नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्त्तररक राजस्व ववभागको
सूचना !
आर्र्थक ववद्येयक, 2077 को दफा 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30 र 31 ले हालसम्म करको दायरामा नआएका कुनै पर्न व्यक्ति, आयकर तर्ा मूल्य
अर्भवृवि कर वववरण नबुझाएका करदाताहरु (नन-फाइलसथ) को लार्ग 2077 फागुन
मसान्त्तसम्ममा अवसरको उपयोग गनथ सक्ने गरी ववर्भन्न छु ट तर्ा सुववधाहरु, कोर्भड-19
को सं क्रमणबाट प्रभाववत कारोबारमा कर छु ट सहुर्लयत लगायतका अन्त्य ववर्भन्न छु ट तर्ा
सुववधाहरुको व्यवस्र्ा गरे को छ । आर्र्थक ववद्ये यक, 2077 बाट प्रदान गररएका छु ट
तर्ा सुववधाहरुको ववस्तृत वववरण आन्त्तररक राजस्व ववभागको वेभसाइट www.ird.gov.np
मा उपलब्ध छ । यस सम्बन्त्धी र्प जानकारीको लार्ग सम्बक्तन्त्धत आन्त्तररक राजस्व
कायाथलय वा करदाता सेवा कायाथलयहरुमा सम्पकथ गरी आफूसँग सम्बक्तन्त्धत छु ट तर्ा
सुववधाको अर्धकतम उपयोग गरी कर सहभार्गता वृवि गनथ सबैको जानकारीको लार्ग यो
सूचना प्रकाक्तित गररएको छ ।

आर्र्थक ववद्ये यक, 2077 ले गरे को छु ट, सुववधा तर्ा वविेष व्यवस्र्ाहरुुः
दफा 20 करको दायरामा आउनेलाई िुल्क तर्ा व्याज र्मन्त्हा ददइनेुः
(१) कुनै पर्न व्यक्तिले र्बगतमा कर लाग्ने आय आजथन गरे को तर त्यसरी
आक्तजत
थ आयमा कर नबुझाएको भए त्यस्ता व्यक्तिले स्र्ायी लेखा नम्बर
र्लई आर्र्थक वषथ २०७४/७५ र २०७५/७६ को बुझाउनु पने आय
वववरण र सोमा लाग्ने कर सम्वत् २०७७ साल फागुन मसान्त्तसम्म
बुझाएमा सो बापत लाग्ने िुल्क तर्ा ब्याज र्मन्त्हा हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम आय वववरण र कर बुझाएमा

सोभन्त्दा अक्तिका

आर्र्थक वषथहरुको आय वववरण र सोमा लाग्ने कर‚ िुल्क तर्ा ब्याज
बुझाउनु पने छै न।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजम आय वववरण सवहत कर दाक्तखल नगने व्यक्तिसँग
आय आजथन गरे को अवर्धको आय वववरण दाक्तखल गनथ लगाई

र्तनुथ पने

कर, िुल्क तर्ा व्याज असुल गररनेछ।
दफा 21

र्प दस्तुर, िुल्क, ब्याज तर्ा जररबाना र्मन्त्हा हुनेुः
(१) स्र्ायी लेखा नम्बर र्लई आय वववरण पेि नगने वावषथक पचास लाख

रुपैयाँसम्मको कारोबार गने प्राकृर्तक व्यक्तिले आर्र्थक वषथ २०७३/७४‚
२०७४/७५

र २०७५/७६

को आय

वववरण‚

सो

आय

वववरण

अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने व्याजको पच्चीस प्रर्तितले हुने रकम
सम्वत् २०७७ साल फागुन मसान्त्तसम्म बुझाएमा सोभन्त्दा अक्तिका

वषथहरुको आय वववरण पेि गनुथ पने छै न र त्यस्तो आयमा लाग्ने कर,
िुल्क तर्ा बाँकी ब्याज र्मन्त्हा हुनेछ।
(२) स्र्ायी लेखा नम्बर र्लई आर्र्थक बषथ २०७३/७४ वा सो भन्त्दा अक्तिको

