s/ lzIff k'l:tsf
करसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गरी कर कानुनको पररपालनाको अवस्था सुधार गने,
आभथिक द्धवधेयक, २०७९ ले करदातालाई उपलब्ध गराएका छु ट सुद्धवधाबारे आम
करदातालाई जानकारी गराई बढी िन्दा बढी करदाता उक्त सुद्धवधाबाट लािान्न्वत हुने
अवस्था सृजना गने र कर कानुनसम्बन्धी सामान्य जानकारीको अिावमा कुन पभन
करदाता थप कर, शुल्क, ब्याज, थप दस्तुर र जररवानामा पनुि नपरोस् िन्ने अभिप्रायले यो
"कर न्शक्षा पुन्स्तका" प्रकाशन गररएको छ ।
यस पुन्स्तकाका द्धवभिन्न खण्डमा कर कानुनसम्बन्धी आधारिूत जानकारी, आय द्धववरणका
प्रकार र दान्खला गनुि पने आयकरसम्बन्धी जानकारी, ि ुक्तानीमा करक�ी र करको
दरसम्बन्धी जानकारी र आभथिक द्धवधेयक, २०७९ ले उपलब्ध गराएका छु ट, सुद्धवधा र
सहुभलयतसम्बन्धी जानकारी समावेश गररएको छ ।
यस

पुन्स्तकाको

अध्ययनबाट

आफू

लािान्न्वत

िई

अन्य

करदाताहरूलाई

समेत

सोसम्बन्धी जानकारी ददई स्वेन्छछक कर सहिाभगता अभिवृद्धि गने कायिमा सहयोग
गररददनुहन
ु अनुरोध छ ।
आयकर, मू.अ.क. र अन्तःशुल्कसम्बन्धी सामान्य जानकारी
आय र आयकरः
आय िन्नाले कुन पभन व्यन्क्तले एक आय वर्िमा रोजगारी, व्यावसाय, लगानी वा आकन्स्मक
लािबाट प्राप्त गरे को आय तथा आम्दानी सम्झनु पदिछ र सो आय आजिन गराबापत
ऐनबमोन्जम दान्खला गनुप
ि ने करलाई आयकर िभनन्छ।

��व्य : आय वर्ि िन्नाले कुन वर्िको श्रावण एक गतेदेन्ख अको वर्िको आर्ाढ

मसान्तसम्मको अवभध सम्झनु पदिछ।
आयका शीर्िक:
क. व्यवसायको आय

ख. रोजगारीको आय

ग. लगानीको आय

घ. आकन्स्मक लाि आय

व्यवसायका लाभग स्थायी लेखा नम्बर अभनवायि (आयकर ऐन, २०५८)


कुन पभन व्यन्क्त वा भनकायले कारोबार गनुि
ि न्दा पद्धहले स्थायी लेखा नम्बर
भलनुपने। (दफा ७८(४))



स्थायी लेखा नम्बर नभलएक कारणबाट कुन व्यन्क्तले करको दाद्धयत्वबाट
उन्मुन्क्त नपाउने। (दफा ७८(५))
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तथायी लेखा नम्बर नभलएकै कारणबाट कुनै व्यशक्तले करको दाद्धयत्वबाट
उन्मुशक्त नपाउने। (दफा ७८(५))



यो ऐन वा यस ऐनअन्िगिि बनेको भनयमको कुनै व्यवतथाको पालना नगने
व्यशक्तलाई ५ हजार रुद्धपयााँदेशख २५ हजार रुद्धपयााँसम्म िुल्क लाग्ने।(दफा
११९क)

तथायी लेखा नम्बर


तथायी लेखा नम्बर व्यशक्त वा भनकायको दिाि गने प्रयोजनका लाभग जारी गररने
९

अङ्कको

अदििीय

(UNIQUE)

नम्बर

हो। एक प्राकृभिक व्यशक्तले जभिसुकै रोजगारी, व्यवसाय वा लगानी गरे िापभन
तथायी लेखा नम्बर एउटै हुन्छ। (ONE PERSON, ONE PAN) िर भनकायको
हकमा छु �ै तथायी लेखा नम्बर भलनुपदिछ।
ि ने कागजािहरूको द्धववरण
तथायी लेखा नम्बर भलनका लाभग पेस गनुप
व्यशक्तगि तथायी लेखा नम्बर (P-PAN) का लाभगः-



हालसालै शखशचएको पासपोटि साइजको फोटो १ प्रभि।



नागररकिाको प्रभिभलद्धप।



गैरनेपाली नागररकका लाभग आभधकाररक प्रमाण र पररचयपत्रको प्रभिभलद्धप।



रोजगारीदािाले रोजगारी प्रमाशणि गरे को पत्र।



आन्िररक राजतव द्धविागको वेबसाइट www.ird.gov.np मा लगअन गरी
करदािा पोटिलमाफिि करदािा आफैँले अनलाइनमाफिि पेस गरे को आवेदन।

व्यशक्तगि फमिका लाभग (प्रोप्राइटरभसप)



व्यवसाय दिािको प्रमाणपत्रको प्रभिभलद्धप



नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रभिभलद्धप



हालसालै शखशचएको पासपोटि साइजको फोटो २ प्रभि



आफ्नै घरमा कारोबार गने िएमा जग्गाधनी प्रमाण पुजािको प्रभिभलद्धप



बहाल/िाडामा िए घर/जग्गा िाडाको सम्झौिापत्रको प्रभिभलद्धप



गैरनेपाली नागररकका लाभग आभधकाररक प्रमाण र पररचयपत्रको प्रभिभलद्धप



मुख्य चोकबाट कारोबारतथलसम्मको नक्सा



यस अशघ P-PAN भलईसकेको वा यस अशघ व्यावसाद्धयक तथायी लेखा नम्बर
भलई तथगन गरे को िएमा सो काडि पेस गने वा भनवेदनमा तथायी लेखा नम्बर
उल्लेख गनुप
ि ने।
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व्यावसाद्धयक तथायी लेखा नम्बर भलइसकेको प्राकृभिक व्यशक्तले नयााँ फमि दिाि
गरे को िए नयााँ तथायी लेखा नम्बरका लाभग आवेदन नददई साद्धवककै तथायी
लेखा नम्बरमा अभिररक्त कारोबार थप गनि भनवेदन ददनुपने।

भनकाय (प्रा.भल., सहकारी, सं तथा, समुह, साझेदारी फमि) का लाभगः-



प्रबन्ध पत्र/भनयमावली/ साझेदारी सम्झौिापत्र/द्धवधान/द्धवभनयमको प्रभिभलद्धप
ु ने)।
(दिाि गने भनकायले प्रमाशणि गरे को हुनप



सञ्चालक वा साझेदारहरू वा सं तथाको कायिसभमभिका पदाभधकारीहरूको
नागररकिाको प्रभिभलद्धप।



पदाभधकारीहरूको बैठक बसी तथायी लेखा नम्बर भलन र बायोमेद्धिक दिाि
प्रणालीका लाभग फोटो र हतिाक्षर ददन अशख्ियारी िोद्धकएको भनणिय/माइन्युट
गरी उक्त माइन्युटको प्रभिभलद्धप।



जसलाई अशख्ियारी िोद्धकएको छ, सोही पदाभधकारी २ प्रभि पासपोटि साइजको
ु ने।
फोटोसद्धहि कायािलयमा उपशतथि हुनप



भनकाय/सं तथाको छाप।



भनकायको आफ्नै घर िएमा जग्गाधनी प्रमाण पुजािको प्रभिभलद्धप।



बहाल/िाडामा िए घर/जग्गा बहाल सम्झौिापत्रको प्रभिभलद्धप।



मुख्य चोकबाट कारोबारतथलसम्मको नक्सा।



तथायी लेखा नम्बर भलनका लाभग अशख्ियारी िोद्धकएको व्यशक्तले व्यशक्तगि वा
व्यावसाद्धयक तथायी ले खा नम्बर भलएको िए सो को प्रभिभलद्धप/नभलएको िए
नागररकिा र पासपोटि साइजको फोटो सद्धहि उपशतथि िई भनजले समेि
व्यशक्तगि तथायी लेखा नम्बर भलनुपने।

ु उपक्रम (Joint Venture) का लाभगःसं यक्त



फमिहरूबीचको सम्झौिा पत्र



सबै फमिहरूको कर च ुक्ताको प्रमाणपत्र



कायि प्रदान गने भनकायसाँगको सम्झौिापत्र वा आियपत्र



साझेदारहरूको नागररकिा प्रमाणपत्रको प्रभिभलद्धप



ठे क्का इजाजिपत्र (नवीकरण िएको) को प्रभिभलद्धप र छाप।



घर बहाल सम्झौिा पत्र।

Withholder PAN (W -PAN)का लाभगः

अभिम करक�ी गने भनकायले िोद्धकएको ढााँचामा आभधकाररक लेटरप्याडमा
भनवेदन पेस गनुप
ि ने (अनलाइनमाफिि पेस गनि सद्धकने)
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ु ने।
कायािलयको छापसद्धहि िोद्धकएको प्रभिभनभध उपशतथि हुनप

आय द्धववरण पेस गने अनुसूचीहरूः

डे-०१, डे-०२, डे-०३ र डे-०४

डे-०१ द्धववरण (आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ (४))
 कुनै आय वर्िमा कुनै व्यशक्तको नेपालमा स्रोि िएको व्यवसायबाट मात्र आय
िएको।
 और्भध उपचारबापि िथा अभिम कर क�ीबापि कर भमलान गनि दाबी नगरे को।
 आभथिक ऐन, २०७८ ले आ.व. २०७८/७९ को आय द्धवरण पेस गदाि व्यवसायबाट
प्राप्त आय रु. ३ लाख रुद्धपयााँ र व्यावसाद्धयक कारोबार रु. ३० लाख
रुद्धपयााँिन्दा बढी निएको िनी कारोबारको सीमा थप गरे को।
 आ.व. २०७९/८० मा पभन सोही लागु हुने।
ि ने कर रकम
डे-०१ द्धववरण िने करदािाले दाशखला गनुप
 महानगरपाभलका वा उपमहानगरपाभलका क्षेत्रमा व्यवसाय गने प्राकृभिक व्यशक्तको
हकमाः रु. ७५००/ नगरपाभलका क्षेत्रमा व्यावसाय गने प्राकृभिक व्यशक्तको

