qatar, additional word "exploitation" and in case of
Mauritius and Qatar, additional word "exploration")

▪

A warehouse(in case of China, India and Thailand additional phrase " in relation to a
person providing storage facilities for others")

▪

A sales outlet (only with India, Pakistan and Qatar)

▪

A farm or plantation (except Norway)

▪

Insurance business if collected premium, excluding reinsurance premium.

ऐनमा ननमाथण स्थायी सं स्थापनका लानग ननमाथण अवनध नब्बे दर्दन र सेवा स्थायी सं स्थापनको
लानग ववगत बाह्र मवहनाको अवनधमा नब्बे दर्दनभन्र्दा बढीको अवनधको व्यवस्था भए तापनन
कर सशन्धमा ननमाथण स्थायी सं स्थापन र सेवा स्थायी सं स्थापनको अवनध गणना सम्बन्धमा
ु को अवनध गणनाको अवस्था
केही फरक व्यवस्था रहेको छ। कर सशन्ध भएका एिार मुलक
र्दे हाय अनुसार रहे को छः

Site – PE
More than six months
Austria, Norway
More than 183 days
Bangladesh, China, India, Mauritius, Qatar, Thailand
More than 90 days
Sri Lanka
Period or periods aggregating Korea, Pakistan
more than 183 days within any
twelve-month period
Service – PE
More than 183 days within any Austria, Bangladesh, China, India,
twelve-month period
Norway, Pakistan, Qatar, Thailand
More than 90 days within any India, Sri Lanka
twelve-month period
No service – PE in DTAs
Korea

Mauritius,

स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी ननर्दे शिका, 2077/ 58

(8)

पावकस्तानसँग भएको कर सशन्धको धारा १२ अनुसार प्राववनधक सेवा िुल्क रोयल्टी सरह
कर व्यवहार हुने हुनाले पावकस्तानी बानसन्र्दा ननकायले नेपालमा उपशस्थत भएर प्रर्दान गरे को
सेवा बाहे कका प्राववनधक सेवा िुल्क नलने गरी भएका सेवाजन्य कायथमा स्थायी सं स्थापनको
व्यवस्था लागू हुँर्दैन।

(9)

ननम्नानुसारका आयहरू स्थायी सं स्थापनकै व्यवसायका रूपमा आजथन गररएको अवस्थामा

बाहेक गैर बानसन्र्दा व्यशिले आजथन गरे मा व्यवसायजन्य आय हुँर्दैनन् र यी आय भएकै
आधारमा कुनै गैर बानसन्र्दा ननकायको स्थायी सं स्थापन हुँर्दैनः
कर सशन्धको धारा

आयको प्रकार

आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्था

६

शस्थर सम्पशिबाट प्राप्त आय

र्दफा ९ भाडा, प्राकृनतक स्रोत

७

स्वतन्र एजेन्ट

कनमसन, नबिी बोनस

८

अन्तराथविय उडान

र्दफा ७० अन्तराथविय उडान

१०

ब्याज आय

र्दफा ९ ब्याज आय

११

लाभांि आय

र्दफा ९ लाभांि आय

१२

रोयल्टी आय

र्दफा ९ रोयल्टी आय

१३

पुशँ जगत लाभ

र्दफा ९, ३६ गैरव्यावसावयक करयोग्य सम्पशिबाट
प्राप्त खुर्द लाभ

१६

सं चालक र उच्च

सेवा िुल्क नमाननने तर रोजगारीको आय माननने

व्यवस्थापकको पाररश्रनमक

9.५

स्थायी सं स्थापनलाई कर लगाइने सम्बन्धमा र्दोहोरो कर मुशि सम्झौतामा भएका
व्यवस्थाहरु
नेपालले गरे को र्दोहोरो कर मुशि सम्झौताहरूमा कर लगाउने सम्बन्धमा भएका मुख्य मुख्य
ँ ाहरू र्दे हायमा उल्लेख भए बमोशजमका व्यवस्थाहरू गररएको छ।
बुर्द

(1)

र्दोहोरो कर मुशि सम्झौताको धारा ७(1) बमोशजम कुनै गैर बानसन्र्दा ननकायले नेपालमा
स्थायी सं स्थापनको माध्यमबाट गरे को व्यवसायको मुनाफामा धारा ७(2) बमोशजम नेपालमा
कर लगाइने व्यवस्था गरे को छ।

(2)

नेपाल सरकारले गरे को सबै सम्झौतामा लाभांि बापत प्राप्त आयमा ववनभन्न र्दरले स्रोत र्दे िमा
कर लाग्ने उल्लेख भएको छ।

स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी ननर्दे शिका, 2077/ 59

(3)

ु ानी गरे को
नेपालले सम्झौता गरे को रािको सरकार तथा केन्रीय बैंकलाईथ ब्याज बापत भि
ब्याजमा स्रोत र्दे िमा कर नलाग्ने गरी सम्झौता गरे को छ।

(4)

नेपाल सरकारले गरे को सबै सम्झौतामा रोयल्टी बापत प्राप्त आयमा एकमुष्ट १५ प्रनतितले
स्रोत र्दे िमा कर लाग्ने उल्लेख भएको छ।

(5)

कुनै खेलाडी तथा कलाकारले जुन र्दे िमा आय आजथन गरे को छ सोही र्दे िमा कर लाग्ने
ु ानी गररएको
व्यवस्था गरी सम्झौता भएको छ। तर कुनै खेलाडी वा कलाकारलाईथ भि

रकम सावथजननक कोष (Public Funds) बाट गररएको छ भने स्रोत भएको र्दे िमा कर
नलाग्ने व्यवस्था सवहत नेपालले सम्झौता गरे को छ।
(6)

शिक्षक वा प्राध्यापकले अको र्दे िमा शिक्षण वा प्राध्यापन पेिामा सं लग्न रही गरे को आय
आजथनमा ननशश्चत अवनधको लानग कर नलाग्ने व्यवस्था समावेि गरी र्दोहोरो कर मुशि
सम्झौता गरे को छ।

(7)

ु ानी
नेपालले गरे को सम्झौतामा कुनै व्यशिले अको र्दे िमा आजथन गरे को आयमा कर भि

गर्दाथ आय आजथन गरे को र्दे िमा र्दाशखला गरे को कर आफू बानसन्र्दा रहे को र्दे िको आयकरमा
नमलान गनथ पाउने व्यवस्था समावेि भएको छ। तर यसरी र्दाशखला गरे को करको नमलान
नेपालको (बानसन्र्दा र्दे िको) प्रचनलत करको र्दर भन्र्दा बढी नहुने गरी अथाथत Ordinary
Credit Method अपनाएको छ।

नेपालले गरे को र्दोहोरो कर मुशि सम्झौता गरे का र्दे िसँग लाभांि, ब्याज तथा रोयल्टी
आयमा लाग्ने करको र्दर ननम्नानुसार रहे को छ।
ि.सं .

र्दे िको नाम

लाभांिमा कर

ब्याजमा कर

रोयल्टीमा कर

5%, 10%

10%

बढीमा 15%

5%, 10%, 15%

10%, 15%

बढीमा 15%

1.

भारत

2.

नवे

3.

थाईल्याण्ड

15% मा नबढ्ने

10%, 15%

बढीमा 15%

4.

श्रीलं का

15% मा नबढ्ने

10%, 15%

बढीमा 15%

5.

मौररसस

5%, 10%, 15%

10%, 15%

बढीमा 15%

6.

अविया

5%, 10%, 15%

10%, 15%

बढीमा 15%

7.

पावकस्तान

10%, 15%

10%, 15%

बढीमा 15%

8.

चीन

10% मा नबढ्ने

10%

बढीमा 15%

9.

र्दशक्षण कोररया

5%, 10%, 15%

10%

बढीमा 15%

10% मा नबढ्ने

10%

बढीमा 15%

10.

कतार
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11.

बंगलार्दे ि

10%, 15%

10%, 15%

बढीमा 15%

ँ ीको लगानीको प्रनतितको आधारमा करको
नोटः लाभांिमा लाग्ने करको फरक र्दर उल्लेख भएको र्दे िसँग पुज

र्दर फरक रहने व्यवस्था भएको। तथावप नेपालको आयकर ऐन अनुसार लाभांिमा लाग्ने करको र्दर
सम्झौतामा उशल्लशखत र्दर भन्र्दा कम रहेको अवस्थामा कम र्दरले नै कर लाग्र्दछ। अथाथत वतथमान अवस्थामा,
सम्झौतामा बढी र्दर उल्लेख गररएको भएतापनन बानसन्र्दा ननकायले लाभांि भुिानी गर्दाथ ५% का र्दरले कर
कट्टी गनुपथ ने हुन्छ।
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पररच्छे र्द-१०

स्थायी सं स्थापन र्दताथ तथा अन्य व्यवस्थाहरू

(Registration of Permanent Establishment & Other Provisions)
10.1 स्थायी सं स्थापन र्दताथ सम्बन्धी व्यवस्था
गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालमा रहे को स्थायी सं स्थापन नेपालमा कम्पनी ऐन, २०६३ को
र्दफा १५४ अनुसार िाखा र्दताथ भएको वा नभएको र्दुवै अवस्थामा स्थायी सं स्थापनको रूपमा
कर प्रयोजनमा र्दताथ हुन सक्र्दछ। िाखा कायाथलयको रूपमा र्दताथ भएका ननकाय भएमा सोही