आय वववरण पेि नगने वावषथक पचास लाख रुपैयाँभन्त्दा बढीको कारोबार
गने प्राकृर्तक व्यक्ति वा र्नकायले आय वववरण‚ सो आय वववरण

अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने व्याजको पच्चीस प्रर्तितले हुने रकम
सम्वत् २०७७ साल फागुन मसान्त्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने िुल्क तर्ा
बाँकी ब्याज र्मन्त्हा हुनेछ।
(३) सम्वत् २०७५ साल असार मसान्त्तसम्मको मूल्य अर्भवृवि कर वववरण पेि
नगने मूल्य अर्भवृवि करमा दताथ भएका कुनै पर्न करदाताले आफूले

बुझाउनु पने कर वववरण‚ सो कर वववरण अनुसारको मूल्य अर्भवृवि कर र

सोमा लाग्ने व्याजको पचास प्रर्तितले हुने रकम सम्वत् २०७७ साल
फागुन मसान्त्तर्भर बुझाएमा सोमा लाग्ने जररबाना‚ र्प दस्तुर तर्ा बाँकी
ब्याज र्मन्त्हा हुनेछ।
(४) उपदफा (३) मा उक्तल्लक्तखत अवर्धर्भर मूल्य अर्भवृवि कर वववरण पेि
नगने करदातामध्ये सम्वत् २०७३ साल असारसम्मको कर वववरण पेि
नगने करदाताको दताथ स्वतुः खारे ज हुनेछ।
(५) उपदफा (४) बमोक्तजम दताथ खारे ज भएका करदाताले पेि गनुप
थ ने कर
वववरण वढला पेि गरे को वा कर वववरण पेि नगरे को कारणले लाग्ने
जररबाना र्मन्त्हा हुनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोक्तजमको बक्यौता बाहे क अन्त्य कर बक्यौता रहे का
करदाताको त्यस्तो बक्यौता रकमको अर्भलेख कायम गरी असुल गररनेछ।
दफा 22 खानेपानी तर्ा सरसफाई उपभोिा सं स्र्ालाई लाग्ने कर, िुल्क तर्ा व्याज
र्मन्त्हा सम्बन्त्धी वविेष व्यवस्र्ाुः

(१) जलस्रोत ऐन‚ २०४९ बमोक्तजम दताथ भएका खानेपानी तर्ा सरसफाई
उपभोिा

सं स्र्ाको

आर्र्थक

वषथ

२०७५/७६

सम्मको

कारोबारमा

आन्त्तररक राजस्व कायाथलयबाट कर र्नधाथरण भई बक्यौता रहे को कर‚
िुल्क तर्ा ब्याज र आर्र्थक वषथ २०७६/७७ र सोभन्त्दा अक्तिका आय
वषथहरुमा सं स्र्ाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आजथन गरे को आयमा आयकर
ऐन‚ २०५८ बमोक्तजम लाग्ने करमध्ये र्तनथ बाँकी कर‚ िुल्क तर्ा ब्याज
र्मन्त्हा हुनेछ।
दफा 23 बक्यौता कर र्मन्त्हा सम्बन्त्धी वविेष व्यवस्र्ाुः
आयकर ऐन, २०३१ बमोक्तजम लगत कायम भई असुल हुन नसकेको आयकर
बक्यौता र मूल्य अर्भवृवि कर ऐन‚ २०५२ ले प्रर्तस्र्ापन गरे का होटल कर,
मनोरञ्जन कर, ठे क्का कर र र्बक्रीकर ऐन बमोक्तजम सम्वत् २०६० साल असार
मसान्त्तसम्म लगत कायम भई असुल हुन नसकेका बक्यौता करमध्ये प्रर्त लगत

पचास हजार रुपैयाँसम्मको बक्यौता कर र सोमा लागेको ब्याज र्मन्त्हा गररएको
छ।
दफा 24 िुल्क, र्प दस्तुर तर्ा जररबाना र्मन्त्हा सम्बन्त्धी वविेष व्यवस्र्ाुः
आयकर ऐन‚ 2058‚ मूल्य अर्भवृवि कर ऐन‚ 2052 र अन्त्तुःिुल्क ऐन‚
2058 बमोक्तजम सम्वत् २०७५ साल असार मसान्त्तर्भर भएको कर र्नधाथरण