हकमाः रु. ४०००/-

 माभथ क र ख बाहेक अन्य कुनै तथानमा व्यावसाय गने प्राकृभिक व्यशक्तको हकमाः
रु. २५००/डे-०२ द्धववरण (दफा ४ (४क))
 सम्बशन्धि आय वर्िमा व्यशक्तको नेपालमा स्रोि िएको व्यवसायबाट प्राप्त आय मात्र
िएको
 दफा ५१ बमोशजम और्भध उपचार खचिबापि कर भमलान गनि दाबी नगरे को
 दफा ९३ बमोशजम अभिम कर क�ी दाबी नगरे को
 व्यवसायको कारोबार वाद्धर्क
ि
३० लाख रुद्धपयााँ िन्दा बढी र एक करोड रुद्धपयााँ
िन्दा घटी िएको।
 डाक्टर, इशिभनयर, लेखा परीक्षक, कानुन व्यावसायी, खेलाडी, कलाकार, परामििदािा
लगायिका प्राकृभिक व्यशक्तले प्रदान गने परामिि िथा द्धविेर्ज्ञ सेवाबापिको आय
निएको।
 कारोबारमा आधाररि कर दाशखला गने करदािाले प्रत्येक आभथिक वर्िका लाभग पौर्
२० सम्मको कारोबारमा र असार २० सम्मको कारोबारको आधारमा २ द्धकतिा
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गरी कर दाशखला गनुि पदिछ र सो बमोशजमको द्धकतिाको द्धववरण पौर् मसान्िभित्र
पेस गनुप
ि ने।
 द्धकतिाको द्धववरण दाशखल नगरे मा रु. ५,००० जररवाना लाग्ने।
डे-०३ द्धववरणः
कम्पनी ऐन अन्िगिि दिाि िएका कम्पनी, साझेदारी फमि र अन्य भनकायले

•

आयद्धववरण पेस गदाि द्धविागले िोकेको मापदण्ड पूरा गरी आय द्धववरण पेस गने।
•

अभ�म कर क�ीबापि कर भमलान गनि दाबी गरे को।

•

व्यावसाय, रोजगारी र लगानीबाट प्राप्त वाद्धर्क
ि आय ३ लाख रुद्धपयााँ र व्यवसायको

•

डे-३ द्धववरण िने व्यवतथा छनौट गरे को फमि।

•

प्राकृभिक व्यशक्तको हकमाः

कारोबार रु. ३० लाख रुद्धपयााँ िन्दा बढी िएको फमि आददले ।

नोटः वाद्धर्क
ि
कारोबार रु. १ कारोडसम्म गने करदािाले लेखा परीक्षकलाई

•

प्रमाशणि गराएको द्धवत्तीय द्धववरण पेस गनुि नपने उक्त कारोबार सीमासम्मको
कारोबारमा तवयम् करदािाले प्रमाशणि गराई द्धवत्तीय द्धववरण पेस गनि सक्ने।
कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट कुनै आय वर्िमा भनधािरणयोग्य आय िएको वा हुन

•

ि नेछ:
सक्ने व्याशक्तले दे हायबमोशजम िीन द्धकतिामा कर दाशखला गनुप
o
o
o

पौर् मसान्िसम्म: अनुमाभनि करको ४० प्रभििि रकममध्ये भिनि
बााँकी कर रकम
चै त्र मसान्िसम्म: अनुमाभनि करको ७० प्रभििि रकममध्ये भिनि
बााँकी कर रकम
असारमसान्िसम्म: अनुमाभनि करको १०० प्रभििि रकममध्ये भिनि
बााँकी कर रकम

डे-०३ द्धववरण पेस गने करदािाले दाशखला गनुपने करको दर
•

सामान्य व्यवसायका लाभग

•

व्यशक्तगि फमि िए एक्लो प्राकृभिक व्यशक्तका लाभग करयोग्य आयको पद्धहलो
रु. ४ लाखसम्म छु ट र दम्पशत्तका लाभग करयोग्य आयको पद्धहलो रु. ४ लाख
५० हजारसम्म छु ट (आभथिक द्धवधेयक, २०७९ ले आ.व. २०७९/८० का
लाभग एकल र दम्पभिका लाभग क्रमिः ५ लाख र ६ लाख बनाएको )

•

थप १ लाख सम्मको १० प्रभिििको दरले

(आभथिक द्धवधेयक, २०७९ अनुसार

थप २ लाखसम्म)

s/bftf ;]jf sfof{no ;lGwvs{, c3f{vfFrL
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•

थप २ लाख सम्मको करयोग्य आयमा २० प्रभििि

•

२० लाख सम्मको करयोग्य आयमा ३० प्रभििि

•

करयोग्य आय २० लाख िन्दा बढी िएमा बढी िएको करयोग्य आयमा ३६
प्रभििि। (३० प्रभिििमा थप २० प्रभििि कर थप गदाि।)

डे-०४ आय द्धववरण
•

कुनै आय वर्िमा ४० लाख रुद्धपयााँिन्दा बढी आय िएको प्राकृभिक व्यशक्तले यो

•

यो आय द्धववरण दाशखला गने व्यशक्तले दे हाय बमोशजमको रकम समावेि गरी

आय द्धववरण दाशखला गनुपि दिछ।
द्धववरण पेस गनुपि ने
•

रोजगारीबाट प्राप्त आय।

•

आकशतमक लािबापिको आय िएमा।

•

कर छु ट िएका आयहरू।

•

कृद्धर् आय वापिको रकमहरू।

•

भनयशन्त्रि द्धवदे िी भनकायबाट प्राप्त कर छु ट हुने लािांि रकम।

•

अशन्िम रूपमा कर क�ी िई प्राप्त िएका आय रकमहरू।

•

िाडाका सवारी िनी प्राकृभिक व्यशक्तले सवारी साधनबाट प्राप्त रकम।

िुल्क र ब्याजसम्बन्धी व्यवतथा
िुल्क


आयद्धववरण आभथिक वर्ि समाप्त िएको ३ मद्धहना भित्र र थप म्याद भित्र दिाि
नगरे मा जम्मा समावेि गनुि पने आय समावेि गरी खचि कद्ध� गनि पाउने खचि
रकम खचि कद्ध� नगरी हुने हने आयको वाद्धर्क
ि ०.१% को मद्धहनाको िागले हुने
रकम र प्रत्येक मद्धहनाको रु. १०० मा जुन बढी हुन जान्छ सो रकम द्धढला
ु ाभनि
द्धववरण बापि प्रत्येक मद्धहना िुल्क दाशखला गनुि पदिछ।(िर पूवािनम
करदािा (डे-०१ द्धववरण पेस गने) ले प्रत्येक द्धढला मद्धहनाको रु. १००
द्धवलम्ब िुल्क दाशखला गनुपि ने ।)



अनुमाभनि आय द्धववरण दाशखला नगरे मा ५ हजार वा भनधािरण योग्य आयको
०.०१ प्रभिििले हुन आउने रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ उक्त रकम।

ब्याज
•

आय द्धववरणबमोशजमको कर दाशखला नगरे मा वाद्धर्क
ि १५% का दरले ब्याज
लाग्ने।
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आयकरिफि राख्नुपने थप कागजािहरूको द्धववरण (दफा ८१)

 पेस गरे को आय द्धववरण र अन्य कुनै कागजािलाई पुतयाइाँ गने आवययक
सूचना िथा कागजािहरू
 भनजले बुझाउनु पने कर भनधािरण गनि सघाउ पुयािउने कागजािहरू
 खचि क�ीलाई पुतयाइाँ गने कागजािहरू

 द्धविागबाट िोद्धकएको प्रकार,ढााँचा,लेखापररक्षणको प्रमाशणकरण वा अन्य प्रकारले
गनुि पने प्रमाशणकरण िथा प्रमाशणि कागजािहरू
 कम्प्युटर प्रणालीबाट समेि सुरशक्षि राख्न सद्धकने
 आ.व. समाप्त िएको ५ वर्ि सम्म सुरशक्षि राख्नु पने।
मूल्य अभिवृद्धि करसम्बन्धी सामान्य जानकारी
पररचय
मूल्य अभिवृद्धि कर वतिु वा सेवाको उपिोगमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर हो। वतिु िथा
सेवाको उत्पादन, पैठारी िथा द्धविरणका द्धवभिन्न िह र चरणहरूमा हुने मूल्य अभिवृद्धिको
अं िमा लाग्ने कर िएकाले यसलाई मूल्य अभिवृद्धि कर िभनएको हो। दिाि िएको

व्यशक्तले कछचा पदाथि माध्यभमक पदाथि, ियारी पदाथि िथा पुाँजीगि समिीहरूको तथानीय

खररद वा द्धवदे िबाट पैठारी गदाि िी वतिु िथा सेवाको मूल्य, ढु वानी िाडा, िण्डारण खचि,
ज्याला िुल्क, दतिुर, नाफा जतिा द्धवभिन्न द्धकभसमका सं चालन लागि र मुनाफाको
माध्यमबाट मूल्य अभिवृद्धि गरररहेको हुन्छ।
मू.अ. कर ऐन २०५२ िथा भनयमावली २०५३ मा व्यवतथा
दिािः
•

मू.अ. कर लाग्ने कारोबार गने उद्योगी, व्यापारी िथा व्यावसयीले मू.अ.करमा
दिाि िए पश्चाि मात्र कारोबार गनुप
ि ने।

तवेशछछक दिािः
•

करयोग्य कारोबार गने व्यशक्त, फमि, भनकाय िथा अन्य भनकाय म.अ.कर मा
तवेशछछक दिािको लागी दरखाति ददन सक्ने छ।

थ्रेसहोल्ड
•

सेवा व्यावसायको मात्र कारोबार गने करयोग्य वाद्धर्क
ि आय रु. २० लाखसम्म

•

वतिु िथा सेवाको भमशश्रि कारोबार गने करदािाले वाद्धर्क
ि रु. २० लाखको
कारोबार

•

वतिुको मात्र वाद्धर्क
ि रु. ५० लाखिन्दा बढीको कारोबार

s/bftf ;]jf sfof{no ;lGwvs{, c3f{vfFrL
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अतथायी दिािः


औद्योभगक, व्यावसाद्धयक, िैशक्षक प्रवििन र द्धवकासका लाभग आयोजना गररने
प्रदििनी, मेला आददको अवसरमा छोटो अवभधका लाभग करयोग्य वतिु वा
सेवाको कारोबार गने िर दिाि निएको व्यावसायीहरूले अल्पकालीन अद्धवभधका
लाभग मू.अ. करमा दिाि गनुप
ि ने



यसरी अतथायी दिाि गदाि सो प्रदििनी वा मेलामा हुने कारोबारको अनुमान गरी
मनाभसब माद्धफकको रकम धरौटीको रूपमा राखी अतथाइ दिाि गराई कारोबार
गनुप
ि ने छ।