िाखा नै स्थायी सं स्थापनको रूपमा कायम गररन्छ। नेपालमा कुनै व्यवसाय गने गैर
बानसन्र्दा ननकायले त्यस्तो व्यवसाय सुरु गनुथ अगावै स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गनुप
थ र्दथछ।
र्दे हायका स्थायी सं स्थापनको स्थायी लेखा नम्बरमा र्दताथ गने सामान्य समय र प्रविया र्दे हाय
अनुसार हुनेछ।
(1)

व्यवसायको स्थान नेपालमा भएका आधारमा नसजथना हुने स्थायी सं स्थापन (Fixed-base PE)
▪

नेपालमा गररने व्यवसायको Preparatory works का लानग नेपालमा उपशस्थनत भए पनछ
सो उपशस्थनतको प्रमाणपरको आधारमा, वा

▪

Preparatory works आवश्यक नपने व्यवसायका लानग सो व्यावसावयक काम सुरु गनुथ
अगानड व्यवसाय र्दताथको आधारमा, वा

▪
(2)

नेपालमा व्यवसाय र्दताथ भए पनछ सो र्दताथ प्रमाणपरको आधारमा।

एजेन्सी स्थायी सं स्थापन (Agency PE)
▪

एजेन्टले

गैर

बानसन्र्दा

ननकायको

एजेन्सी

व्यवसाय

सुरु

गनुथ

अगानड

एजेन्सी

सम्झौतापरको आधारमा, वा
▪

एजेन्ट र उसको गैर बानसन्र्दा ननकायबीच त्यस्ता व्यवसाय गने प्रत्यक्ष सम्झौता नभएको
तर व्यवहाररक रूपमा एजेन्टले नै सो गैरबानसन्र्दा ननकायको प्रनतनननधत्व गने गरे को
अवस्थामा एजेन्टले पेि गरे को िोषणापरको आधारमा।
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(3)

ननमाथण स्थायी सं स्थापन (Site PE)
▪

ननमाथण वा ननमाथण सुपररवेक्षण (Supervision) सम्झौता सम्पन्न भए पनछ सम्झौतापर वा
सम्बशन्धत ननमाथण धनी (Developer/Employer) ले जारी गरे को अनुरोधपरको आधारमा, वा

▪

सुरु सम्झौता अवनध नब्बे दर्दनभन्र्दा कम भएका सम्झौताको हकमा म्यार्द थप भई नब्बे
दर्दन नाघ्ने अवस्था नसजथना भए पनछ।

(4)

सेवा स्थायी सं स्थापन (Service PE)
▪

सेवा सम्झौता सम्पन्न भए पनछ सम्झौतापर वा सम्बशन्धत सेवाग्राहीले जारी गरे को
अनुरोधपरको आधारमा, वा

▪

ववगत बाह्र मवहनाको अवनधमा नब्बे दर्दन वा सोभन्र्दा बढी अवनध नेपालमा उपशस्थत भए
पनछ सम्झौतापर वा सम्बशन्धत सेवाग्राहीले जारी गरे को अनुरोधपरको आधारमा।

10.2 स्थायी सं स्थापनको स्थायी लेखा नम्बर र्दताथ तथा अन्य प्रवियाहरु
(1)

कर प्रयोजनका लानग मूल ठे क्का (Contract) वा सह-ठे क्का (Sub-contract) को काममा कुनै
फरक नहुने हुनाले सह-ठे क्का गने गैरबानसन्र्दा ननकायले पनन सामान्य करर्दाता सरह स्थायी

लेखा नम्बरमा र्दताथ हुन ु पर्दथछ। सह-ठे केर्दार (Sub-contractor) को स्थायी सं स्थापन स्थायी
लेखा नम्बरमा र्दताथ गर्दाथ ववभागले मूल ठे केर्दार (Main-contractor) र ननजको सम्बन्ध तथा
मूल ठे केर्दारको स्थायी सं स्थापनको अवस्था पनन यवकन गनुथ पर्दथछ।
(2)

स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गने र जारी गने प्रयोजनका लानग कुनै गैर बानसन्र्दा ननकायको
एउटा स्थायी लेखा नम्बर हुनेछ।

(3)

यस ननर्दे शिका अनुसार बेग्लाबेग्लै स्थायी सं स्थापन हुने अवस्था भएमा ती हरे क स्थायी
सं स्थापनलाई बेग्लै व्यशिसरह मानी आय गणना गनुप
थ र्दथछ। एक व्यवसायको कर आधार
(Tax-attributes) अको व्यवसायमा नमलान गनथ पाइने छै न।

(4)

स्थायी सं स्थापनका आधारमा एक पटक स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गररसकेको व्यशिको सो

व्यवसाय बन्र्द, समाप्त वा सम्पन्न भएमा स्थायी लेखा नम्बर खारे ज गनुप
थ र्दथछ। तर एक
कामको लानग स्थायी लेखा नम्बर प्राप्त गरे को व्यशिले प्रचनलत कानून बमोशजम अको काम

गने भएमा सो अको कामबारे ननर्दे शिकाको अनुसूची-१ मा तोवकएको वववरण सम्बशन्धत
कायाथलयमा पेि गरी साववककै स्थायी लेखा नम्बरबाट काम गनथ सम्बशन्धत कायाथलयले
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ननर्दे शिकाको अनुसूची-२ बमोशजम स्वीकृत दर्दएमा सोही स्थायी लेखा नम्बर प्रयोग गरी अको

काम गनथ सक्नेछ। एकभन्र्दा बढी कामको स्वीकृत पाएका स्थायी सं स्थापनले आफ्नो आय
वववरण आयकर ऐन, २०५८ बमोशजम प्रत्येक कामहरूका लानग छु ट्टाछु ट्टै हुने गरी पेि गनुथ
पनेछ।
(5)

स्थायी सं स्थापनको आयमा नेपालमा नतरे को वा कर सहुनलयत पाएको रकममा सम्बशन्धत

ु मा कर नमलान सुववधा प्राप्त गनथ चाहे मा त्यसको प्रमाणीकरणका लानग
बानसन्र्दा मुलक
ननर्दे शिकाको अनुसूची-३ को ढाँचामा सम्बशन्धत कायाथलयमा अनुरोध गनथ सक्नेछ। ववभागले

सो स्थायी सं स्थापनको आयमा लागेको कर वा कर सहुनलयतको रकम अनुसूची-४ को
ढाँचामा प्रमाणीकरण गरी दर्दनुपनेछ।
(6)

स्थायी सं स्थापनको रूपमा र्दताथ हुनपु ने व्यशि र्दताथ नभएकै आधारमा करको र्दावयत्वबाट
उन्मुशि पाउँर्दैन।

10.3 स्थायी सं स्थापन र्दताथको लानग उपशस्थनतको अवनध गणना
(1)

स्थायी सं स्थापन हुनका लानग गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालमा रहे को उपशस्थनतको अवनध
गणना गनुप
थ ने र अवनध गणना गनुथ नपने र्दुई थरीको हुन्छ। व्यवसाय गने स्थान (Fixed
Place of business) र एजेन्टमाफथत हुने व्यवसाय (Business through agency) मा स्थायी

सं स्थापनको नेपालमा रहेको उपशस्थनत गणना गनुप
थ र्दै न। तर, र्दुवै अवस्थामा व्यवसायको

प्रकृनत अनुसारको अवनधलाई ध्यान दर्दनु पर्दथछ। कुनै नयाँ व्यवसाय सुरुवात भएको
अवस्थामा सुरुर्दे शख नै नेपालमा व्यवसाय रहे को माननन्छ। कुनै उपकरणको ववर्दे िी वविेताले

सो सामान जडान गररदर्दने कायथमा सो जडान बेग्लै व्यावसावयक कायथ नहुने अवस्थामा
सानानतना उपशस्थनत (Occasional Presence) नै भए तापनन व्यवसाय मानीर्दैं न।
(2)

एजेन्सी व्यवसायको अवस्थामा पनन अवनध गणना गररर्दैं न तर सो एजेन्टले व्यवसाय भन्न
नमल्ने गरी काम गरे को अवस्थामा मार स्थायी सं स्थापन हुन्छ। त्यसकारणले नै आशश्रत
एजेन्सीलाई मार स्थायी सं स्थापनमा वगीकरण गररन्छ।

(3)

ननमाथण र ननमाथण कायथको सुपररवेक्षण (Construction and construction supervision) र सेवा
प्रवाह (Rendering service) को अवस्थामा भने नेपालमा उपशस्थनतको अवनध गणना हुन्छ।
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10.4 स्थायी सं स्थापनको स्थायी लेखा नम्बर स्थगन
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा 78क. मा उल्लेशखत अवस्था पूरा भएमा स्थायी सं स्थापनको
र्दताथ स्थगन गनथ सवकने व्यवस्था गररएको छ। यसको स्थगन प्रविया सम्बन्धमा आयकर
ननयमावली, 2059 को ननयम 23क. मा र्दे हायको व्यवस्था गररएको छ।

२३क. (१) ऐनको र्दफा ७८क. को उपर्दफा (१) बमोशजम स्थायी ले खा नम्बर स्थगन गनथ
चाहने व्यशि वा ननकायले आफूले नलएको स्थायी ले खा नम्बर स्थगन गनुपथ ने अवस्था
नसजथना भएको नमनतले तीस दर्दननभर कारण खुलाई ववभाग समक्ष ननवेर्दन दर्दनु पनेछ।
(२)

