आन्तरिक िाजस्व ववभाि
आगथषक ववधे यक,2079 ले प्रदान ििे का छु ट तथा सहुगलयत
क्र.सं .

दफा

व्यवस्था

छु ट तथा सहुगलयत
1

दफा 21 कोगभड-१९ को सङ्कक्रमणबाट प्रभाववत कािोबािमा कि छु ट सहुगलयत सम्बन्धी
ववशेर् व्यवस्थााः

(१) तीस लाख रुपैयााँसम्मको कािोबाि वा तीन लाख रुपैयााँ सम्म आय भई आयकि
ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) बमोजजम कि लाग्ने किदातालाई
आय वर्ष २०७8/७9 मा लाग्ने किमा पचहत्ति प्रगतशत छु ट हुनेछ।

(२) आयकि ऐन, २०५८ को

दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजजम कािोबािको

आधािमा कि बुझाउने तीस लाख रुपैयााँदेजख एक किोड रुपैयााँसम्मको

कािोबाि भएका किदातालाई आय वर्ष २०७8/७9 मा लाग्ने किमा पचास
प्रगतशत छु ट हुनेछ।

(3) होटल‚ ट्राभल‚ ट्रेवकङ्ग‚ चलजचत्र व्यावसाय (गनमाषण, ववतिण तथा प्रदशषन), पाटी
प्याले स‚ सञ्चाि िृह (गमगडया हाउस), वा यातायात से वाको एक किोड

रुपैयााँभन्दा बढी कािोबाि िने बागसन्दा व्यजिलाई आय वर्ष २०७8/७9 मा
आफ्नो व्यावसावयक उद्देश्य अनुरूपको आयमा आयकि ऐन, २०५८ बमोजजम
लाग्ने किमा पचास प्रगतशत छु ट हुनेछ।
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दफा 22 सू चना प्रववगधमा आधारित कािोबािलाई प्रोत्साहन सम्बन्धी ववशेर् व्यवस्थााः
कुनै बागसन्दा ब्यजिले आय वर्ष 2079/80 मा गबजनेश प्रोसे स आउटसोगसषङ्ग,
सफ्टवेयि प्रोग्रागमङ्ग, क्लाउड कम्प्युवटङ्ग लिायतका सूचना प्रववगधमा आधारित सेवा
प्रदान िने कािोबाि ििी सो बापत ववदे शी मुद्रा आजषन ििे मा त्यस्तो व्यजिलाई
आय वर्ष २०७9/80 मा ववदे शी मुद्रामा प्राप्त ििे को आयको हदसम्म आयकि ऐन,
२०५८ बमोजजमको कियोग्य आयमा एक प्रगतशत मात्र कि लाग्नेछ।

3

दफा 23 ढु वानी साधनको भाडा बापतको खचष कट्टी सम्बन्धी ववशेर् व्यवस्थााः
ढुवानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको लागि आगथषक वर्ष
२०७7/७8 मा स्थायी ले खा नम्बि नभएका प्राकृगतक व्यजिबाट ढु वानीका साधन
भाडामा गलई त्यस्तो भाडा बापतको िकम भुिानी िदाष आयकि ऐन, २०५८ को
दफा ८८ को उपदफा (१) को प्रगतबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (८) बमोजजम
अगग्रम कि कट्टी ििी भ ुिानी ििे कोमा सो ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) को
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खण्ड (घ२) बमोजजमको बीजक नभए पगन त्यसिी भ ुिानी िरिएको भाडा बापतको
िकम सो आय वर्षको कियोग्य आय िणना िदाष खचष कट्टी िनष पाउनेछ।
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दफा 24 प्राइभेट फमष तथा कम्पनी नवीकिण शुल्क गमनाहा सम्बन्धी ववशेर् व्यवस्थााः
प्राइभेट फमष िजजष्ट्रे शन ऐन, २०१४ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजजम दताष
भएका आगथषक वर्ष २०७6/७7 सम्मको वावर्षक ववविण नबुझाएका तथा नवीकिण
नििे का फमष तथा कम्पनीले सं वत् २०७9 साल पुस मसान्तगभत्र ववविण ि
जरिबाना तथा शुल्कको पााँच प्रगतशत िकम बुझाएमा बााँकी जरिबाना तथा शुल्क
गमनाहा हुनछ
े ।