यसरी कायिक्रमको लागी मात्र दिाि िएको करदािाले आयोजना गरे को प्रदििनी,
मेला समाप्त िएको ७ ददनभित्र कारोबारको द्धववरण पेस गरी लाग्ने सम्पुणि कर
समेि दाशखला गरी अतथायी दिाि खारे जी गनुप
ि दिछ।

मूल्य अभिवृद्धि कर दरः


सामान्यिया मूल्य अभिवृद्धि करको एकल दर १३% को रहे को छ।



कर छु ट र िून्य दर समेिको व्यवतथा रहेको।

मूल्य अभिवृद्धि कर दाशखला िथा द्धववरण दिाि अवभधः


मूल्य अभिवृद्धि कर िथा द्धववरण दिाि अवभध ३ वटा रहे का छन्। जसमाः१)
माभसक २) िै माभसक ३) चौमाभसक

नोटः हाल सबैलाई माभसक द्धववरण दिाि गनुपि ने व्यवतथा कायािन्वयनमा रहे को

छ।
•

मूल्य अभिवृद्धि कर िथा द्धववरण माभसक, िै माभसक र चौमाभसक अवभध समाप्त
िएको २५ ददनभित्र कायािलयमा दाशखला िथा दिाि गररसक्नु पदिछ।

मूल्य अभिवृद्धि कर िथा द्धववरण समयमा दाशखला िथा दिाि नगरे मा
•

मूल्य अभिवृद्धि कर िथा द्धववरण माभसक, िवेमाभसक र चौमाभसक अवभध समाप्त
िएको २५ ददन भित्र कायािलयमा दाशखला िथा दिाि नगरे मा िुल्क, ब्याज, िथा
थप दतिुर लाग्दछ।

िुल्क, ब्याज िथा थप दतिुर
िुल्क:
•

िोद्धकएको म्याद भित्र कर द्धववरण पेस नगरे मा लाग्ने कर रकमको प्रभिददन
०.०५ प्रभििि वा प्रभि कर अवभध रु. १०००। मध्ये जुन बढी हुन्छ सो
रकम।
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ब्याज:
•

िोद्धकएको म्यादभित्र दशखला गनुि पने कर रकम सम्बशन्धि कायािलयमा दाशखला
नगरे मा वाद्धर्क
ि १५% क दरले ब्याज

थप दतिुर:
•

िोद्धकएको म्याद भित्र दाशखला गनुि पने कर रकम सम्बशन्धि कायािलयमा
दाशखला नगरे मा वाद्धर्क
ि १०% का दरले थप दतिुर

दिाि खारे जी:


सङ्गदठि सं तथा िए त्यतिो सं तथा बन्द, द्धवक्री वा हतिान्िरण िएमा वा अन्य कुनै



व्यशक्तगि तवाभमत्व िए त्यतिो तवाभमत्व िएको व्यशक्तको मृत्यु िएमा।



साझेदार सं तथा िए त्यतिो साझेदारी सं तथा द्धवघटन िएमा वा साझेदारको मृत्यु



दिाि िएको व्यशक्तले कर लाग्ने कारोबार गनि छाडेमा

द्धकभसमबाट त्यतिो सङ्गदठि सं तथाको अशतित्व कायम नरहेमा।

िएमा


लगािार एक वर्िसम्म िुन्य द्धववरण ददने वा द्धववरण नै नददई बसेका करदािा
िएमा,



ि ुलवि दिाि िएमा।



द्धवगि १२ मद्धहनाको कारोबार वतिुको हकमा ५० लाख र सेवाको हकमा २०
लाख र वतिु िथा से वाको भमशश्रि कारोबार २० लाख नपुग्ने करदािा िएमा।
करछु ट वतिु िथा सेवाहरू (मू.अ.कर ऐनको अनुसूची १)

आधारिूि कृद्धर् उत्पादनहरू (िरकारी, फलफूल,

जीवजन्िु िथा सो का उपजहरू

खाद्यान्न आदद)
आधारिूि आवययक्ताका वतिुहरू(धारा/यांकरको

यात्र ु बाहक यािायाि िथा ढु वानी

खुला रूपमा आपूभिि हुने द्धपउने पानी, दाउरा,

सेवाः-

मद्ध�िेल र नून )

यािायाि (केबुलकार बाहेक), हवाइ

ु ाहक
यात्रब

साविजभनक

यािायाि र भनयािि प्रयोजनको कागो
सेवा
कृद्धर् सामािीहरू

िवन र जग्गा

(घरजग्गाको खरीद

द्धवक्री र बहाल)
और्धी उपचार िथा यतिै तवात्य सेवाहरू

बाजी, क्याभसनो र शचट्टा

शिक्षा

व्यावसाद्धयक
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(कलाकार, खेलाडी, लेखक आदीले
प्रदान गने सेवा)
द्धकिाब, अखवार र मुदद्रि सामािी

अन्य वतिु िथा सेवा (बैं क नोटहरू,
नफड्केको वा नकोरे को उन, धागो,
सुभिको

कपडा, मोभि,

लालमणी,

भनलमणी, पन्ना, सुन, चााँदी आदी)
द्धवभिन्न १३ समुहमा वभगिकृि

कलात्मक र कालगढी सेवा

मू.अ.कर प्रयोजनका लाभग राख्नु पने अभिलेख र कागजािहरूको द्धववरण
 मू.अ.कर भनयमावलीको अनुसूची ७ बमोशजमका खररद, द्धवक्री, आयाि र
भनयाििसम्बन्धी सूचनाहरू
 व्यापार, लेखा, नगद प्राप्ती र िुक्तानीसम्बन्धी अभिलेख
 आफुले जारी गरे का कर बीजक िथा सं शक्षप्त कर बीजकहरू
 आफुले प्राप्त गरे का कर बीजक िथा सं शक्षप्त कर बीजकहरू

 आफुले गरे को आयाि र भनयािि साँग सम्बशन्धि कागजािहरू

 डेभबट नोट िथा क्रेभडट नोट सम्बशन्ध द्धववरणहरू
 खरीद िथा द्धवक्री खािा
 मौज्दाि पुशतिका
 तवीकृभि भलई कम्प्युटर प्रणालीबाट समेि अभिलेख राख्न सक्ने
 कारोबारलाई प्रमाशणि गने कागजाि ६ वर्ि सम्म सुरशक्षि राख्नुपने
 यस सम्बन्धमा ऐनको दफा १६ र भनयमावलीको भनयम २३ मा उल्लेख
गररएको छ।
अन्िःिुल्क
•

वतिु िथा सेवाको आन्िररक उत्पादन र पैठारीमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर

•

सामान्यिया मानव तवात्य एवम् वािारणीय तवात्यमा प्रभिकूल असर पाने
वतिु िथा द्धवलाभसिाका वतिुमा लगाइने

•

पभछल्लो समय द्धवश्व व्यापार सङ्गठन र अन्य क्षेत्रीय व्यापार सङ्गठनहरूमा
आबििाले गदाि िन्सार दरमा आएको परद्धवििनले न्यू न िएको राजतव पररपूभिि

•

गनि अन्य वतिु वा सेवामा समेि लगाउने गररएको।
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अन्िःिुल्कमा दिाि


अन्िःिुल्क ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा अन्िःिुल्क दरवन्दी राशखएको छ।



उक्त अनुसूचीमा उल्लेशखि वतिु प्रभिष्टानबाट उत्पादन गरी भनष्कािन, पैठारी र
द्धवक्री गदाि अनुसूचीमा उल्लेशखि दरमा अन्िःिुल्क लाग्दछ।



मददरा, सुिीजन्य पदाथि र केही अन्य वतिुमा पररमाणात्मक दर (Specific Rate)
र अन्य वतिुहरूमा मोल प्रभििि (Ad Valorem) का अधारमा अन्िःिुल्क
लाग्दछ।
शतप्रट, मोलाभसस, सुिी, च ुरोट, गुड, खुदो र अन्य



मददरा, द्धवयर, साइडर, खुदो,



अन्िःिुल्क लाग्ने वतिुको उत्पादक र िोद्धकएका वतिुको द्धवक्रेिा भनकासी

औद्योभगक उत्पादनहरूमा अन्िःिुल्क लाग्दछ।
पैठारी वा सं चयकिािले अन्िःिुल्कमा दिाि िई अन्िःिुल्क इजाजि पत्र
भलनुपदिछ।


इजाजि पत्र नभलइ अन्िःिुल्क लाग्ने वतिुको उत्पादन पैठारी द्धवक्री वा सं चय
गनि नहुने (दफा ९(१))




इजाजि पत्रको अवभध १ आ.व. सम्म कायम रहने।
प्रत्येक आ.व.का लाभग िोद्धकएको दतिुर दाशखला गरी श्रावण मद्धहनाभित्र
नवीकरण गराउनुपने।



इजाजि पत्रवालाले चाहेमा ३ आ. व. का लाभग एकै पटक नवीकरण दतिुर



श्रावणभित्र नवीकरण नगराएमा त्यतिो अवभध नाघेको पद्धहलो भिन मद्धहनासम्ममा

दाशखला गरी नवीकरण गराउन सद्धकने।
२५ प्रभििि, त्यसपभछको ३ मद्धहनासम्म ५०, त्यसपभछको ३ मद्धहनासम्म ७५
र ित्पश्चाि्को अवभधका लाभग िि प्रभििि जररवाना लाग्ने। (दफा ९(६))


इजाजि पत्र नभलई कारोबार गरे मा इजाजि पत्रबापि र त्यसको नवीकरण
बापि लाग्ने दतिुरबाट उन्मुशक्त पाउने छै न। (दफा ९(७))
अन्ििुल्क लाग्ने अन्य औद्योभगक उत्पादनहरू

आलु शचप्स, बदाम, फलफुलको रस

भिभडयो गेमका सामानहरू , खेलौनाहरू

कुरकुरे , कुरमुरे, शचजबल्स, लेज र त्यतिै

ु ािहरू
सवारी साधन र पाटिपज

उत्पादन
दालमोठ, पापड, नमद्धकन, ि ुशजया, चाउचाउ,

शििा, भसमेन्ट , फलाम , डन्डी , माविल

जङ्क फुड्स् र चमेना

,टायल्स र फलाम इतपािका सं रचना
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भबक्री द्धविरण िहमा इजाजि पत्र क-कसले भलने ?
 मददराको द्धविरक, थोक द्धवक्रेिा र खुद्रा द्धवक्रेिा ( द्धवदे िी समेि वा तवदे िी
मात्र) ।
 सुभििजन्य पदाथि (च ुरोट, गुड्खा, सुभिि, पानमसला, तवीट सुपारी) को थोक द्धवक्रेिा
र खुद्रा द्धवक्रेिा।
 मददराको द्धवक्रेिा होटे ल िथा रे �ुरेन्ट (िारे , पयिटक तिरीय, तथानीय)
 तप्रीट, खुदो र मोलाभससको द्धवक्रेिा