उपननयम (१) बमोशजम ननवेर्दन दर्दं र्दा सो अवनधसम्मको आय वववरण तथा कर

(३)

उपननयम (१) बमोशजम प्राप्त ननवेर्दन जाँचबुझ गर्दाथ व्यहोरा मनानसव र्दे शखएमा

र्दाशखला गरे को हुन ु पनेछ।

ववभागले ननवेर्दन पेि गरे को नमनतले तीस दर्दननभर स्थगन भएको वा स्थगन नहुने
भए सोको जानकारी दर्दनु पनेछ।
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पररच्छे र्द-11

स्थायी सं स्थापनमा कर

(Tax on Permanent Establishment)
११.१ ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको करयोग्य आय
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा २ को खण्ड (कण) मा स्थायी सं स्थापनलाई ववर्दे िी स्थायी
सं स्थापनको रूपमा पररभावषत गररएको छ। ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको करयोग्य आयमा
बानसन्र्दा कम्पनीलाई लाग्ने कर सरह नै कर लाग्र्दछ। त्यस्ता स्थायी सं स्थापन र मूल
कम्पनीबीच सम्पशि बापतका खचथ, शिरोभार (Overhead) खचथ, आय तथा र्दावयत्वको बाँडफाँड

गने तररका ननधाथरण भएको हुन ु पर्दथ छ। स्थायी सं स्थापनको मुनाफा र लाभ गणना गनथ
आवश्यक पने केही आधारबारे र्दे हायमा ववश्लेषण गररएको छ।
▪

स्वतन्र ननकाय (Independent entity)M ववर्दे िी स्थायी सं स्थापन कर प्रयोजनका लानग
मूल कम्पनीभन्र्दा स्वतन्र ननकाय माननन्छ।

▪

ँ ी लगानी (Capital investment)M स्थायी सं स्थापनमा लगानी गरे को रकमलाई सो
पुज
ँ ी सरह कर व्यवहार गररन्छ। तर स्थायी सं स्थापनमा मूल
स्थायी सं स्थापनको पुज

कम्पनी वा सम्बि व्यशिले ऋण लगानी गरे को अवस्थामा सो ऋणलाईथ मूल कम्पनीको
स्थायी सं स्थापनमा भएको लगानी सरह व्यवहार गररन्छ। तर त्यस्तो ऋण Arm's
Length
अवस्थामा

अवधारणा अनुसार अन्य तेस्रो पक्षसँग स्थायी सं स्थापनकै लानग नलएको
भने

ऋण

रकमको

नै

व्यवहार

गररन्छ।

Arm's Length

अवधारणा

ँ ीको अनुपातभन्र्दा कम
बमोशजमको ऋण नै भएतापनन मूल कम्पनीको कुल सम्पशि र पुज
ँ ी लगानी गरे को भए सो ऋणलाईथ पुज
ँ ी सरह व्यवहार गरी बाँकी रकमलाईथ
अनुपातमा पुज
मार ऋण माननन्छ। तर ब्याजका सम्बन्धमा भने आयकर ऐन, 2058 को र्दफा
१४(२) बमोशजम हुन्छ।
उर्दाहरण ११.1.१- मानौं, कुनै ववर्दे िी कम्पनीको नेपालमा कारखाना रहेछ। मूल
ँ ी र्दावयत्वको अनुपात 2:1.1 रहे छ। सो कारखानाका लानग मूल
कम्पनीमा पुज

कम्पनीले गरे को लगानीको स्वरूप ननम्नानुसार फरक फरक हुन सक्र्दछ र नतनीहरूको
कर व्यवहार ननम्नानुसार हुन्छ।
▪

ँ ी कायम गरे को पूरै रकम कुनै वविेष ितथ नराखी मूल
कारखाना र्दताथ गर्दाथ पुज

ँ ी
कम्पनीले सो कारखाना पठाएको अवस्थामा पूरै रकमलाई स्थायी सं स्थापनको पुज
स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी ननर्दे शिका, 2077/ 66

योगर्दान माननन्छ।
▪

कारखाना र्दताथ गर्दाथ पुँजी कायम गरे को पुरै रकमलाई मूल कम्पनीले ऋणको
रूपमा उपलब्ध गराउने ितथ राखेर मूल कम्पनीले सो कारखाना पठाएको अवस्थामा
ँ ी योगर्दान र ऋण
2:1.1 को अनुपातको रकमलाई स्थायी सं स्थापनको पुज

माननन्छ। ऋण मानीएको भागको ब्याज र्दर Arm's Length अवधारणा बमोशजमको
भए नभएको यवकन गररन्छ। ब्याजको रूपमा खचथ पाउने रकमको खचथ कट्टी गर्दाथ
भने ऐनको र्दफा १४ को उपर्दफा (2) को व्यवस्था लागू हुन्छ।
▪

कारखानाका लानग मूल कम्पनीले बैंक वा अन्य कुनै ऋण लगानी गने तेस्रो

व्यशिसँग यही कारखानाको लानग भन्ने ितथ राखी सो ऋण मूल कम्पनीले सो
कारखानामा त्यही ऋण पठाएको अवस्थामा सो ऋणको ब्याज तेस्रो पक्षका लानग
मूल कम्पनीले नै पाउने भएमा पनन पुरै ऋणलाई स्थायी सं स्थापनको ऋण नै
माननन्छ। तर मूल कम्पनीले ब्याज प्राप्त गने कारणले ब्याजको रूपमा खचथ पाउने
रकमको खचथ कट्टी गर्दाथ भने ऐनको र्दफा १४ को उपर्दफा (2) को व्यवस्था लागू
हुन्छ।

▪

सम्पशिको बाँडफाँड (Allocation of assets)M स्थायी सं स्थापनको आनथथक अनधकारमा रहे का
सम्पशि बापतको खचथ (ह्रास, नोक्सानी, खचथ) स्थायी सं स्थापनको हुन्छ।

▪

खचथको बाँडफाँड (Allocation of expenses)M स्थायी सं स्थापनको कारोबारमा मार
लागेका खचथ स्थायी सं स्थापनको खचथ माननन्छ। तर मूल कम्पनीले गरे का अप्रत्यक्ष

खचथमध्ये आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ३३ बमोशजम बाँडफाँड भएको हर्दसम्मको खचथ
स्थायी सं स्थापनको खचथ माननन्छ।
▪

आयको बाँडफाँड (Allocation of income)M स्थायी सं स्थापनको कारोबारबाट भएका आय
स्थायी सं स्थापनको आय माननन्छ। तर मूल कम्पनीले स्थायी सं स्थापनबाट प्राप्त गरे का
वा गनुप
थ ने आय बाँडफाँड गरी सो हर्दसम्मको आय स्थायी सं स्थापनको आय माननन्छ।

▪

मूल्य हस्तान्तरण (Transfer Pricing)M मूल कम्पनी वा सम्बि व्यशिसँग स्थायी
सं स्थापनबाट भएको कारोबार (खरीर्द, हस्तान्तरण वा भ ुिानी) Arm's Length अवधारणा
बमोशजमको

हुनपु र्दथछ।

Arm's Length

मा

भएका

कारोबार

भए

तापनन

मूल

ु ानीमा कर
कम्पनीसँगका स्वतन्र कारोबारमा अन्य व्यशिसँगका कारोबार सरह भि
कट्टी लगायतका कर व्यवहार हुन्छ।
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▪

एजेन्सी स्थायी सं स्थापन (Agency PE)M एजेन्सीमाफथत कारोबार गरे का कारण नसजथना
भएको स्थायी सं स्थापनमा सो एजेन्टको आफ्नो कारोबार र स्थायी सं स्थापनको
कारोबारलाईथ छु ट्टाछट्टै व्यशि माननने छ। एजेन्टको स्थायी सं स्थापन माननने कारोबारमा
मानथ उल्लेख भएका सबै अवधारणा लागू हुन्छन्।

मानथका अवधारणाका आधारमा ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको व्यवसायको करयोग्य आय
ननधाथरण गररन्छ र त्यस्तो करयोग्य आयमा ऐनको अनुसूची–१ बमोशजमको करको र्दर लागू
हुन्छ।

11.2 ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनलाई लाग्ने कर सम्बन्धी व्यवस्था
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ६८ मा ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको आयमा लाग्ने कर वा
त्यस्ता ननकायले ववर्दे ि पठाएको आयमा लाग्ने करका सम्बन्धमा उल्ले ख गरे को छ।
ऐनको र्दफा ६८ मा ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनसँग सम्बशन्धत ववनभन्न पक्षको सम्बन्धमा
ननम्नानुसारको व्यवस्था गररएको छ।
(1)

कुनै ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको आयमा लाग्ने कर र्दाशखला गने शजम्मेवारी सोही स्थायी
सं स्थापनको हुने
गैर बानसन्र्दा व्यशिको नेपालशस्थत कुनै ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको सम्बन्धमा त्यस्तो
व्यशिले िाखा, कायाथलय, नबिी कक्ष, व्यापाररक गोर्दाम, ननमाथण साईट आदर्दको माध्यमबाट
नेपालमा व्यवसाय सञ्चालन गरे मा त्यस्तो व्यवसायबाट भएको आयमा कर र्दाशखलाको लानग
व्यशिको स्थायी सं स्थापन नै शजम्मेवार रहन्छ। ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले नेपालमा सञ्चालन
गरे को कारोबारको हर्दसम्मको आयमा नेपालमा कर लाग्र्दछ।
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ६८ को उपर्दफा (१) बमोशजम "र्दफा ३ मा जुनसुकै कुरा