5

दफा 25 किको दायिामा आउनेलाई कि, शुल्क तथा व्याज गमनाहा हुनेाः
(१) कुनै व्यजिले ववितमा कि लाग्ने आय आजषन ििे को ति त्यसिी आजजषत
आयमा कि नबुझाएको भए त्यस्ता व्यजिले स्थायी ले खा नम्बि गलई आगथषक
वर्ष 2075/76, 2076/77 ि 2077/78 को आय ववविण ि सोमा
लाग्ने कि सं वत् 2079 साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा सो बापत लाग्ने
शुल्क तथा ब्याज गमनाहा हुनछ
े ।

(2) उपदफा (1) बमोजजम आय ववविण ि कि बुझाएमा सोभन्दा अजघका आगथषक
वर्षहरूको आय ववविण ि सोमा लाग्ने कि, शुल्क तथा ब्याज गमनाहा हुनेछ।

(3) उपदफा (1) मा तोवकएको अवगधगभत्र आय ववविण ि सोमा लाग्ने कि
दाजखल नििे मा सो अवगध व्यगतत भएपगछ त्यस्तो कि, शुल्क तथा ब्याज
गमनाहा नििी पूिै असुल िरिनेछ।
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ु
उपक्रम (ज्वाइन्ट भेन्चि) किदातालाई बक्यौता मूल्य अगभवृवि कि छु ट
दफा 26 सं यि
सम्बन्धी गबशेर् व्यवस्थााः

(1) मूल्य अगभवृवि कि ऐन, २०५२ बमोजजम दताष भएका सं यि
ु
उपक्रम
(ज्वाइन्ट भेन्चि) ले सं वत् २०७8 साल चैत मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनु
पने मूल्य अगभवृवि कि ववविण ि कि नबुझाएको भए बुझाउन बााँकी कि
ववविण, सो ववविण बमोजजमको कि ि व्याजको पचास प्रगतशत िकम सं वत्
२०७९ साल पुस मसान्तसम्ममा बुझाएमा मूल्य अगभवृवि कि ऐन, 2052
बमोजजम लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुि ि बााँकी व्याज गमनाहा हुनछ
े ।
(2) उपदफा (1) बमोजजमका किदाताले सं वत् २०७8 साल चैत मसान्तसम्मको
आफूले बुझाउनु पने मूल्य अगभवृवि कि ववविण बुझाई कि दाजखला िनष मात्र
बााँकी िहेको भएमा बक्यौता कि ि व्याजको पचास प्रगतशत िकम सं वत्
२०७९ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा मूल्य अगभवृवि कि ऐन, 2052
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बमोजजम लाग्ने थप दस्तुि ि बााँकी व्याज गमनाहा हुनछ
े ।
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दफा 27 अन्ताःशुल्क इजाजतपत्रवालालाई बक्यौता अन्ताःशुल्क छु ट सम्बन्धी ववशेर् व्यवस्थााः
(1) अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजजम अन्ताःशुल्क ववविण पेश िनुप
ष ने स्वयं

गनष्काशन प्रणालीमा आधारित इजाजतपत्रवालाले सं वत् २०७8 साल चैत
मसान्तसम्मको आफूले

बुझाउनु पने

अन्ताःशुल्क

ववविण ि अन्ताःशुल्क

नबुझाएको भए उि बुझाउनु पने बााँकी अन्ताःशुल्क ववविण, सो ववविण
बमोजजमको अन्ताःशुल्क िकम ि ववलम्ब शुल्क बापतको पचास प्रगतशत िकम
सं वत् २०७९ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा अन्ताःशुल्क ऐन, 2058
बमोजजम लाग्ने जरिवाना ि बााँकी ववलम्ब शुल्क गमनाहा हुनछ
े ।
(2) उपदफा (1) बमोजजमका इजाजतपत्रवालाले

सं वत् २०७8 साल चै त

मसान्तसम्मको आफूले बुझाउनुपने अन्ताःशुल्क

ववविण बुझाई अन्ताःशुल्क

दाजखला िनष मात्र बााँकी िहेको भएमा बक्यौता अन्ताःशुल्क ि गबलम्ब शुल्क
बापतको पचास प्रगतशत िकम सं वत् २०७९ साल पुस मसान्तसम्म बुझाएमा
अन्ताःशुल्क ऐन, 2058 बमोजजम लाग्ने जरिवाना ि बााँकी गबलम्ब शुल्क
गमनाहा हुनेछ।
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दफा 28 मौज्दात लित कट्टा सम्बन्धी ववशेर् व्यवस्थााः
आन्तरिक िाजस्व कायाषलयले स्थलित गनिीक्षण प्रगतवेदन सवहत लित कट्टाको
लागि गसफारिस िरिसकेको ति लित कट्टाको गनणषय हुन नसकेका अन्ताःशुल्क