 अन्िःिुल्क लाग्ने सेवाको द्धवक्रेिा।
 भडपाटिमेन्टल तटोसि।
 हरे क िहको द्धवद्धक्र द्धविरण ( द्धविरक, थोक, खुद्रा) का लाभग छु �ाछु �ै इजाजि
पत्र भलनुपने।
 िाखा कायािलयका लाभग समेि छु �ै इजाजि पत्र भलनु पने (िाखा कायािलय
रहेको तथानको प्रिासन गने आ.रा.का.बाट)
 तवदे िी मददराको मात्र द्धवक्री गने इजाजि पत्र भलइ द्धवदे िी मददरा द्धवक्री
द्धविरण गनि नपाइने।
 इजाजि पत्र भलएको करदािाले इजाजि पत्रमा उशल्लशखि बाहेक अन्िःिुल्क
लाग्ने अन्य वतिु (िह) को कारोबार गनि कारोबार थप गरे को प्रमाण पेस गरी
Permit Add गनुप
ि ने।
आयाि भनयािि िहमा.....
 मददरा र शतप्रट आयाि भनयाििकिाि।
 च ुरोट,भसगार र सुिीजन्य पदाथिको आयाि भनयाििकिाि।
 द्धवदे िी खुदो र गुड पैठारीकिाि।
इजाजि पत्र भलन आवययक कागजाि
 तथायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र भलएको (आयकरमा दिाि िएको) हुनपु ने,

सो को

सक्कल पेस गनुप
ि ने।
 अन्िःिुल्क लाग्ने वतिु वा सेवाको कारोबार र कारोबारको प्रकृभि उल्लेशखि
व्यवसाय दिाि प्रमाणपत्र, हाल सालै शखचेको पासपोटि साइजको फोटो २ प्रभि।
 अन्िःिुल्क भनयमावली, २०५९ को अनुसूची १ ले िोकेको ढााँचामा भनवेदन।
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 अन्िःिुल्क भनयमावली, २०५९ को अनुसूची २ मा िोद्धकएको इजाजि दतिुर
दाशखला गनुि पने ।
 एक िन्दा बढी िाखा िएमा िाखा थप िएको प्रमाण पेस गरर हरे क िाखाका
लाभग अलग अलग इजाजि पत्र भलनु पने।
 आयकरको

हकमा

जुनसुकै

कायािलयमा

दिाि

िएको

करदािाले

पभन

अन्िःिुल्कको हकमा कारोबार रहेको तथान जुन आ.रा.का. अन्िरगि पदिछ,
सोही आ.रा.का.बाट इजाजि पत्र भलनु पने।
 प्रत्येक आ.व.का लाभग इजाजि पत्र हरे क वर्ि श्रावण मसान्ि भित्र नवीकरण
गराइसक्नु पने। अन्यथा २५ दे शख ििप्रभििि सम्म जररवाना हुने।
 त्यसपभछ पभन नवीकरण निएमा प्रत्येक ३, ३ मद्धहनाका लाभग २५, ७५ र
१०० प्रभििि जररवाना लाग्ने कानूनी व्यवतथा रहेको।

दण्ड/सजाय/जररवानासम्बन्धी व्यवतथा
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा िएका व्यवतथा
कसुरको द्धववरण

जररवाना/सजाय

दिाि निई कारोबार गरे मा वा दिाि हुन कर अभधकृिले ददएको आदे ि पालना नगरे मा

प्रत्येक पटक रु. २० हजार

करपाटी नराखेमा

रु. २ हजार

बीजक जारी नगरे मा

रु. १० हजार

बीजक नभलएमा

रु. १ हजार

दिाि निएको व्यशक्तले कर उठाएमा

१००%

कारोबारको लेखा नराखेमा

रु. १० हजार

कारोबार भनरीक्षण गदाि अवरोध गरे मा

रु. २० हजार

द्धवद्युिीय बीजक (ई-भबभलङ) सम्बन्धमा द्धविागले जारी गरे को कायिद्धवभध पालना नगरे मा

रु. ५ लाख

कर द्धववरण पेस नगरे मा (मद्धहना समाप्त िएको २५ गिेभित्र पेस गररसक्नुपने)

रु. १ हजार वा लाग्ने करको
०.०५%

झु�ा लेखा राखेमा/फजी बीजक जारी गरे मा/अन्य झु�ा कागजाि ियार पारे मा

कर भबगोको १००% जररवानावा ६
मद्धहना कैद वा दुवै सजाय
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आयकर ऐन, २०५८ मा िएका व्यवस्था



ऐन वा ऐनअन्तगित बनेको भनयमको कुन व्यवस्थाको पालना नगने व्यन्क्तलाई
रु. ५ हजारदे न्ख रु. २५ हजारसम्म जररवाना लाग्ने (दफा ११९क.)



झु�ा वा भ्रमपूणि द्धववरण पेस गरे मा (जानी जानी गरे मा घटी कर रकमको ५०%



मभतयारलाई १००% जररवाना शुल्क लाग्ने (दफा १२१)

र भनयतवश गरे मा १००% जररवाना शुल्क) (दफा १२०)
मददरा ऐन, २०३१ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ मा िएका व्यवस्था



इजाजतपत्र नभलई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवा भबक्री वा सञ्चय गरे मा रु.
५ हजारदे न्ख रु. १५ हजारसम्म जररवाना लाग्ने।

E-TDS द्धववरण प्रद्धव� गरी आफैँले रुजु गने (Self-Verify) गने प्रद्धक्रया
(अ) E-TDS गने प्रद्धक्रया:
प्रथमतः T.D.S गने फमि/सं स्था/भनकायले अभनवायि रूपमा प्यान भलई सोही प्यान
राखी बङ्क िौचर िरे को हुनपु ने ।

१) वेब ब्राउजर खोली www.ird.gov.np मा जाने → करदाता पोटिलमा न्क्लक
गने→ E-TDS को दे ब्रेपद्ध�को + सङ्केतमा न्क्लक गने → E-TDS न्क्लक गने।

२) सन्ब्मसन नम्बर भलने फारम िने Register मा न्क्लक गने।
३) िान्जेक्सन िनेमा न्क्लक गने।
४) िान्जेक्सन िने फारममा ि ुक्तानी द्धववरण (पान नम्बर, ि ुक्तानी भमभत ि ुक्तानी
रकम, द्धटभडएस रकम द्धटभडएस द्धकभसम) िने, Add गने, ि ुक्तानी पाउने प्रत्येक
व्यन्क्तको अलग अलग द्धववरण यसरी न िदै Add गदैं जाने, सब द्धववरण िरे पभछ
save मा न्क्लक गने र।
ि ुक्तानी पाउनेको द्धववरण धेर िएमा नमुना फाइल डाउनलोड (Download
Sample) गरी नमुना अनुसार द्धववरण िरे पस्चात (Load Excel File ) मा गई सो
फाइललाई अपलोड गरे र पभन द्धववरण िनि सद्धकन्छ।
५) िौचर िने फारममा गई राजस्व शीर्िक िौचर नम्बर भतरे को प्रकार, (बङ्क)
दान्खला भमभत, बङ्कको नाम, द्धटभडयस रकम आदद द्धववरण िरी Add गने।
िौचर एकिन्दा बढी िएमा प्रत्येक िौचरको द्धववरण िरी यसरी न Add गदै
जाने। िौचर ररकनसाइल अभनवायि िएकाले Reconciled िएको सुभनन्श्चत गने।

कद्धहले काही ीँ द्धवद्धवध कारणले प्रद्धव� गररएको िौचर द्धववरण र भसस्टममा िएको

द्धववरण मेल नखाई Not Reconciled दे न्खन सक्छ त्यस्तो िने भनम्नानुसार िौचर
सचि गरी द्धववरणहरू सही िए निएको सुभनन्यचत गनि सद्धकन्छ।
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ird.gov.np → करदाता पोटिल General → Payment Voucher Search

िौचर नं. थाहा निएको अवस्थामा:-Deposit Slip No., Voucher Date, Amount
राखी Search गने।

िौचर नं. थाहा निएको अवस्थामा:-Deposit Slip No., Voucher Date, Amount
राखी Search गने।

६) िौचर िने फारम िरे पभछ िान्जेक्सन िने फारममा गई Save and Submit गने।
सन्ब्मसन नम्बरलाई सुरन्क्षत राख्ने।
आ) E-TDS आफैँले रुजु (Self Verify) गने प्रद्धक्रया :

E-TDS आफैँले प्रमान्णत गनि User Name र Password को जरुरत

पदिछ। पद्धहले बनाई सकेको छ िने त्यही प्रयोग गनि सद्धकन्छ।छन िने

www.ird.gov.np → करदाता पोटिल → General → Create Password
बाट आफैँ बनाउन सद्धकन्छ। WPAN भलने सरकारी भनकायहरूले सम्बन्न्धत
आन्तररक राजस्व कायािलयबाट User Name र Password भलनुपदिछ।
१) वेब ब्राउजर खोली ird.gov.np मा जाने → करदाता पोटिलमा न्क्लक
गने→ General

को दे ब्रे पद्ध�को+ सङ्केतमा न्क्लक गने

→ Taxpayer Log

in मा न्क्लक गने → Pan No. , Use name (PAN न हुन्छ) र password राखी
लगइन गने।
२) Verification मा गई Module मा

TDS छान्ने (W-PANको हकमा

TDS

Verification मा जाने)
३) Submission No. राख्ने र Preview गरी द्धववरण सही िएको सुभनयचत गने।
४) Verify मा न्क्लक गने।

बजेट-२०७९/०८० र आभथिक द्धवधेयक, २०७९ मा िएका
कर छु ट, सहुभलयत तथा सुद्धवधासम्बन्धी व्यवस्था
ु ाभनत कर बुझाउने करदाताका लाभग, भ्याटमा दताि निएका)
कोरोना छु ट सहुभलयत (पूवािनम


डे-१ आय द्धववरण पेस गने करदाताका लाभग आ .व .२०७८/७९ को आयमा
७५% छु ट हुने।



आय द्धववरण र सोबमोन्जमको कर दान्खला गने अवभध :- श्रावण १ दे न्ख
असोज मसान्तसम्म (३ मद्धहना)
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असोज मसान्त सद्धकएसाँग द्धढला शुल्क, जररवाना र ब्याजसमेत लाग्ने।