लेशखएको भए तापनन यस ऐनका अन्य व्यवस्थाको अधीनमा रही गैर बानसन्र्दा व्यशिको
नेपालशस्थत कुनै ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको आयमा लाग्ने कर र्दाशखला गने शजम्मेवारी सोही

स्थायी सं स्थापनको हुनेछ" भन्ने व्यवस्था गरे को छ। ऐनको यस व्यवस्थाले ववर्दे िी स्थायी
सं स्थापनले नेपालमा गरे को कारोबारबाट भएको आयको कर नतने र्दावयत्व सोही ववर्दे िी
स्थायी सं स्थापनमा ननवहत गररएको छ।
यस सम्बन्धी प्रावधान तलको उर्दाहरणबाट खुलाइएको छ।
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उर्दाहरण ११.2.१- मानौं, स्पेनको Dare Devil Inc. साहनसक कायथिारा मनोरञ्जन गराउने
कम्पनी रहे छ। उि कम्पनीले नेपालमा िाखा सञ्चालन गरी नेपाली तथा नेपालमा आउने
ववर्दे िी पयथटकलाईथ Sky Jump गराई मनोरञ्जन उपलब्ध गराउँर्दै आएको रहे छ। आनथथक
वषथ २०७५।७६ मा Dare Devil Inc. कम्पनीको नेपालको िाखाले रु.१ करोड करयोग्य
आय प्राप्त गरे को रहेछ। Dare Devil Inc. कम्पनी ववर्दे िी ननकाय भएको र त्यसले
िाखािारा नेपालमा कायथ सञ्चालन गरे कोले उि िाखा नेपालको आयकर ऐन अनुसार
ववर्दे िी स्थायी सं स्थापन हुन्छ। आ.व.२०७५।७६ मा भएको करयोग्य आयमा कर नतने
र्दावयत्व स्पेनशस्थत Dare Devil Inc. को नभई नेपालमा अवशस्थत िाखा अथाथत ववर्दे िी
स्थायी सं स्थापनको हुन्छ। Dare Devil Inc. कम्पनीको नेपालको िाखाले उि आयमा
स्वर्दे िी कम्पनी सरह कर नतनुथ पर्दथछ। यसको अनतररि Dare Devil Inc. ले स्पेनमा
पठाएको आयमा समेत ववर्दे ि पठाएको आयमा लाग्ने कर र्दाशखला गने र्दावयत्व समेत
नेपाल शस्थत Dare Devil Inc. को िाखा कायाथलय अथाथत ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको
हुन्छ।
(2)

ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको आयबाट ननयशन्रत ववर्दे िी ननकायको आय छु ट्याई गणना गनुप
थ ने
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ६९ मा ननयशन्रत ववर्दे िी ननकायको आयमा लाग्ने करका
सम्बन्धमा व्यवस्था गरे को छ। नेपालको बानसन्र्दा व्यशिको ववर्दे िशस्थत कुनै ननकायमा
प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा वहत रहेको र आफै वा सम्बि व्यशि समूह माफथत ननयन्रण
कायम गरे को रहे छ भने त्यस्तो ननकाय ननयशन्रत ववर्दे िी ननकाय हुन्छ। सोही र्दफाले
ननयशन्रत ववर्दे िी ननकायको करयोग्य आय गणना गर्दाथ सो ननकायलाईथ बानसन्र्दा ननकाय भए
सरह मानी आय गणना गनथ सक्ने व्यवस्था गरे को छ।
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ६८ को उपर्दफा (२) मा "ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको
आयबाट र्दफा ६९ बमोशजम सो स्थायी सं स्थापनको स्वानमत्व भएको व्यशिको आय
छु ट्याउनु पनेछ" भन्ने व्यवस्था गरे को छ।
यस र्दफा बमोशजम कुनै ववर्दे िी ननकायको नेपालशस्थत स्थायी बानसन्र्दाले करयोग्य कारोबार
गरी आय प्राप्त गरे को छ र उि ववर्दे िी ननकायमा नेपाली बानसन्र्दा व्यशिको वहत रहे को छ
भने त्यस अवस्थामा ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको पूरै आयबाट नेपाली बानसन्र्दाको वहत बराबर
समानुपानतक रूपले हुने रकम छु ट्याउनु पनेछ।
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(3)

ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले ववर्दे ि पठाएको आयमा नेपालशस्थत सो स्थायी सं स्थापनलाईथ कर
लगाईने
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ६८ को उपर्दफा (३) बमोशजम "गैर बानसन्र्दा व्यशिको
नेपाल शस्थत ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले ववर्दे ि पठाएको आयमा र्दफा ३ को खण्ड (ख) मा
उल्लेख भए बमोशजमको स्थायी सं स्थापन उपर कर लाग्नेछ" भन्ने व्यवस्था गरे को छ।

ऐनको र्दफा ३ ले कुनै गैर बानसन्र्दा व्यशिको ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको रूपमा नेपालमा
अवशस्थत ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले ववर्दे ि पठाएको आयमा नेपालशस्थत ववर्दे िी स्थायी
सं स्थापनलाईथ कर लगाउने व्यवस्था गरे को छ।
ऐनको र्दफा ६८ को उपर्दफा (१) ले ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनलाई व्यवसाय सञ्चालनबापत
प्राप्त आयमा कम्पनी सरह कर लगाउने व्यवस्था छ। स्थायी सं स्थापन र्दे िको कम्पनी ऐन
लगायत अन्य ऐनबाट र्दताथ नभएको हुने हुँर्दा त्यस्ता स्थायी सं स्थापनले आजथन गरे को आय
लाभांिको रूपमा ववतरण नहुने र ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनको प्रमुख ननकाय जुन र्दे िमा छ

सोही र्दे िमा व्यवसायबाट आशजथत आय Repatriate हुने गर्दथछ। यसरी Repatriate रकममा

कर लगाउने व्यवस्था यस र्दफाले गरे को छ। उि व्यवस्था तलको उर्दाहरणमा खुलाइएको
छ।
उर्दाहरण ११.2.२- मानौं, ईटालीको बुलोस्की कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सडक ननमाथण गने
कम्पनी रहेछ। उि कम्पनीले नेपालमा सडक ननमाथण गने ठे क्का प्राप्त गरे को रहे छ। उि

कम्पनीले आ.व.२०७५।७६ मा ९ मवहनाको अवनधमा आफूले प्राप्त गरे को ठे क्का बापतको
सडक ननमाथण गने कायथ सम्पार्दन गरे को रहे छ। सडक ननमाथण गने कायथमा उि कम्पनी
९ मवहना सं लग्न रहेकोले नेपालको ऐन अनुसार स्थायी सं स्थापन माननन्छ। सडक ननमाथण
बापत उि कम्पनीले रु.१ करोड करयोग्य आय प्राप्त गरे को रहे छ। यस अवस्थामा उि
कम्पनी ववर्दे िी स्थायी सं स्थापन भएकोले आजथन गरे को रु.१ करोडमा २५ प्रनतितले
कम्पनीलाई लाग्ने करको र्दर अनुसार हुने रु.२५ लाख आयकर नतनुथ पर्दथछ। रु.२५ लाख
आयकर नतरे पनछ बाँकी रहे को रकम रु.७५ लाख उि कम्पनीको Head Office मा

पठाएको रकम ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले ववर्दे िमा पठाएको आय माननने र उि आयमा
ु ानी
ऐनको अनुसूची—१ को र्दफा २ को उपर्दफा (६) अनुसार ५ प्रनतितले कर भि
गनुप
थ र्दथछ। स्थायी सं स्थापनले कर नतरे को सबै आय आफ्नो मूल कम्पनीमा पठाउँर्दा ववर्दे ि
पठाएको आय माननने रकममा ऐनको र्दफा ३(ख) को व्यशिको रूपमा कर लाग्र्दछ।
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(4)

ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले ववर्दे ि पठाएको रकम सो स्थायी सं स्थापनले सो वषथमा ववतरण गरे को
लाभांि रकम बराबर नै हुने
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ६८ को उपर्दफा (४) मा "गैर बानसन्र्दा व्यशिको नेपालशस्थत
ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले कुनै आय वषथमा ववर्दे ि पठाएको आय सो ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले

सो वषथमा ववतरण गरे को लाभांि रकम बराबर हुनेछ" भन्ने व्यवस्था गरे को छ। सो बमोशजम

कुनै गैर बानसन्र्दा व्यशिको नेपालशस्थत ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले गैर बानसन्र्दा ननकायलाई
नेपालको कारोबारबाट भएको आय ववर्दे ि पठाएको रहे छ भने यसरी पठाएको आय
(Repatriated Income) मा कर लाग्र्दछ। यसरी ववर्दे ि पठाएको आय (Repatriated Income)
ु ानी गरे को लाभांि सरह नै
अन्य कुनै गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालशस्थत सम्बि ननकायले भि

हुन्छ। सम्बि ननकायले भ ुिानी गने लाभांिमा कर नतने र्दावयत्व ववर्दे िशस्थत ननकायको हुन्छ
भने ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले ववर्दे ि पठाएको आयमा ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले नै कर
नतनुप
थ र्दथछ। ववर्दे ि पठाएको आय (Repatriated Income) को सम्बन्धमा ऐनको र्दफा ३ को