वा अन्त्त:िुल्क र्नधाथरण (झुट्टा तर्ा नक्कली बीजक सम्बन्त्धमा भएको कर
र्नधाथरण बाहे क) उपर क्तचत्त नबुझाई आन्त्तररक राजस्व ववभाग समक्ष प्रिासकीय
पुनरावलोकनको लार्ग र्नवेदन ददई ववचारार्धन रहे का वा ववभागको र्नणथयमा
क्तचत्त नबुझाई राजस्व न्त्यायार्धकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई ववचारार्धन
रहेका मुद्दा सम्बक्तन्त्धत करदाताले वफताथ र्लई त्यस्तो र्नधाथरणबाट कायम भएको
आयकर, मूल्य अर्भवृवि कर, अन्त्तुःिुल्क बापतको कर रकम र सोमा लागेको
ब्याज सम्वत् २०७७ साल फागुन मसान्त्तर्भर बुझाएमा सो मा लागेको िुल्क‚
र्प दस्तुर तर्ा जररबाना र्मन्त्हा ददइनेछ ।
दफा 25 कोर्भड-१९ को सं क्रमणबाट प्रभाववत कारोबारमा कर छु ट सहुर्लयत सम्बन्त्धी
वविेष व्यवस्र्ाुः
(१) वावषथक बीस लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार वा दुई लाखसम्म आय भई
आयकर ऐन, २०५८ को

दफा ४ को उपदफा (४) बमोक्तजम कर लाग्ने

करदातालाई आय वषथ २०७६/७७ मा लाग्ने करमा पचहत्तर प्रर्तित छु ट
हुनेछ।
(२) आयकर ऐन, २०५८ को

दफा ४ को उपदफा (४क) बमोक्तजम

कारोबारको आधारमा कर बुझाउने वावषथक बीस लाख रुपैयाँदेक्तख पचास
लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई आय वषथ २०७६/७७
मा लाग्ने करमा पचास प्रर्तित छु ट हुनेछ।
(३) वावषथक एक करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका व्यक्तिलाई आय वषथ
२०७६/७७ मा आयकर ऐन, २०५८ बमोक्तजम लाग्ने करमा पच्चीस
प्रर्तितले छु ट हुनेछ।
(४) होटल‚ ट्राभल‚ ट्रेवकङ्ग‚ यातायात वा हवाई सेवाको वावषथक एक करोड

रुपैयाँभन्त्दा बढी कारोबार गने व्यक्तिलाई आय वषथ २०७६/७७ मा
आयकर ऐन, २०५८ बमोक्तजम लाग्ने करमा बीस प्रर्तितले छु ट हुनेछ।

दफा 26 नेपाल सरकार‚ प्रदे ि वा स्र्ानीय तहले स्र्ापना गरे को कोरोना सं क्रमण
रोकर्ाम‚ र्नयन्त्रण तर्ा उपचार कोषमा योगदान गरे को खचथ सम्बन्त्धी वविेष
व्यवस्र्ाुः
कुनै व्यक्तिले आर्र्थक वषथ २०७६/७७ मा नेपाल सरकार‚ प्रदे ि वा स्र्ानीय
तहले स्र्ापना गरे को कोरोना सं क्रमण रोकर्ाम‚ र्नयन्त्रण तर्ा उपचार कोषमा
योगदान गरे को रकम उि वषथको करयोग्य आय गणना गदाथ खचथ कवट्ट गनथ

पाउनेछ।
दफा 27 स्र्ायी ले खा नम्बर नर्लएका कामदारलाई ववतरण गरे को ज्याला खचथ सम्बन्त्धी
वविेष व्यवस्र्ाुः

आयकर ऐन‚ २०५८ को दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (ि१) मा

जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापर्न कुनै व्यक्तिले आर्र्थक वषथ २०७६/७७ मा
कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गने प्रयोजनको लार्ग पटके