महानगर/उपमहानगरपाभलका क्षेत्रमा : रु. ७५००/- मा ७५% छु ट हुाँदा
भतनुप
ि ने रु. १८७५ मात्र



नगरपाभलका क्षेत्रमा : रु. ४०००/- मा ७५% छु ट हुाँदा भतनुप
ि ने १०००

मात्र


गाउाँपाभलका क्षेत्रमा रु. २५००/- मा ७५% छु ट हुाँदा भतनुप
ि ने रु. ६२५

मात्र
करको दायरामा आउनेलाई कर, शुल्क तथा ब्याज भमनाहा हुने


कुन व्यन्क्तले द्धवगतमा कर लाग्ने आयाजिन गरे को तर आन्जित आयमा कर
नबुझाएको िए त्यस्ता व्यन्क्तले स्थायी लेखा नम्बर भलई आ. व. २०७५/७६,
२०७६/७७ र २०७७/७८ (३ आभथिक वर्िको मात्र) को आय द्धववरण र
सोबापत लाग्ने न्यूनतम कर बुझाएमा बााँकी शुल्क र जररवाना भमनाहा हुन।
े



यसरी आय द्धववरण र कर दान्खला गरे मा सोिन्दा अन्घको सम्पूणि कर दाद्धयत्व
भमनाहा हुने।

��व्य : यो सुद्धवधा २०७९ पौर् मसान्तसम्म मात्र पाइने।

भमसम्याच न्स्कम सुद्धवधासम्बन्धी व्यवस्था


आ. व. २०७७/२०७८ सम्मको कारोबार घोर्णा गदाि वास्तद्धवक कारोबार
अङ्क फरक परे को िएमा वास्तद्धवक कारोबार अङ्क घोर्णा गरी फरक परे को
भबक्री रकमको १.५% कर दान्खला गरे मा करदाताले घोर्णा गरे को हदसम्म
कर अन्न्तम हुने।



कारोबार अङ्कको घोर्णामा फरक परी २०७९ जेठ १४ सम्म आयकरतफि
सं शोभधत भनधािरण र मू.अ.क. तफि कर भनधािरण िई बक्यौता बााँकी रहे का
करदाताका हकमा कर भनधािरण गदाि कायम िएको थप भबक्री रकमको १.५%
दान्खला गरे मा सोही कर अन्न्तम हुने।



भमसम्याचका

कारण

कर

कायािलयबाट

सं शोभधत

कर

भनधािरण

िई

मुद्दा

माभमलामा रहेका करदाताले मुद्दा द्धफताि भलई कर भनधािरण गदाि कायम िएको
थप भबक्री रकमको १.५% कर दान्खला गरे मा थप दस्तुर, जररवाना र शुल्क
भमनाहा हुने।

��व्य : यो सुद्धवधा २०७९ चत्र मसान्तसम्म कायम रहने।

s/bftf ;]jf sfof{no ;lGwvs{, c3f{vfFrL
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ु
सं यक्त
उपक्रम (ज्वाइन्ट िेन्चर) करदातालाई बक्यौता मू.अ.क. छु टसम्बन्धी द्धवशेर्
व्यवस्था


ु उपक्रमले २०७८ चत्र मसान्तसम्म बुझाउनुपने
मू.अ.क. मा दताि रहेको सं यक्त
मू.अ.क. द्धववरण र मू.अ.क. रकम नबुझाएको िए बुझाउन बााँकी मू.अ.क.
द्धववरण, मू.अ.क. रकम र ५०% ब्याज बुझाएमा बााँकी जररवाना, थप दस्तुर र
बााँकी ब्याज भमनाहा हुने।



मू.अ.क. द्धववरण बुझाइसकेको तर कर दान्खला गनि मात्र बााँकी रहेको
करदाताले बक्यौता कर र ब्याज ५०% बुझाएमा थप दस्तुर र बााँकी ब्याज
भमनाहा हुने।

��व्य : यो सुद्धवधा २०७९ पौर् मसान्तसम्म कायम रहने।

अन्तःशुल्क इजाजतपत्रवालाई बक्यौता अन्तःशुल्क छु टसम्बन्धी द्धवशेर् व्यवस्था


स्वयम् भनष्कासन प्रणालीमा आधाररत इजाजतपत्रवाला करदाताले २०७८ चत्र
मसान्तको अन्तःशुल्क द्धववरण र अन्तःशुल्क दान्खला नगरे को िएमा सो
द्धववरणबमोन्जमको अन्तःशुल्क रकम र द्धवलम्ब शुल्कबापतको ५०% रकम
दान्खला गरे मा जररवाना र बााँकी द्धवलम्ब शुल्क भमनाहा हुने।



द्धववरण बुझाइसकेका तर अन्तःशुल्क रकम दान्खला गनि मात्र बााँकी रहे का
करदातालाई समेत यो सुद्धवधा प्राप्त हुने।

��व्य : यो सुद्धवधा २०७९ पौर् मसान्तसम्म कायम रहने।

ढु वानी साधानको िाडाबापतको खचि क�ीसम्बन्धी द्धवशेर् व्यवस्था


ढु वानी सेवा प्रदायक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनका लाभग आ.व.
२०७७।७८ मा स्था.ले.नं. निएका प्राकृभतक व्यन्क्तबाट ढु वानीका साधन
िाडामा भलई उक्त िाडाबापत ि ुक्तानी गदाि बीजक (भबल) निए तापभन ि ुक्तानी
गररएको िाडाबापतको रकम सो आय वर्िको करयोग्य आय गणना गदाि खचि
क�ी गनि पाउने।



ढु वानी साधनको िाडाबापतको ि ुक्तानीमा अभिम कर क�ी गरे को हुनपु ने।

��व्य :यो सुद्धवधा आ.व. २०७७/७८ मा मात्र लागु हुने।
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अभनवायि रूपमा द्धवद्युतीय बीजक जारी गने गरी तोद्धकएका थप करदाताहरू


आ. व. २०७७/७८ वा २०७८/७९ मा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आय
द्धववरणमध्ये कुन एक आ.व. को कारोबार रकम रु. १० करोडिन्दा बढीको
जुनसुक वस्तु तथा सेवाको कारोबार गरे का करदाताहरू (तर कारोबारको
प्रकृभतअनुसार

उपिोक्ता/िाहकलाई

प्रत्यक्ष

रूपमा

बीजक

जारी

नगने

बङ्क/द्धवत्तीय सं स्थाजस्ता भनकायको कारोबारका हकमा यो व्यवस्था लागु नहुने)


बक्स अद्धफस प्रणालीमा आबि िएका सम्पूणि भसनेमा हलहरू (काठमाडौँ
उपत्यकाबाद्धहरका समेत)

२०७९ श्रावण १ दे न्ख अभनवायि रूपमा कायािन्वयन गनुपि ने।

आन्तररक राजस्व द्धविागको भमभत २०७५/११/२९ को सूचनामा तोद्धकएका दे हायका
करदाताहरूलाई द्धवद्युतीय बीजक जारी गने कायिमा भनरन्तरता


वाद्धर्क
ि
रु. ५ करोडिन्दा बढीको होटल, रे स्टु रेन्ट तथा चमेना गृहका साथ



वाद्धर्क
ि रु. १० करोडिन्दा बढीको कारोबार गरे का भडपाटिमेन्टल स्टोर, माटि र

इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP)को कारोबार गरे का करदाता।
फ्लोररङ तथा फभनिभसङको कारोबार गरे का करदाता।


बक्स अद्धफस प्रणालीमा आबि काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका भसनेमा हलहरू।

द्धवद्युतीय बीजकसम्बन्धी अन्य व्यवस्था


जुनसुक करदाताले अनुमभत भलई स्वेछछाले द्धवद्युतीय बीजक जारी गनि सक्ने।



द्धवद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गने करदाताले द्धविागमा सूचीकरण गररएका
द्धवद्युतीय उपकरण तथा सफ््वेयरहरू मात्र प्रयोग गनुप
ि ने।



द्धविागमा सूचीकरण गररएका द्धवद्युतीय बीजक सफ््वेयरहरूको सूची द्धविागको
वेबसाइटमा हेन ि सद्धकने।



द्धवद्युतीय बीजकसम्बन्धी कायिद्धवभध, २०७४ कायािन्वयनमा रहे को।

अन्य सं शोभधत व्यवस्थाहरू


आयमा

क�ी

गनि

पाइने

जीवन

भबमाको

सीमा

रु

४०

हजारसम्म

बढाइएको।(यसअगाभड रु. २५ हजार रहे को)


सरकारी कायािलयले अभनवायि W-PAN भलई अभनवायि E-TDS गनुप
ि ने।



चार पाङ्िे सवारी साधन खररद गनि प्यान अभनवायि गराइएको।
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गरबाभसन्दा व्यन्क्तले नेपालमा द्धवगत १२ मद्धहनामा रु. २० लाखिन्दा बढीको
करयोग्य द्धवद्युतीय कारोबार गरे मा मू.अ.क. मा अभनवायि दताि हुनपु ने।

प्राकृभतक व्यन्क्त (रोजगारी) को आयका लाभग करको नयााँ स्ल्याब (आ.व. २०७९/८०
दे न्ख लागु हुन)े
एकल व्यन्क्तका लाभग

दम्पभतका लाभग

सुरुको ५ लाखसम्म – १%

सुरुको ६ लाखसम्म – १%

५ लाखदे न्ख ७ लाखसम्म – १०%

६ लाखदे न्ख ८ लाखसम्म – १०%

७ लाखदे न्ख १० लाखसम्म – २०%

८ लाखदे न्ख ११ लाखसम्म – २०%

१० लाखदे न्ख २० लाखसम्म – ३०%

११ लाखदे न्ख २० लाखसम्म – ३०%

२० लाखिन्दा माभथ – ३६%

२० लाखिन्दा माभथ – ३६%

द्र�व्य : एकलौटी (व्यन्क्तगत) फमिको आय, पेन्सन आय, भनवृत्तिरणकोर् र योगदानमा आधाररत सामान्जक सुर
योगदान गने प्राकृभतक व्यन्क्तको आयमा सुरुको १% कर लाग्दन।

सूचना प्रद्धवभधमा आधाररत कारोबारलाई प्रोत्साहनसम्बन्धी द्धवशेर् व्यवस्था


कुन बाभसन्दा व्यन्क्तले आभथिक वर्ि २०७९।०८० मा Business Programming
Outsourcing, Software Programming, Cloud Computing जस्ता सूचना प्रद्धवभधमा
आधाररत सेवासम्बन्धी कारोबार गरी सोबापत द्धवदे शी मुद्रा आजिन गरे मा त्यस्ता
व्यन्क्तलाई आ. व. २०७९।८० मा द्धवदे शी मुद्रामा प्राप्त गरे को आयमा
करयोग्य आयको १% मात्र कर लाग्ने।