खण्ड (ख) बमोशजम नै कर लाग्ने र यसरी लाग्ने करको र्दर अनुसूची—१ को र्दफा २ को
उपर्दफा (६) ले व्यवस्था गरे को छ। यसरी ववर्दे िी स्थायी सं स्थापनले ववर्दे ि पठाएको
रकमलाईथ सो स्थायी सं स्थापनले सो वषथमा ववतरण गरे को लाभांि रकम बराबर नै हुने व्यवस्था
ऐनले गरे को छ। उि व्यवस्था तलको उर्दाहरणमा खुलाइएको छ।

उर्दाहरण ११.2.३ मानौं, भारतको कसमस बीमा कम्पनीले नेपालमा िाखा कायाथलय स्थापना
गरी नेपालमा सामान्य बीमा व्यवसाय गरर आएको रहे छ। नेपालमा िाखा कायाथलय खोली
बीमा व्यवसाय गरे कोले उि िाखा कायाथलय ऐन अनुसार ववर्दे िी स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
उि कम्पनीले आ.व.२०७५।७६ मा नेपालमा सामान्य बीमा कारोबार गरी रु.१ करोड
आय आजथन गरे को रहे छ। उि िाखाले कम्पनीलाई लाग्ने आयकरको र्दर अनुसार उि

ु ान गरी बाँकी रहे को रु.७० लाखमध्ये रु.५० लाख
आयमा रु.३० लाख कर र्दावयत्व भि
भारतशस्थत आफ्नो मुख्य कायाथलयमा पठाएको रहे छ भने त्यसरी पठाइएको आयमा (Repatriated Income) मा अनुसूची—१ को र्दफा २ को उपर्दफा (६) अनुसार ५ प्रनतितले
हुने रकम रु.२ लाख ५० हजार नेपालको िाखाले कर बापत र्दाशखला गनुथ पर्दथछ।

11.3 स्थायी सं स्थापन र स्वतन्र ननकायको अवधारणा
स्थायी सं स्थापन यसको स्वानमत्व भएको ननयन्रक ननकायभन्र्दा स्वतन्र ननकाय माननन्छ।
स्थायी सं स्थापनमा आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ५२ मा उल्लेख भएका करका नसिान्त
लागू हुन्छन्। स्थायी सं स्थापनको आयमा सं स्थागत आयकर र ववर्दे ि पठाएको आयमा कर
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लाग्र्दछ। स्थायी सं स्थापनको सम्पशिको स्वानमत्व सोही स्थायी सं स्थापनको माननन्छ, स्थायी
सं स्थापनलाई ननयन्रण गने ननयन्रक ननकायको स्वानमत्वमा रहे को माननर्दैं न। र्दावयत्वको भार
पनन यस्तै हुन्छ। स्थायी सं स्थापनले ववर्दे ि पठाएको आयलाई ऐनको र्दफा ५३, ५४ र ५५
मा उल्लेख भए सरहको लाभांि सरह माननने व्यवस्था ऐनको र्दफा ६८ मा रहेको छ।
उर्दाहरण 11.3.1- मानौं, क्यानाडा कपोरे सन (Canada Corp.) को नेपालमा ननमाथण
सम्बन्धी ठे क्काका कारण स्थायी सं स्थापन नसजथना भएको रहे छ। सो ननमाथणका लानग सोही
साइटका कारोबारहरू क्यानाडा कपोरे सन (Canada Corp.) सँग भएका कारोबार नमानीई

स्थायी सं स्थापनसँग भएका कारोबार माननन्छन्। सम्झौता पर, खरीर्द, नबिी, नलनुदर्दनु,
ऋण, बैंक लगायतका कागजातमा क्यानाडा कपोरे सन (Canada Corp.) कै नाम भए तापनन
ती कामहरू स्थायी सं स्थापनका माननन्छन्।
क्यानाडा कपोरे सन (Canada Corp.) को स्थायी सं स्थापनले

स्वतन्र ननकाय सरह

व्यावसावयक गनतववनधको लेखा राख्ने, आय वववरण तयार गरी र्दाशखला गने, कर र्दाशखला
गने तथा अन्य वियाकलाप पूरा गनुथ पर्दथछ। सं स्थागत कर नतरे र बाँकी रकम मुख्य

कम्पनी क्यानाडा कपोरे सन (Canada Corp.) वा अन्य सम्बि व्यशिसमक्ष पठाउँर्दा ऐनको
र्दफा ६८ बमोशजम कर नतने शजम्मेवारी पनन सोही स्थायी सं स्थापनको हुन्छ।

11.4 स्थायी सं स्थापनले कागजातको अनभलेख राख्नुपने
स्थायी सं स्थापनले गरे का कारोबारको लेखा तथा सोसँग सम्बि कागजात र अनभलेख
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ८१ मा तोवकएको तररकाले नेपालमा राख्नु पर्दथछ।
८१(१) यस ऐन बमोशजम कर बुझाउनु पने र्दावयत्व भएको प्रत्येक व्यशिले ववभागबाट
तोवकएको प्रकार, ढाँचा, ले खापरीक्षणको प्रमाणीकरण वा अन्य प्रकारले गनुप
थ ने प्रमाणीकरण
तथा प्रमाशणत गने कागजातहरूका अनतररि र्दे हाय बमोशजमका आवश्यक कागजातहरू
नेपालमा खडा गरी राख्नु पनेछः–
(क)

यस ऐन बमोशजम ववभागमा पेि गनुप
थ ने आय वववरण वा अन्य कुनै कागजातहरूलाई
पुष्ट्याई गने आवश्यक सूचना तथा कागजात,

(ख)

ननजले बुझाउनु पने कर ननधाथरण गनथ सिाउ पुर्याउने कागजात,

(ग)

खचथ कट्टीलाई पुष्ट्याई गने कागजात।
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(२)

ववभागले नलशखत रूपमा सूचना जारी गरी अन्यथा तोकेकोमा बाहे क यस र्दफा
बमोशजमका कागजातहरू सम्बशन्धत आय वषथ समाप्त भएको नमनतले

पाँच वषथको

अवनधसम्म सुरशक्षत राख्नु पनेछ।
(३)

उपर्दफा (१) बमोशजमको कुनै कागजात नेपाली वा अं ग्रज
े ी भाषामा नभएमा ववभागले

नलशखत सूचना जारी गरी सम्बशन्धत व्यशिलाई ननजको आफ्नै खचथमा त्यस्तो
कागजातलाई प्रचनलत कानून बमोशजम मान्यता प्राप्त अनुवार्दकबाट नेपाली भाषामा
गररएको अनुवार्दप्रनत पेि गनथ लगाउन सक्नेछ।

(४) ववभागले मापर्दण्ड र प्रविया तोकी कुनै व्यशिले ववद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी
गनथ र उपर्दफा (१) बमोशजम राख्नु पने कागजातहरू ववद्युतीय माध्यमबाट राख्न
स्वीकृनत दर्दन सक्नेछ।

11.5 ननयन्रक ननकाय र स्थायी सं स्थापनबीचको कारोवार
स्थायी सं स्थापन र स्थायी सं स्थापनको स्वानमत्व भएको व्यशि वा सम्बि व्यशिबीचको
कारोबारलाई आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ५६ को उपर्दफा (१) र (२) बमोशजम
चारररीकरण र पररमाणीकरण गनुथ पर्दथछ।
५६(१) र्दफा ४५ को अधीनमा रही कुनै ननकाय तथा सो ननकायको वहतानधकारी बीच एक
अकाथमा

ववतरणको

कुनै

तररका

वा

अन्य

कुनै

वकनसमले

सम्पशिको

स्वानमत्वको

हस्तान्तरणबाट सम्पशि ननःसगथ भएमा र्दे हाय बमोशजम हुनेछः–
(क)

ु न्र्दा तत्काल अशिको बजार
सम्पशि हस्तान्तरणकताथले सो सम्पशिको ननःसगथ हुनभ
मूल्य सरहको रकम सो ननःसगथबाट प्राप्त गरे को मानननेछ, र

(ख)

सम्पशि हस्तान्तरण गररनलने व्यशिको सो सम्पशि प्राप्त गर्दाथ खण्ड (क) मा उल्ले ख
भए बराबरको रकम लागत परे को मानननेछ।

(२)

(क)

र्दफा ४५ को अधीनमा रही कुनै ननकाय र सो ननकायको कुनै वहतानधकारीबीच एक
अकाथमा कुनै र्दावयत्वको हस्तान्तरणबाट सो र्दावयत्वको ननःसगथ भएमा र्दे हाय बमोशजम
हुनेछः-

ु न्र्दा तत्काल अशिको बजार मूल्य
र्दावयत्व हस्तान्तरणकताथको सो र्दावयत्व ननःसगथ हुनभ
सरहको रकम सो र्दावयत्व ननःसगथ गर्दाथ लागत परे को मानननेछ, र

(ख)