ु ानी गदाथ भ ुिानी प्राप्त गने
प्रकृर्तको तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला भि

प्राकृर्तक व्यक्तिले स्र्ायी लेखा नम्बर नर्लएको भए तापर्न त्यस्तो खचथ कवट्ट
गनथ पाउनेछ।
दफा 28 स्र्ायी ले खा नम्बर उल्लेख नभएको बीजक वापतको खचथ सम्बन्त्धी वविेष व्यवस्र्ाुः
आयकर ऐन‚ २०५८ को दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (ि२) मा

जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापर्न कुनै व्यक्तिले आर्र्थक वषथ २०७६/७७ मा
कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गने

प्रयोजनको लार्ग

व्यावसावयक कारोबार नगने प्राकृर्तक व्यक्तिसँग सोझै गररने कृवषजन्त्य‚ वनजन्त्य‚
पिुजन्त्य र अन्त्य िरायसी वस्तुको खररद तर्ा स्र्ायी लेखा नम्बर उल्लेख
नभएको दुई हजार रुपैयाँसम्मको बीजक बापतको खचथ कट्टी गनथ पाउनेछ।
दफा 29 दम्पक्तत्तले योगदानमा आधाररत सामाक्तजक सुरक्षा कोषमा योगदान गरे को आय
सम्बन्त्धी वविेष व्यवस्र्ाुः

आयकर ऐन‚ २०५८ को अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (२) को खण्ड

(ङ) मा जुनसुकै कुरा लेक्तखएको भए तापर्न आर्र्थक वषथ २०७६/७७ मा ऐजन
ऐनको दफा ५० बमोक्तजम छनौट गने कुनै दम्पक्तत्तले योगदानमा आधाररत

सामाक्तजक सुरक्षा कोषमा योगदान गरे कोमा त्यस्तो आयमा उपदफा (२) को
खण्ड (क) बमोक्तजमको कर लाग्ने छै न।
दफा 30 सामाक्तजक सुरक्षा कोषमा योगदान वापतको रकम हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी वविेष
व्यवस्र्ाुः
योगदानमा आधाररत सामाक्तजक सुरक्षा कोष ऐन‚ २०७४ बमोक्तजम स्र्ापना

भएको सामाक्तजक सुरक्षा कोषमा सहभागी भएको वा हुन चाहने कुनै पर्न

योगदानकताथले स्वीकृत अवकाि कोषमा जम्मा गरे को रकम सम्वत् २०७७
साल चैर मसान्त्तर्भर सामाक्तजक सुरक्षा कोषमा हस्तान्त्तरण गरे मा त्यसरी

हस्तान्त्तरण गररएको रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोक्तजम
ु ानी बापत कर कट्टी गनुथ पने छै न।
अवकाि भि

दफा 31 ह्रासयोग्य सम्पक्तत्तमा एकर्तहाइले र्प पाउने ह्रासकट्टी खचथ सम्बन्त्धी वविेष
व्यवस्र्ाुः

आयकर ऐन‚ २०५८ को अनुसूची-२ को दफा ३ को उपदफा (२) मा जुनसुकै

कुरा लेक्तखएको भए तापर्न आर्र्थक वषथ २०७६/७७ मा कुनै र्नकाय वषथभरर
पूणथ रुपले ऐनको दफा ११ मा उक्तल्लक्तखत वविेष उद्योग सञ्चालनमा रहे को
भएमा वा कुनै र्नकायले सडक, पुल‚ टनेल रोपवे, रे ल्वे वा आकासे पुल र्नमाथण
गरी सञ्चालन गरे को वा ट्राम वा ट्रर्लबस सञ्चालन गरे को भएमा त्यस्ता र्नकायले

सो आर्र्थक वषथमा सो अनुसूचीको दफा १ मा उल्लेख भएका वगथ "क"‚ "ख"‚
"ग" र "ि" मा उक्तल्लक्तखत ह्रासयोग्य सम्पक्तत्तका लार्ग लागू हुने ह्रासकट्टीको
दरमा एकर्तहाइले र्प पाउनेछन्।