सहकारी लाग्ने करको दरमा बढोत्तरी
करछु टबाहे कको कारोबार गने सहकारीलाई आ. व. २०७९।८० को आय/कर
द्धववरणको करयोग्य आयमा दे हायबमोन्जम कर लाग्ने:


गाउाँपाभलका क्षेत्रमा :- कर छु ट



नगरपाभलका क्षेत्रमा :- ७.५ प्रभतशत



उपमहानगरपाभलका क्षेत्रमा :- १० प्रभतशत



महानगरपाभलका क्षेत्रमा :- १५ प्रभतशत

यसअन्घ उक्त दर क्रमशः ५%, ७% र १०% भथयो।
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ख्याल गनुपि ने कुराहरू:


व्यवसाय दिाि हुने भनकाय (घरे ल ु िथा साना उद्योग द्धवकास सभमभि, वाशणज्य
कायािलय, तथानीय िह, कम्पनी रशजष्ट्रारको कायािलय, और्धी व्यवतथा द्धविाग
लगायि व्यवसायको प्रकृभि अनुसार दिाि गने शजम्मेवारी पाएका भनकायहरू) मा
व्यवसाय

दिाि

गररसकेपभछ

सम्बशन्धि

आन्िररक

राजतव/करदािा

सेवा

कायािलयबाट तथायी ले खा नम्बर भलएर/ कर प्रयोजनका लाभग दिाि िएर मात्र
व्यवसाय सुरु गरौँ ।


व्यवसाय दिाि प्रमाण पत्र, तथायी लेखा नम्बर दिाि प्रमाण पत्र र अन्िःिुल्क
लाग्ने वतिुको खरीद द्धवक्री कारोबार गनिका लाभग प्राप्त

गरे को इजाजि पत्रको

प्रभिभलद्धप कारोबार तथलमा सबै ले दे ख्ने तथानमा टााँस गरौँ ।


सुिी, च ुरोट, पान पराग, गु्खा, मददरा लगायि अन्िःिुल्कजन्य वतिुको कारोबार
गदाि अन्िःिुल्क इजाजि पत्र भलएर मात्र कारोबार गरौँ ।



सुिीजन्य पदाथिको कारोबार गने इजाजिपत्रवालाले अलग्गै तथानबाट त्यतिो
पदाथिको कारोबार गरौँ, मददराको कारोबार गने व्यवसायीले मददरा र सुिीजन्य
पदाथिको मात्र कारोबार गरौँ ।



मू.अ.कर लाग्ने वतिुको कारोबार गने करदािाले मू.अ.करमा दिाि हुन ु पने

दाद्धयत्व सृजना िएको भमभिले ३० ददन भित्र कारोबार मू.अ.करमा दिाि गराऔ ीँ
। कुनै वतिु वा सेवामा मू.अ.कर लाग्छ वा लाग्दै न िन्ने यकीन गनिका लाभग
मू.अ.कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ अध्ययन गरौँ । अनुसूची १ मा िएका
वतिु र सेवा करछू ट वतिु र सेवा िएकाले त्यतिा वतिु र सेवाको कारोबारमा
मू.अ.कर छु ट हुन्छ । अनुसूची १ मा सूशचकृि िएका बाहेक अन्य सम्पुणि
वतिु र सेवामा मू.अ.कर आकद्धर्ि
ि हुन्छ ।


कारोबार तथलमा सबै ले दे ख्ने तथानमा करपाटी राखी बजार अनुगमनको क्रममा
हुने जररवानाबाट बचौँ।



व्यवसाय दिाि िए पश्चाि कारोबार सुरु गनुि अशघ र प्रत्येक आभथिक वर्िको
श्रावण १ गिे दे शख भसररयल नम्बर १ बाट सुरु िएको िोद्धकएको ढााँचाको भबल
ठे ली छापी क्रमागि रूपमा प्रयोग गरौँ । खरीद द्धवक्री कारोबार गदाि अभनवायि
रूपमा भबल बीजक भलने र ददने बानीको द्धवकास गरौँ । िोद्धकएको ढााँचाको
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बीजक

प्रयोग

नगरी लुज द्धवल, इशतटमेट

कायािलयलाई जानकारी


भबल जारी िएको

दे खेमा

कर

गराइ शजम्मेवार नागररकको कििव्य पू रा गरौँ ।

मू.अ. करमा दिाि िएको करदािाले प्रत्येक आभथिक वर्िको तवयंले प्रमाशणि
गरे को खरीद द्धवक्री खािामा खरीद द्धवक्रीको अभिलेख अद्यावभधक राखौं ।
मौज्दाि पुशतिका (Stock Book) समेि अद्यावभधक गरर राखौं ।



वाद्धर्क
ि ७ हजार ५ सय िन्दा बढीको कर दाद्धयत्व हुने करदािाले पुस मसान्ि
भित्र अनुमाभनि आय द्धववरण पेस गरी पुस मद्धहनाको अन्त्यसम्ममा अनुमाभनि
करको ४० प्रभििि रकम मध्ये भिनि बााँकी कर रकम, चै त्र मसान्ि भित्र
अनुमाभनि करको ७० प्रभििि रकम मध्ये भिनि बााँकी कर रकम र असार
मसान्ि भित्र अनुमाभनि करको िि प्रभििि रकम मध्ये भिनि बााँकी कर रकम
दाशखला गरी ३ द्धकतिामा आयकर दाशखला गरौँ । डे ०२ आय द्धववरण
(कारोबारमा आधाररि कर -Turnover Tax) दाशखला गने करदािाले पुस मसान्ि
भित्र अनुमाभनि आय द्धववरण पेस गरी पुस मसान्ि सम्ममा पुस २० गिे
सम्मको कारोबारमा िोद्धकएको दर अनुसार लाग्ने कर र असार मसान्िसम्ममा
असार

२०

गिे

सम्मको

यथाथि

कारोबारको

आधारमा

असार

मद्धहनाको

अन्त्यसम्म हुने कारोबार अनुमान गरी िोद्धकएको दर अनुसार लाग्ने करको
गणना गरर त्यतिो कर रकमबाट पुस मसान्ि भित्र दाशखला गरे को कर घटाई
हुन आउने रकम दाशखला गरर २ द्धकतिामा आयकर दाशखला गरे र थप िुल्क र
ब्याज बाट बचौँ ।


मददरा, सुिीजन्य पदाथि लगायि अन्िःिुल्कजन्य वतिुको कारोबार गने इजाजि
पत्र भलएका करदािाले प्रत्येक आभथिक वर्िका लाभग िोद्धकएको इजाजि दतिुर
दाशखला गरर श्रावण मसान्ि भित्रै इजाजि पत्र नद्धवकरण गराई अभिररक्त
जररवानाबाट बचौँ( इजाजिपत्रवालाले चाहेमा ३ आभथिक वर्िका लाभग एकै
पटक नद्धवकरण दतिुर दाशखला गरर नद्धवकरण गराउन सक्ने व्यवतथा समेि
अन्िःिुल्क ऐनले गरे को छ ।)



मू.अ.करमा दिाि हुने करदािाले दिाि हुाँदा कै बखि कायािलयबाट युजर आइडी
र

पासवडि भलई प्रत्येक मद्धहनाको कर द्धववरण र सो बमोशजम लाग्ने मू.अ.कर

मद्धहना सद्धकएको २५ ददन भित्र दाशखला गरर अभिररक्त व्याज, थप दतिुर र
जररवानाबाट बचौँ।


प्रत्येक आ.व.का लाभग आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९९ बमोशजम तवयम्
कर भनधािरण गरी सोही ऐनको दफा ९६ बमोशजम आ.व. सद्धकएको ३ मद्धहना
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अन्िःिुल्क लाग्ने वतिुको कारोबार गने व्यवसायीले अन्िःिुल्क इजाजिपत्रमा



आय द्धववरण, मूल्य अभिबृद्धि करको द्धववरण िथा सो बमोशजम लाग्ने कर

उल्लेशखि प्रावधानहरूको अक्षरिः पालना गरौँ।
नबुझाई ननफाइलर रहेका व्यशक्तहरूले यथािीघ्र द्धववरण र बक्यौिा कर वुझाइ
आफ्नो द्धहसाव फरफारक गरौँ । आन्िररक राजतव कायािलयबाट हुनसक्ने
कानुनी कारवाहीबाट बचौँ । आभथिक ऐन, २०७७ ले ननफाइलर रहेका
करदािाहरूले २०७७ फाल्गुण मसान्िसम्म द्धववरण बुझाएमा छूट र सहुभलयि
सुद्धवधा उपलब्ध गराएकोले यथासक्य भछटो कायािलयमा उपशतथि िई छु ट
सुद्धवधाको उपयोग गरर लािाशन्वि बनौं।


व्यावसाद्धयक प्रयोजनका लाभग रु. ५० लाख िन्दा बढीको िवन वा अपाटिमेन्ट
वा सद्धपङ कम्प्लेक्स वा द्धविागले िोकेका यतिै प्रकृभिका अन्य सं रचना भनमािण

गदाि मू.अ.करमा दिाि िएको व्यशक्त माफिि भनमािण गराऔ ीँ । दिाि निएको

व्यशक्त माफिि वा आफैले अमानिमा भनमािण गराएको िए दिाि िएको व्यशक्त
माफिि भनमािण गराए सरह माभन मू.अ.कर दाशखला गरी जररवाना, थप दतिुर र
व्याजबाट बचौँ ।


कायािलयबाट युजर आइडी प्राप्त गरी प्रत्येक आभथिक वर्िमा करदािा पोटिल
माफिि Know Your Taxpayer-KYT फाराम िरी आफ्नो द्धववरण अद्यावभधक
गरौँ । उक्त फाराम अद्यावभधक नगरी अन्य कुनै पभन सेवा प्राप्त गनि नभमल्ने
व्यवतथा एकीकृि कर प्रणालीमा गररएको छ ।



राजतव दाशखला गदाि अनलाइन िौचर सृजना गरी ि ुक्तानीका क्रममा हुन सक्ने
त्रुटीबाट बचौँ ।



साविजभनक भनकायलाई ठे क्का वा करार अन्िगिि वतिु वा सेवा आपुभिि गने
आपुभििकिाि वा भनमािण व्यवसायीले