र्दावयत्व हस्तान्तरण गररनलने सो व्यशिले र्दावयत्व नलँर्दा खण्ड (क) मा उल्लेख भए
बराबरको रकम प्राप्त गरे को मानननेछ।
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उपयुि
थ
र्दफामा भएको व्यवस्था अनुसार ननयन्रक र स्थायी सं स्थापनबीचको कारोबारमा
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ४५ को उपर्दफा (६) को अवस्था पूरा भएमा लागत
मूल्यमा र सो अवस्था पूरा नभएमा बजार मूल्यमा सामान खरीर्द नबिी भएको माननन्छ।
उर्दाहरण 11.5.1- मानौं, जोडथन कम्पनी (Jordan LLC) को नेपालमा िाखा कायाथलय
रहेछ। कम्पनीको जोडथनको पेट्रामा अवशस्थत कारखानाका सामान सो िाखा कायाथलयले
आयात गरी नेपालमा नबिी गर्दो रहे छ।
जोडथन कम्पनी (Jordan LLC) को िाखा कायाथलय नेपालमा रहे काले सो िाखा कायाथलय
नेपालमा रहे को स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
जोडथन कम्पनी (Jordan LLC) ले स्थायी सं स्थापनको रूपमा रहे को नेपाल िाखामा पठाएको
सामान सो िाखाले बजार मूल्यमा आयात गरी खरीर्द गरे को माननन्छ। आयात बापतको
रकम व्यापाररक मौज्र्दातको ननसगथमा लागत कट्टीको रूपमा ऐनको र्दफा १५ बमोशजम खचथ
कट्टी पाउँर्दछ।

11.6 स्थायी सं स्थापनको ननःसगथमा कर
स्थायी सं स्थापनकै ननसगथ भएमा त्यस्तो ननसगथमा आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ३७
बमोशजम लाभ गणना गनुथ पर्दथछ।
३७(१) कुनै सम्पशि वा र्दावयत्वको ननःसगथबाट हुन गएको कुनै व्यशिको लाभ ननःसगथको
समयमा सो सम्पशि वा र्दावयत्व बापतको खचथहरूको (आउट गोइङ्गस) योगभन्र्दा सो सम्पशि
वा र्दावयत्व बापत प्राप्त आम्र्दानीको योग बढी भए जनतको रकम मानी गणना गनुथ पनेछ।
(२)

कुनै सम्पशि वा र्दावयत्वको ननःसगथबाट हुन गएको कुनै व्यशिको नोक्सानी ननःसगथको
समयमा सो सम्पशि वा र्दावयत्व बापत प्राप्त आम्र्दानीहरूको योग भन्र्दा सो सम्पशि वा
र्दावयत्व बापतको खचथको (आउट गोइङ्गस) योग बढी भए जनतको रकम मानी गणना
गनुथ पनेछ।

उर्दाहरण 11.6.1- मानौं, डेनमाकथ कम्पनी (Denmark A/S) ले चतरा र्दोलालिाट शस्टमर
वे ननमाथणको ठे क्का नलएको रहे छ। ननमाथणको काम सुरु गरे को आठ मवहनामा उसको प्रगनत
पाँच मवहना बराबरको काममार भएछ। कम्पनीले सो ठे क्का र सम्बशन्धत सबै सम्पशि
र्दावयत्व बुल्गेररया कम्पनी (Bulgaria AD) लाई नबिी गरे छ। सुरु सम्झौता अनुसार
शस्टमर वे ननमाथणको कायथ तीन वषथमा पूरा गनुथ पने रहे छ।
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डेनमाकथ कम्पनी (Denmark A/S) को नेपालमा रहे को स्थायी सं स्थापनको ननसगथ भएकाले
बुल्गेररया कम्पनी (Bulgaria AD) ले नतरे को रकम सो स्थायी सं स्थापनको ननसगथ बापत
आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ३९ अनुसारको आम्र्दानी (incomings) हुन्छ भने स्थायी
सं स्थापनको खुर्द सम्पशिको कराधार ऐनको र्दफा ३८ अनुसारको खचथ (outgoings) हुन्छ।
यसरी स्थायी सं स्थापनको ननसगथमा भएको ऐनको र्दफा ३७ बमोशजमको खुर्द लाभ (gain on
disposal of permanent establishment) नेपालमा स्रोत भएको लाभ माननन्छ र ऐनको र्दफा
९ अनुसार कर लाग्र्दछ।

11.7 सम्बि व्यशिबीचको कारोवार
स्थायी सं स्थापन र स्थायी सं स्थापनको स्वानमत्व भएको व्यशि वा सम्बि व्यशिबीचको
कारोबारलाई कानूनमा भएको व्यवस्था बमोशजम मूल्याङ्कन नभएमा अवस्था अनुसार आयकर
ऐन, 2058 को र्दफा ३३ (वा कर सशन्धको धारा ९) अनुसार मूल्य हस्तान्तरणको
व्यवस्था लागू हुन्छ।
३३(१) सम्बि व्यशिहरू बीच कुनै व्यवस्था भएकोमा सो व्यवस्था सामान्य बजार व्यवहार
(आम्सथ ले न्थ) अनुसार सञ्चालन गररएको भए नतनीहरूको लानग कायम हुनसक्ने कर योग्य
आय वा बुझाउन पने कर प्रनतववशम्बत हुने वकनसमले ती व्यशिहरू बीच आय गणना गर्दाथ

समावेि वा कट्टी गररने रकमहरू ववभागले नलशखत रूपमा सूचना जारी गरे र ववतरण,
ववननयोजन वा बाँडफाँड गनथ सक्नेछ।
(२)
(क)

उपर्दफा (१) मा उशल्लशखत कुनै कुरा गर्दाथ ववभागले र्दे हाय बमोशजम गनथ सक्नेछः–

कुनै आय, नोक्सानी, रकम वा भ ुिानीको स्रोत र वकनसमलाई पुनः चारररीकरण गनथ,
वा

(ख)

कुनै व्यवसाय सञ्चालन गनथ कुनै व्यशिले मुख्य कायाथलय खचथ लगायत गनुथ परे को
ववनभन्न खचथबाट, सम्बि व्यशि वा व्यशिहरूलाई फाईर्दा पुग्न गएकोमा त्यस्तो खचथ
व्यवसायको कारोबारको तुलनात्मक आधारमा सम्बि व्यशिहरू बीच बाँडफाँड
गनथ।

उर्दाहरण 11.7.1- मानौं, रोमानीया साझेर्दारी (Romania SNC) को नेपालमा िाखा
कायाथलय

रहे छ।

कम्पनीको

रोमानीयामा

अवशस्थत

कारखानाका

सामान

सो

िाखा

कायाथलयले आयात गरी नेपालमा नबिी गर्दो रहे छ। आयातको मूल्य ननधाथरण गर्दाथ
रोमानीयाको कारखाना स्थलको नबिी मूल्य कायम नगरी नेपाली ग्राहकको मूल्य कायम
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गररने गररएको रहेछ। नेपाली ग्राहकको मूल्यमा नै आयात भएकाले िाखा कायाथलयको
कुनै आय बच्र्दो रहेनछ।

रोमानीया साझेर्दारी (Romania SNC) को िाखा कायाथलय नेपालमा रहे काले सो िाखा
कायाथलय नेपालमा रहे को स्थायी सं स्थापन हुन्छ।
रोमानीया साझेर्दारी (Romania SNC) र यसको िाखा कायाथलयबीचको कारोबार स्वतन्र
व्यशि सरहको नभई नेपाली ग्राहकको मूल्य रोमानीयामा रहे को कायाथलयमा नै गणना
गररएकाले यसमा मूल्य हस्तान्तरण (Transfer Pricing) व्यवस्था लागू हुन्छ। आयकर ऐन,
2058 को र्दफा ५६ र र्दफा ३३ बमोशजम समायोजन गररएको रकम स्थायी सं स्थापनको
खचथ कट्टी हुन्छ।

11.8 आय ननधाथरणको तररका
स्थायी सं स्थापनको आयमा समावेि हुने रकम अन्य बानसन्र्दा सरह नै गणना हुन्छ। स्थायी

सं स्थापनको खचथ कट्टी गर्दाथ आयकर ऐन, 2058 को र्दफा १३ र्दे शख र्दफा २१ का
व्यवस्था लागू हुन्छन्। तर स्वतन्र ननकाय सरह मानीए तापनन स्थायी संस्थापन र यसको
स्वानमत्व भएको गैर बानसन्र्दा ननकायबीचको केही कारोबारहरूलाई कर प्रयोजनमा मान्यता
दर्दइर्दैं न।
▪

ननयन्रक ननकाय वा सम्बि व्यशिले गरे को लगानीको ब्याज खचथ कट्टी हुँर्दैन। तर सो
ननयन्रक ननकाय वा सम्बि व्यशिले अन्य व्यशिबाट नलएको ऋण मध्ये स्थायी
सं स्थापनले प्रयोग गरे को अनुपातको ऋणको समानुपानतक ब्याज वा स्थायी सं स्थापनकै
लानग भनेर नलइएको ऋणको ब्याजको सोधभनाथ भने खचथ कट्टी पाउँछ।

▪

ननयन्रक ननकाय वा सम्बि व्यशिको ब्रान्ड वा ट्रेडमाकथ वा त्यस्तै अमूतथ सम्पशिमा कुनै
रोयल्टी खचथ कट्टी पाउँर्दैन। तर सो ननयन्रकले नै अन्य व्यशिको ट्रेडमाकथ प्रयोग गरे

बापत नतरे को समानुपानतक रकम वा स्थायी सं स्थापनकै प्रयोगका लानग तेस्रो पक्षबाट
नलएको ट्रेडमाकथको रोयल्टी खचथ कट्टी हुन्छ।
▪