इजाजतपत्र प्राप्त उद्योिहरुले पन्र वर्ष भन्दा पुिाना मौज्दात लित कट्टाको लागि
सं वत् 2079 साल पुसगभत्रमा सम्बजन्धत आन्तरिक िाजस्व कायाष लय वा किदाता
सेवा कायाषलयमा गनवेदन ददएमा त्यस्तो मौज्दातको लित कट्टा हुनछ
े ।
9

ु ागनत तथा कािोबािमा आधारित आय ववविण पेश िने किदाताको लागि ववशेर्
दफा 29 पूवाषनम
व्यवस्था:

(१) आयकि ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) तथा (४क) बमोजजम
आय ववविण ि कि दाजखला ििे का किदाताले आगथषक वर्ष २०७7/७8
सम्मको आफ्नो कािोबाि घोर्णा िदाष वास्तववक कािोबाि अङ्क फिक पिे को
भएमा त्यस्ता किदाताले सं वत् २०७9 साल चैत मसान्तगभत्र प्रत्येक आगथषक
वर्षको वास्तववक कािोबाि घोर्णा ििी फिक पिे को गबक्री िकमको एक
दशमलब पााँच प्रगतशत कि दाजखल ििे मा किदाताले घोर्णा ििे को हदसम्मको
कि अजन्तम हुनछ
े ।
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(२) आयकि ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) तथा (४क) बमोजजम
आय ववविण ि कि दाजखल ििे क ा किदाताको आगथषक बर्ष २०७7/७8
सम्मको वास्तववक कािोबाि अङ्क फिक पिे को आधािमा सं वत् २०७9 साल
जेठ 14 सम्म आयकितफष सं शोगधत कि गनधाषिण ि मूल्य अगभवृवि कितफष
कि गनधाषिण भई वक्यौता िहेका किदाताले कि गनधाषिण िदाष कायम भएको
थप गबक्री िकमको एक दशमलब पााँच प्रगतशत कि सं वत् २०७9 साल चैत
मसान्तसम्म दाजखला ििे मा वा यस्तो कि गनधाषिण उपि जचत्त नबुझाई कानू न
बमोजजम प्रशासकीय पुनिावलोकन वा अन्य न्यावयक गनकायमा पुनिावेदन
ििे को किदाताले मुद्दा वफताष गलई कि गनधाषिण िदाष कायम भएको थप गबक्री
िकमको एक दशमलब पााँच प्रगतशत कि दाजखल ििे मा बााँकी कि, थप दस्तुि,
जरिवाना ि शुल्क गमनाहा हुनछ
े ।
10 दफा 30 खोप उद्योि स्थापनाको लागि आवश्यक पने मेगसन तथा उपकिणमा कि छु ट
सहुगलयत सम्वन्धी ववशेर् व्यवस्थााः

खोप उद्योि स्थापनाको लागि स्वीकृत जस्कम बमोजजम आवश्यक पने मेगसन
उपकिणको पैठािीमा आगथषक

वर्ष 2079/80 मा लाग्ने

भन्साि महसुल ,

अन्ताःशुल्क तथा मूल्य अगभवृदि कि छु ट हुनछ
े ।
11 दफा 31 तिल अजक्सजन उद्योि स्थापनाको लागि आवश्यक पने मेगसन तथा उपकिणमा कि
छु ट सहुगलयत सम्बन्धी ववशेर् व्यवस्थााः
तिल

अजक्सजन

उद्योि

स्थापनाको

लागि

आवश्यक

पने

भन्साि

उपशीर्षक

8421.39.10 मा पने मेगसन उपकिणको पैठािीमा आगथषक वर्ष 2079/80 मा
लाग्ने भन्साि महसुल, अन्ताःशुल्क तथा मूल्य अगभवृद ि कि छु ट हुनछ
े ।
नोटाः दफा 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ि 29 गमगत 2079/02/15 दे जख लािू हुनेछन् ि
अन्य दफा गमगत 2079/04/01 दे जख लािू हुनछ
े न्।
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