साविजभनक भनकायबाट ि ुक्तानी प्राप्त गदाि

क�ा िएको ३० प्रभििि मू.अ.कर रकम उक्त साविशजनक भनकायले आफ्नो
तथायी लेखा नम्बर र मू.अ.करको सम्बशन्धि राजतव शिर्िकमा अलग्गै दाशखला
िौचरबाट दाशखला गरे / नगरे को यकीन गने गरौँ, समय मै दाशखला गनि

ीँ
लगाऔ।


एउटा प्राकृभिक व्यशक्तको रोजगारी, लगानी र व्यवसाय (जभि सुकै एकलौटी
फमि िएिा पभन) का लाभग एक मात्र तथायी लेखा नम्बर (One Person One
PAN) हुने हुाँदा एकलौटी व्यवसाय दिाि गराई तथायी ले खा नम्बर भलई सकेका

करदािाले रोजगारी वा लगानीका लाभग छु �ै तथायी लेखा नम्बर भलन पाइदै न,
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सोही व्यवसायीक तथायी लेखा नम्बर प्रयोग गनुि पदिछ । एउटा एकलौटी
फमिबाट कारोबार गदै आएको करदािाले आफ्नो नाममा अको एकलौटी फमि
सं चालन गदाि नयााँ तथायी लेखा नम्बरका लाभग आवेदन नगरी पुरानै तथायी
लेखा नम्बरमा अभिररक्त कारोबार थप गनिका लाभग भनवेदन ददनु पदिछ । िर
साझेदारी फमि वा प्रा.भल. सं चालन गने िए त्यतिो भनकाय प्राकृभिक व्यशक्त
िन्दा फरक र छु �ै कानुनी अशतथत्व िएको कृभिम व्यशक्त हुने िएकाले हरे क
साझेदारी फमि र प्रा.भल.का लाभग छु �ाछु �ै तथायी लेखा नम्बर भलनु पदिछ ।


व्यवसाय गदै

आएको करदािाले व्यवसाय बन्द गरी रोजगारी गदाि नयााँ

व्यशक्तगि तथायी लेखा नम्बरका लाभग आवेदन नददई पुरानै एकलौटी फमिको
व्यवसाद्धयक

तथायी

लेखा

नम्बर

दिाि

खारे ज

गराएर

नम्बरलाई व्यशक्तगि तथायी लेखा नम्बरमा Downgrade

उक्त

तथायी

लेखा

गराई सोही तथायी

लेखा नम्बर प्रयोग गनुि पदिछ । पद्धहले नै व्यशक्तगि तथायी लेखा नम्बर
(Personal PAN) भलई सकेको करदािाले आफ्नो नाममा एकलौटी व्यवसाय दिाि
गरर कारोबार गदाि व्यावसाद्धयक तथायी लेखा नम्बरका लाभग आवेदन ददने
क्रममा उक्त भनवेदनमा अभनवायि रूपमा साद्धवकको व्यशक्तगि तथायी लेखा नम्बर
उल्लेख गरी सोही व्यशक्तगि तथायी लेखा नम्बर (Personal PAN) लाई
व्यवसाद्धयक तथायी लेखा नम्बर (Business PAN) मा Upgrade गराउनु पदिछ ।


आफ्नो व्यवसाय बन्द गदाि चालु आभथिक वर्िसम्मको आय द्धववरण र सो
बमोशजम भिनुि बुझाउनु पने कर रकम समेि दाशखला गरे र कायािलयबाट लगि

क�ाको भसफाररि भलई व्यवसाय दिाि िएको भनकाय (घरे ल,ु नगर/गाउाँपाभलका,
कम्पनी रशज�ारको कायािलय वा व्यवसायको प्रकृभि अनुसार आफ्नो व्यवसाय
दिाि गराएको अन्य भनकाय)

बाट व्यवसायको लगि क�ा/ दिाि खारे ज गरी

सो को प्रमाण सद्धहि आशन्िरक राजतव/ करदािा सेवा कायािलयमा व्यवसाय
दिाि खारे जीको भनवेदन र कायािलयले माग गरे का थप कागजािहरू पेस गरे र
दिाि खारे जी करपरीक्षण गराएर मात्र कारोबार बन्द गनुि पदिछ ।


कुनै भनकाय (साझेदारी फमि वा प्रा.ली.) को द्धवगि ३ वर्ि अशघसम्मको
तवाभमत्वको िुलनामा ५० प्रभििि वा सो िन्दा बढी तवाभमत्व पररवििन िएमा
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ बमोशजम भनकायको तवाभमत्वमा पररवििन
िएको माभनने हुाँदा भनकायले आफ्नो तवाभमत्वको सम्पशत्त वा आफूले बहन

गरे को दाद्धयत्व भनःसगि िएको मानी

(Deemed Disposal) सम्पशत्त र दाद्धयत्वको

बजार मूल्यमा मूल्यांकन गरी सो आ.व.को तवाभमत्वमा पररवििन अशघ र पभछको
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िागहरूलाई छु �ाछु �ै आय वर्िहरूको रूपमा मानी
पररवििन िएको भमभिसम्मको

श्रावण १ दे शख तवाभमत्वमf

अवभधका लाभग तवाभमत्वमा पररवििन िएको

अवतथमा पेस गनुि पने आय द्धववरण (Change in Control Income StatementCIC) / उक्त भमभि पश्चाि असार मसान्िसम्मका लाभग ऐनको दफा ५७ को
उपदफा (२) मा उल्लेशखि प्रभिबन्धहरू समेि पालना गरर आय द्धववरण पेस गनुि
पनेछ । यसरी भनयन्त्रणमा पररवििन िएको अवतथमा एकै आभथिक वर्िमा दुई
वा सो िन्दा बढी आ.व. सरह मानी आय द्धववरण पेस गनुि पदि छ ।


Connect IPS माफिि घरमै बसी िोद्धकएको सीमासम्मको कर रकम दाशखला गनि
सद्धकन्छ । Connect IPS माफिि
तवयमले Taxpayer Portal

इजाजि दतिुर दाशखला गरर करदािा

माफिि अन्िःिुल्क इजाजि पत्र नद्धवकरण गनि

सद्धकन्छ ।


पद्धहलो पटक कायािलयबाट युजर आइडी र पासवडि भलई इमेल ठे गाना, मोबाइल
नम्बर लगायि Know Your Taxpayer- KYT अद्यावभधक गरे को करदािाले
पासवडि द्धवभसिएमा Taxpayer Portal माफिि आफैले ररसेट गनि सद्धकन्छ ।



व्यशक्तगि तथायी ले खा नम्बर (PPAN) का लाभग Taxpayer Portal

माफिि

अनलाईन आवेदन ददएको करदािाको आवेदन कायािलयले रुजु गरी तथायी लेखा
नम्बर सद्धहि सो को जानकारी करदािाको मोबाइल नम्बर र इमेल ठे गानामा
प्राप्त गनि सद्धकने हुाँदा PPAN का लाभग कायािलयमा जानु पदै न । प्रमाण पत्र नै

चाद्धहने िए नागररकिाको प्रभिभलद्धप सद्धहि अनुकुलिा भमलाएर कायािलयमा गई
प्राप्त गनि

सद्धकन्छ ।



आय द्धववरण पेस गने म्याद थपका लाभग ददएको आवेदन कायािलयबाट रुजु िइ



डे-०१ आय द्धववरण पेस गने करदािाको सहजिाका लाभग राजतव दाशखला

सो को जानकारी SMS माफिि ददने व्यवतथा गररएको छ ।
फाराममा नै आय द्धववरण समेि उल्लेख गरर आय द्धववरण र कर रकम एउटै
िौचरबाट बैं कमा नै बुझाउने व्यवतथा गररएको छ । सो को करच ुक्ता प्रमाण
पत्र समेि तवचाभलि रूपमा करदािा पोटिल माफिि करदािा तवयमले द्धप्रन्ट गनि
सक्ने र उक्त प्रमाण पत्रमा कायािलयको सद्धह छाप समेि आवययक नपने
व्यवतथा भमलाइएको छ ।


कुनै व्यशक्तले द्धविागमा म्याद भित्र पेस गरे को आय द्धववरण अन्यथा िई
सं िोधन गनि चाहेमा द्धववरण पेस गरे को भमभिले ३० ददन भित्र
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माफिि सं िोभधि आय द्धववरण पेस गरी प्रमाण सद्धहि कायािलयमा पेस गरे र
सं िोधन गराउन सक्ने व्यवतथा गररएको छ ।

भमसम्याचसम्बन्धी आधारिूि जानकारी

ld;Dofr s] xf] <

कुनै करदािाले आय द्धववरणको अनुसूची-१३ मा िरे को र आफूले कारोबार गने
(द्धवक्रेिा, क्रेिा, साहु, आसामी) ले बुझाएको द्धववरण फरक परे मा त्यसलाई भमसम्याच
िभनन्छ। अनुसूची-१३ मा वाद्धर्क
ि
एक लाखिन्दा (एकै वा पटक/पटक गरी)
रुद्धपयााँिन्दा बढी कारोबार (खररद वा भबक्री) गरे का पाटी र वर्ािन्िमा कसै साँग एक

लाख रुद्धपयााँिन्दा बढी भलएको वा ददएको िएमा सो द्धववरण िनुप
ि दिछ। कारोबार
गरे का दुवै पक्षले पेस गरे को द्धववरण एउटै निएमा त्यसलाई भमसम्याचमा परे को
िभनन्छ।

ld;Dofrn] s/ bfloTj l;h{gf u5{ <
भमसम्याचले कर दाद्धयत्व भसजिना गछि नै िन्ने हुाँदैन िर करदािाले पेस गरे को द्धववरण
सही छ द्धक छै न िनेर छु याउन भमतम्याचले धेरै हदसम्म सहयोग गदिछ। जतिो कुनै
करदािाले कुनै पाटीबाट वर्ििररमा दि लाख रुद्धपयााँ बराबरको खररद गरे को द्धववरण
अनुसूची-१३ िनुि
ि यो िर उक्त पाटीले त्यस अनुरूप भबक्री िएको द्धववरण नदे खाएमा
भमसम्याच हुन जान्छ।
यहााँ दुई द्धकभसमको जोशखम हुन्छ। एक द्धवक्रेिाले भबक्री लुकाएको हुन सक्छ या
क्रेिाले नै निएको खररद दे खाएर नाफा घटायो। यसमा थप अनुसन्धान गरी गल्िी
गनेलाई कानुनअनुसार कारबाही गने प्रावधान छ। त्यसै ले करदािाले िरे को द्धववरण