ननयन्रक वा सम्बि व्यशिले स्थायी सं स्थापन सञ्चालन गर्दाथ कुनै व्यवस्थापन िुल्क
नलएको भएमा सो िुल्क खचथ कट्टी हुँर्दैन। तर ननयन्रक वा सम्बि व्यशिको वास्तववक
व्यवस्थापन र प्रिासननक खचथहरूको समानुपानतक अंि खचथ कट्टी हुन्छ।

उर्दाहरण 11.7.1- मानौं, अल्जेररया कम्पनी (Algeria Co.) को नेपालमा नबिी िाखा
रहेछ। नेपालको िाखाको नबिी कम्पनीको कुल नबिीको २ प्रनतित रहेछ। कम्पनीले
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िाखा कायाथलयमा वावषथक ७ प्रनतित ब्याज नलने गरी रु.३ करोड ऋण दर्दएको रहे छ।
उि ऋणको स्रोतमा रु.१ करोड अल्जेररयाको बैंकसँग ६ प्रनतित ब्याजर्दरमा िाखा

ँ ६ प्रनतित
कायाथलयको व्यवसायका लानग भनेर नलएको, रु.१ करोड अवफ्रकन बैंकसग
ब्याजर्दरमा कम्पनीका ववनभन्न व्यवसायका लानग नलएको रु.१५ करोडमध्येको र रु.१
करोड कम्पनीको आफ्नै स्रोतको रहे छ।
कम्पनीको आफ्नै ब्रान्ड लोगो रहे छ। आफ्नो लोगो बापत िाखा कायाथलयबाट वावषथक रु.१
करोड नलने गरे को रहे छ। यसमा उत्पादर्दत सामानमध्ये एउटा सामानको लोगो स्पेन
कम्पनी (Spain S.A.) को रहे को र उि कम्पनीको लोगो बापत वावषथक रु.३० लाख
नतरे को रकम समावेि रहे छ।
कम्पनीले िाखा कायाथलयबाट वावषथक रु.२ करोड व्यवस्थापन िुल्क नलने गरे को रहे छ र
कम्पनीको वावषथक व्यवस्थापन खचथ रु.५० करोड रहेछ।
मानथ उपलब्ध सूचना अनुसार र्दे हाय अनुसार िाखा कायाथलयको खचथ कट्टी पाइन्छः
▪

अल्जेररयाको बैंकसँग नलएको ऋण रु.१ करोडको ६ प्रनतित र अवफ्रकन बैंकसँग
नलएको ऋण रु.१ करोड ६ प्रनतित ब्याज खचथ कट्टी हुन्छ।

▪

कम्पनीको आफ्नै ब्रान्ड लोगो बापत नेपालको िाखा कायाथलयबाट नलएको रु.१ करोड

खचथ कट्टी हुँर्दैन, तर स्पेन कम्पनी (Spain S.A.) को लोगो बापत वावषथक रु.३० लाख
खचथ कट्टी हुन्छ।
▪

कम्पनीले नेपालको िाखा कायाथलयबाट नलएको रु.२ करोड व्यवस्थापन िुल्क खचथ
कट्टी हुँर्दैन, तर कम्पनीको वावषथक व्यवस्थापन खचथ रु.५० करोडको २ प्रनतितले हुने
रु.१ करोड भने खचथ कट्टी हुन्छ।

11.9 स्थायी सं स्थापनले ऐनको र्दफा १२ र १२ख. बमोशजमको रकम खचथ कट्टी पाउने
स्थायी सं स्थापनले आयकर ऐन, 2058 को र्दफा १२ र १२ख बमोशजमको रकम खचथ
कट्टी िटाउन पाउँछ।

१२(१) कुनै व्यशिले कुनै आय वषथमा आफ्नो करयोग्य आय गणना गर्दाथ यस र्दफाको

प्रयोजनको लानग ववभागबाट स्वीकृनत प्राप्त कर छु ट पाउने सं स्थालाई चन्र्दा उपहार
दर्दएको रकम िटाउने र्दाबी गनथ सक्नेछ।
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(२) उपर्दफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापनन उि उपर्दफा बमोशजम कुनै

आय वषथमा िटाउन पाउने खचथ एक लाख रुपैयाँ वा त्यस्तो व्यशिको उि वषथको
समायोशजत करयोग्य आयको पाँच प्रनतितमध्ये जुन िटी हुन्छ त्योभन्र्दा बढी हुने
छै न।

(३)

उपर्दफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले शखएको भए तापनन कुनै खास अवस्थामा
नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको कुनै कायथको लानग

कुनै व्यशिले खचथ गरे को वा चन्र्दा दर्दएको रकम सो व्यशिको आय ननधाथरण गर्दाथ
खचथ बापत पूणथ वा आंशिक रूपमा कट्टी गनथ पाउने गरी तोक्न सक्नेछ।
१२ख. कुनै व्यशिले कुनै आय वषथमा प्रधानमन्री र्दै वी प्रकोप उिार कोष र नेपाल
सरकारले स्थापना गरे को पुनननथमाथण कोषमा योगर्दान गरे को रकम उि वषथको
करयोग्य आय गणना गर्दाथ िटाउन सक्नेछ।

11.10करको र्दर
(1)

स्थायी सं स्थापनलाई बानसन्र्दा ननकायरूपमा कर लाग्ने
स्थायी सं स्थापन बानसन्र्दा ननकाय माननने हुनाले आय गणना र कर ननधाथरणमा बानसन्र्दा
ननकायलाई लागू हुने सबै प्रावधानहरू लागू हुन्छन् । करयोग्य आयमा आयकर ऐन,

2058 को अनुसूची १ को र्दफा २ अनुसार व्यवसायको प्रकृनत अनुसारको करको र्दर
लाग्र्दछ। कारोबारको प्रकृनत अनुसार स्थायी सं स्थापनले ऐनको र्दफा ११ का कर सहुनलयत
प्राप्त गर्दथछ।

उर्दाहरण 11.10.1- मानौं, इराक कम्पनी (Iraq Co.) ले नेपालमा िरायसी सामान

ँ ीगत
उत्पार्दन गने कारखाना २०७६ चैरमा खोलेको रहे छ। सो कारखाना खोल्र्दा पुज
लगानी रु.२ अबथ खचथ भएको रहे छ र ६०० नेपाली नागररकलाई रोजगारी दर्दएको रहे छ।
इराक कम्पनी (Iraq Co.) को कारखाना भएकाले यो नेपालमा रहे को स्थायी सं स्थापन
हुन्छ। आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ११ अनुसार रु.१ अबथभन्र्दा बढी लगानीको वविेष
उद्योग खोनलएको अवस्थामा पवहलो पाँच वषथ आयकर पूरै छु ट हुन्छ। त्यसकारण, सो
स्थायी सं स्थापन कारखानाको पवहलो पाँच वषथ कर छु ट पाउने सुववधा अन्तगथत कर
र्दाशखला गनुप
थ र्दै न।
(2)

स्थायी सं स्थापनले ववर्दे ि पठाएको आयमा सोही स्थायी सं स्थापनलाई कर लगाइने
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ु ान गरी बाँकी रहे को आय ववर्दे िी ननयन्रक वा सम्बि
स्थायी सं स्थापनले सं स्थागत कर भि
व्यशिलाई स्थानान्तरण गर्दाथ आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ५३ को उपर्दफा (४) अनुसार
गणना गररएको लाभांि सरहको रकममा ऐनको र्दफा ६८ तथा अनुसूची १ को र्दफा २

बमोशजम ववर्दे ि पठाएको आयमा सोही स्थायी सं स्थापनलाई कर लाग्र्दछ। ननयन्रकलाई
कुनै कर लाग्र्दै न। ववर्दे ि पठाएको आयमा ऐनको र्दफा ५६ को उपर्दफा (३) को अवस्था

ववद्यमान भएमा (i.e. Repatriation of unrealized profits) त्यस्तो रकम स्थायी सं स्थापनको
आय गणना गर्दाथ समावेि गनुथ पर्दथछ।
उर्दाहरण

11.10.2-

मानौं,

इराक

कम्पनीको

मानथको

उर्दाहरण

11.10.1

मा

कारखानाको व्यावसावयक आयमा आयकर ऐन, 2058 को र्दफा ११ बमोशजम ित
प्रनतित नै कर सहुनलयत हुने हुनाले कर लाग्र्दै न।
तर सो आय ववर्दे ि पठाएको अवस्थामा भने सो र्दफाको सहुनलयत नभएकाले ५ प्रनतित
कर लाग्र्दछ।

उर्दाहरण 11.10.3- मानौं, ग्लोबल लाईफ इन्स्योरे न्स कं. (Global Life Insurance
Company) को िाखा कायाथलय नेपालको सम्बशन्धत ननकायबाट ईजाजत नलई नेपालमा
व्यवसाय सञ्चालन गरररहे को गैर बानसन्र्दा व्यशिको नेपालशस्थत स्थायी सं स्थापन हो। उि
ननकायले नेपालमा लगानी बीमा व्यवसाय गरी आजथन गरे को आय सो कम्पनी आफैले
ववतरण गनथ ननमलेको कारण त्यस्तो रकम आफ्नो Parent Company लाई पठाएको खण्डमा
उि रकम ववर्दे िमा पठाएको आय माननन्छ र त्यस्तो ववर्दे िमा पठाउने आयमा ५
ु ानी गनुप
प्रनतितका र्दरले कर कट्टी गरी बाँकी रकम मारै भि
थ र्दथछ।

उर्दाहरण 11.10.4- मानौं, नसङ्गापुर कम्पनी (Singapore Bhd.) र सो कम्पनीका सम्बि
व्यशिको नेपालमा रहे को िाखा कायाथलयसँग भएको कारोबार ननम्नानुसार रहे छः
Singapore
Bhd.

Singapore Sdn.
Bhd. (100%
subsidiary)

Malaysia
branch
Singapore Bhd.

Total

Opening
Payables
(Receivable)

3,000,000

2,000,000

(1,000,000)

4,000,000

Purchases

5,000,000

-

2,000,000

7,000,000

Sales

2,500,000

3,000,000

2,500,000

8,000,000
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Payments
(received) during
the year

5,000,000

Profit after tax

6,500,000

Closing payables

7,000,000

2,500,000

(2,500,000)

5,000,000
6,500,000

(3,500,000)

1,000,000

4,500,000

नेपालमा रहेको िाखा कायाथलय नेपालको स्थायी सं स्थापन हुने र नसङ्गापुर कम्पनी
(Singapore Bhd.) र सो कम्पनीका सम्बि व्यशिको वषथको सुरुको नतनथ बाँकी रकम रु.
४० लाख रहेकोमा वषाथन्तमा सो रकम बढे र रु. ४५ लाख पुगेको रहे छ। तर स्थायी
सं स्थापनको आय रु. ६५ लाख भएकाले ववर्दे ि पठाएको आयमा ननम्नानुसार कर गणना
गनुप
थ छथः
Opening payables

4,000,000

Closing payables

4,500,000

Increment in payables

500,000

Profits during the year

6,500,000

Repatriation of profits

6,000,000

Repatriation tax @5%

300,000

11.11कारोबार एकीकरण अवधारणा (Force of Attraction Rule)
गैर बानसन्र्दा ननकायको नेपालको कारोबारहरूमध्ये कुनै कारोबारले स्थायी सं स्थापन नसजथना
गरे को अवस्थामा उस्तै कामहरू जोडेर आय ननधाथरण गररने तररका कारोबार एकीकरण
अवधारणा (Force of Attraction Rule) हो। आय एकीकरणमा सो गैर बानसन्र्दा ननकायको
एकभन्र्दा

बढी

व्यावसावयक

कारोबारले

स्थायी

सं स्थापन

नसजथना

भएमा

सबै

स्थायी

सं स्थापनहरू एउटै स्थायी सं स्थापनले गरे सरहका सबै कारोबारहरू सोही स्थायी सं स्थापनको

आय माननन्छ।सो गैर बानसन्र्दा ननकायको कुनै व्यावसावयक कारोबारले स्थायी सं स्थापन
नसजथना भएमा सो स्थायी सं स्थापनले गरे सरहका सबै कारोबारहरू सोही स्थायी सं स्थापनको
आय माननन्छ।
ु हरू मध्ये मौररसस्, पावकस्तान, कतार,
नेपालको र्दोहोरो कर मुशि सम्झौता भएका मुलक
श्रीलङ्का र थाइल्यान्डका बानसन्र्दा ननकायको स्थायी सं स्थापनका हकमा आय एकीकरण
अवधारणा (Force of Attraction Rule) अनुसार आय गणना हुन्छ।
उर्दाहरण 11.11.1- मानौं, कतार नलनमटे ड (Qatar Company) ले नेपालमा रहेको एजेन्ट
माफथत रु.७ करोडको सामान नबिी गरे छ रहे छ। कम्पनीले नेपाल सरकारको सामान
स्थायी सं स्थापन सम्बन्धी ननर्दे शिका, 2077/ 80

आपूनतथ गने एउटा ठे क्का प्राप्त गरे छ र सो ठे क्कामा रु.४ करोड भ ुिानी पाएछ।
नेपाल र कतारनबच भएको कर सशन्धको धारा ७ को अनुच्छे र्द-१ अनुसार कतारका
बानसन्र्दाको नेपालमा स्थायी सं स्थापन भएको अवस्थामा सो स्थायी सं स्थापनले गरे सरहका
सबै व्यावसावयक कायथहरू (Sales in that other State of goods or merchandise of the same
or similar kind as those sold through that permanent establishment) जोडी स्थायी
सं स्थापनलाई कर लगाइने हुनाले उि स्थायी सं स्थापनको नबिी रु.११ करोड माननन्छ।

**
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अनुसूचीहरु
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अनुसूची - १

साववकको स्थायी लेखा नम्बर प्रयोगको ननवेर्दन
(ननर्दे शिकाको पररच्छे र्द 10 सँग सम्बशन्धत)

नमनतः … … …. …
श्रीमान प्रमुख कर अनधकृतज्यू
…. … कायाथलय।

ववषयः साववकको स्थायी लेखा नम्बरमा व्यवसाय अद्यावनधक गने बारे ।
महोर्दय,
हाम्रो र्दे हायको स्थायी लेखा नम्बरमा र्दे हाय अनुसारको व्यवसाय थप गनुथ पने भएकाले थप हुने
व्यवसायसँग सम्बि कागजात सम्लग्न राखी व्यवसाय अद्यावनधक गनथ अनुरोध गर्दथछौं।
करर्दाताको नामः

स्थायी लेखा नम्बरः
हालसम्मको व्यवसाय
थप हुने व्यवसाय
व्यवसाय थप हुन आवश्यक कागजातहरु
व्यवसायको अनुमानीत अवनध

र्दस्तखत
---------------------

अशख्तयार प्राप्त व्यशिको नामः
ठे गानाः
सम्पकथ नं.
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अनुसूची - २

स्थायी लेखा नम्बर अद्यावनधक सूचना
(ननर्दे शिकाको पररच्छे र्द 10 सँग सम्बशन्धत)

नमनतः … … …. …
स्थायी लेखा नम्बर अद्यावनधक गररएको जानकारी

स्थायी लेखा नम्बर…. …. …. भएका करर्दाता श्री .. … … … … को स्थायी लेखा नम्बरमा र्दे हाय बमोशजमका
व्यवसाय थप गररएको व्यहोरा प्रमाशणत गररएको छ।
करर्दाताको नामः

स्थायी लेखा नम्बरः
साववकको व्यवसाय

(ववस्तृत वववरण)

अब कायम भएको व्यवसाय

(ववस्तृत वववरण)

प्रत्येक व्यवसायको बेग्लाबेग्लै व्यशि सरह आय गणना गरी आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ९६
अनुसार आय वववरण पेि गनुथ पनेछ।
र्दस्तखत
---------------------

कर अनधकृत
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अनुसूची - ३

कर नमलान सुववधा प्रमाशणकरणको ननवेर्दन
(ननर्दे शिकाको पररच्छे र्द 10 सँग सम्बशन्धत)

नमनतः … … …. …
श्रीमान प्रमुख कर अनधकृतज्यू
…. … कायाथलय।

ववषयः कर नतरे को रकम र कर सहुनलयत प्रमाशणत गने बारे ।
हामीले नेपालमा रहे को स्थायी सं स्थापनको रुपमा र्दे हाय बमोशजम कर भुिानी गरे को र र्दे हाय
अनुसार कर सहुनलयत पाउने हुनाले सो भुिानी र सहुनलयत प्रमाशणत गरर पाउन अनुरोध गर्दथछौं।
करर्दाता स्थायी सं स्थापनको नामः
करर्दाताको मूल ननकायको नामः
स्थायी लेखा नम्बरः
आय वषथः
आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ११ बमोशजम कुनै सुववधा नमलान
नगरी हुने आय रु.
सं स्थागत आयकरको र्दर

२५%

आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ११ बमोशजम गणना गररएको
कर सुववधा
आय रु.
सुववधाको कर रु.
भुिानी गरे को आयकर रु. (िुल्क र व्याज बाहेक तर ववर्दे ि
पठाएको आयमा लागेको कर सवहत)
र्दस्तखत --------------------अशख्तयार प्राप्त व्यशिको नामः
ठे गानाः

सम्पकथ नं.
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अनुसूची - ४

कर नमलान सुववधा प्रमाशणकरण
(ननर्दे शिकाको पररच्छे र्द 10 सँग सम्बशन्धत)

नमनतः … … …. …
ववषयः कर नतरे को रकम र कर सहुनलयत प्रमाणीकरण।
श्री [स्थायी सं स्थापनको नाम]
स्थायी लेखा नम्बर ।
श्री [मूल ननकायको नाम] को नेपालमा रहे को स्थायी सं स्थापनको र्दे हाय बमोशजम कर भुिानी गरे को
र र्दे हाय अनुसार कर सहुनलयत पाएको व्यहोरा प्रमाशणत गर्दथछौं।
करर्दाता स्थायी सं स्थापनको नामः
करर्दाताको मूल ननकायको नामः
स्थायी लेखा नम्बरः
आय वषथः
आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ११ बमोशजम कुनै सुववधा नमलान
नगरी हुने आय रु.
सं स्थागत आयकरको र्दर

२५%

आयकर ऐन, २०५८ को र्दफा ११ बमोशजम गणना गररएको
कर सुववधा
आय रु.
सुववधाको कर रु.
भुिानी गरे को आयकर रु.[िुल्क र व्याज बाहे क तर ववर्दे ि
पठाएको आयमा लागेको कर सवहत]

र्दस्तखत --------------------कर अनधकृत
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