सही छ िने भमसम्याचले अभिररक्त कर दाद्धयत्व भसजिना गछि नै िन्ने हुाँदैन िर

अनुसन्धान गदाि फेला पर्यो िने जररवानासद्धहि कर भिनुप
ि ने अवतथा आउाँछ।

ld;Dofrn] slt s/ bfloTj l;h{gf x'G5 <
फरक परे को (नदे खाइएको) रकममा व्यवसायलाई लाग्ने दरले आयकर भनधािरण
गररन्छ िने आम्दानी लुकाएबापि पभन ५० दे शख ििप्रभिििसम्म जररवाना र ब्याज
भिनुप
ि ने हुन्छ। यदद कुनै व्यवसाय मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा समेि दिाि छ िने
भबक्री मूल्यमा भ्याटसमेि छभलएको माभननेछ र उक्त भबक्री मूल्यको १३ प्रभििि
भ्याट,

ििप्रभििि जररवाना एवम् वाद्धर्क
ि
१५ प्रभिििका दरले ब्याज जोडेर कर

s/bftf ;]jf sfof{no ;lGwvs{, c3f{vfFrL
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कायािलयले असुल गनेछ। यद्यद्धप भमसम्याच दे शखनेभबशत्तकै कर दाद्धयत्व भसजिना हुने
होइन। त्यसका लाभग करदािाले ि्यपरक रूपमा आफू सही छु िनेर प्रमाशणि
गनुप
ि ने हुन्छ।

ld;Dofraf6 s;/L aRg] <
भमस म्याचबाट बछन आभथिक वर्ि सद्धकएपभछ सबै पाटीबाट कारोबारको समथिन पत्र

(कन्फरमेसन लेटर) भलन सद्धकन्छ। त्यसबाट भबिेको वर्ि हरे क पाटीसाँग कभिको
कारोबार ियो र वर्ािन्िमा भलनु/ददनु कभि छ िन्ने द्धववरण अद्यावभधक गनि सद्धकन्छ।

त्यसको आधारमा आफ्नो कारोबारमा कुनै द्धहसाब राख्न गल्िी िए सछयाउन समेि
सद्धकन्छ। त्यसपभछ अनुसूची-१३ िदाि सोही सछयाएको द्धववरण हालेमा भमसम्याच पने
सम्िावना न्यून हुन्छ।

ld;Dofr k/]df s] ug]{ <
आफ्ना प्रमाणहरू सुरशक्षि राख्नुपछि। यदद पाटीबाट समथिन पत्र भलइएको छ िने त्यो
बभलयो प्रमाण बन्न सक्छ। सम्बशन्धि कारोबारको प्रमाणको खोजी िएमा त्यही
समथिन पत्र पेस गनि सद्धकन्छ। समथिन पत्र नभलएका खण्डमा उपलब्ध अन्य
प्रमाणको साथ बीजकको प्रभि पेस गनि सद्धकन्छ।

cg';"rL–!# ebf{ uNtL eP s] ug]{ <
यदद आफैँले अनुसूची िदाि गल्िी ियो वा कसै को कारोबार हाल्न छु ट िएमा कर
कायािलयबाट सोधनी हुनेभबशत्तकै आफूसाँग िएको प्रमाण, सही सूचना र ि्य उपलब्ध

गराउनुपछि। आफूले उपलब्ध गराएको सूचना पुद्ध� गने प्रमाण (पाटी समथिन पत्र,
बीजक, ि ुक्तानी गरे को नगदी रभसद आदद) जुटाउन सकेमा द्धववरण प्रद्धवद्ध� गदाि िएको
गल्िीको शजद्धकरलाई पुद्ध� गनि सघाउाँछ।

k]z ul/;s]sf] cg';"rL–!# ;Rofpg ldN5 <
नेपालको प्रचभलि कर कानुनले एक पटक द्धववरण पेस गररसकेपभछ सछयाउने
अभधकार ददएको छै न। यदद त्रुद्धटवि गलि द्धववरण पेस िएमा सही द्धववरणको
प्रमाणसद्धहि कायािलयमा उपशतथि िई पेस गनुप
ि छि।
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व्यवसायको भमसम्याच दे शखएपभछ आफूले पेस गरे को द्धववरण सााँचो र अको पाटीको
द्धववरण झुठो हो िनेर प्रमाशणि गनि नसके कायािलयले सबै रकमलाई आम्दानी मानेर
त्यसमा लाग्ने कर, जररवाना र ब्याजसमेि असुल गनि सक्छ।

ld;Dofr b]vLokl5 k|df0f k]z ug{ g;s] s] x'G5 <
यदद व्यवसाय सानो िए कुनै पाटीसाँगको कारोबार रकम पत्ता लगाउन गाह्रो पदै न िर
कारोबार रकम ठु लो िए (एकै पटक वा पटक पटक गरे र एकलाख कटे मा) कुल
रकम पत्ता लगाउन भनकै गाह्रो पछि। कारोबार रकम भनकाले पभन छु ्ने सम्िावना
धेरै हुन्छ। त्यतिो जोशखमबाट बछन दोहोर्याएर खररद गने पाटीबाट द्धकन्दा सोझै खचि
लेखेर िुक्तानी नगरी पद्धहला िौचरमा खररद दे खाई सो पाटीलाई भिनुपि ने दाद्धयत्व
लेखेमा मात्र उक्त पाटीलाई िुक्तानी गनुि उपयुक्त हुन्छ। यसो हुदााँ वर्ििररको उक्त
पाटीसाँगको कुल कारोबार रकम एकै तथानमा सशजलै दे शखन्छ, कुनै झन्झट हुाँदैन।

kf6L{ ;+usf] sf/f]af/ /sd s;/L ;lhn} kQf nufpg] <
सुरशक्षि कारोबार गनि र नक्कली बीजकको जोशखमबाट बछन िने सकेसम्म एकाउन्ट
पेयी चेकबाट मात्र लेनदे न गनि सद्धकन्छ। आयकर ऐनमा ५० हजार रुद्धपयााँिन्दा
बढीको रकम नगदबाट िुक्तानी गदाि उक्त खचि करका लाभग अमान्य हुने उल्लेख
छ।

चेकबाट

िुक्तानी गदाि पभन

व्यशक्तको नाममा नकाटी

सम्बशन्धि पाटी

(व्यावसाद्धयक फमि) को नाममा मात्र चेक जारी गनुपि छि । द्धटभडएस काटे र िुक्तानी
गने र इद्धटभडएस गनुपि छि। ठु लो कारोबार िएमा करार गरे र मात्र खररद/भबक्री गने
बानी बसाल्नुपछि। प्यान भबल र भ्याट भबलबाट मात्र कारोबार गनुपि छि।

;+sngM ltns/fh af]u6L

s/bftf ;]jf sfof{no ;lGwvs{, c3f{vfFrL
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ि ुक्तानीमा करक�ी र करको दरसम्बन्धी जानकारी
ि ुक्तानीको द्धववरण

भस.नं.

करको दर

आकद्धर्ि
ि हुने ऐनको

अशन्िम हुने/नहुने

दफा
१

रोजगारी बापिको िलव ित्ता ि ुक्तानी

अनुसूची १ को

(पाररश्रभमक)

दफा १ को

दफा ८७(१)

सामान्यिया हुने

उपदफा (१) वा
(२) मा उल्लेख िए
बमोशजम
२

सामान्य व्याज ि ुक्तानी

१५ प्रभििि

दफा ८८(१)

नहुने

३

प्राकृभिक स्रोि, िाडा, रोयल्टी, सेवा िुल्क,

१५ प्रभििि

दफा ८८(१)

नहुने

१५ प्रभििि

दफा ८८(१)

हुने (बैठक ित्ताको

कभमिन, द्धवक्री वोनस, अवकाि ि ुक्तानी आदी
४.

बैठक ित्ता, पटके रूपमा गररएको अध्यापन
गराए बापिको ि ुक्तानी , प्रश्नपत्र ियार गरे वा

दफा ९२(१)(ज)

उत्तर पुशतिका जााँच गरे बापिको ि ुक्तानी

हकमा प्रभि बैठक रु
२० हजार सम्मको
ि ुक्तानी मात्र अशन्िम
हुने)

५.

नेपाल सरकार वा तवीकृि अवकाि कोर्बाट

५ प्रभििि

िएको योगदानमा आधाररि अवकाि ि ुक्तानी- रु

दफा ८८(१)
दफा ९२(१)(छ)

५ लाख वा ि ुक्तानी रकमको ५० प्रभििि मध्ये

हुने (भनयभमि रूपमा
ि ुक्तानी हुने
भनवृशत्तिरण बाहे क)

जुन बढी हुन्छ सो घटाई बााँकी रहने ि ुक्तानीमा
६.

बाभसन्दा रोजगार कम्पनीले गैर बाभसन्दा

५ प्रभििि

व्यशक्तलाई ि ुक्तानी गरे को कभमिनमा
७.

बायुयानको भलज (प�ा) बापिको रकम ि ुक्तानी

दफा ८८(१)(२)
दफा ९२(१)(च)

१० प्रभििि

दफा ८८(१)(३)
दफा ९२(१)(च)

८.

मूल्य अभिवृद्धि करमा दिाि िएको सेवा प्रदायक

हुने

हुने (गैर बाभसन्दा
व्यशक्तको हकमा)

१.५ प्रभििि

दफा ८८(१)(४)

नहुने

१० प्रभििि

दफा ८८(१)(५)

नहुने

बाभसन्दा व्यशक्तलाई ि ुक्तानी गरे को सेवा िुल्कमा
वा मूल्य अभिवृद्धि कर छूटको कारोबार गने
वाभसन्दा भनकायलाई ि ुक्तानी गरे को सेवा िुल्कमा
९.

बाभसन्दा व्यशक्तले गरे को नेपालमा स्रोि िएको
िाडा ि ुक्तानीमा

30

s/bftf ;]jf sfof{no ;lGwvs{, c3f{vfFrL

s/ lzIff k'l:tsf
१०.

मूल्य अभिवृद्धि करमा दिाि िई सवारी साधन

१.५ प्रभििि

दफा ८८(१)(५)(क)

नहुने

करक�ी गनुि नपने

दफा ८८(१)(५)(ख)

१० प्रभििि

दफा ८८(१)(७)

नहुने

५ प्रभििि

दफा ८८(१)(६)

हुने

िाडामा ददने व्यवसाय गने व्यशक्तलाई त्यतिो
ु ानी गने रकममा
सवारी साधनको िाडा बापि िक्त
११.

प्राकृभिक व्यशक्तले घर बहाल बापि प्राप्त गरे को
रकम
पुनश्च, जग्गा बहाल वा भनकायलाई ि ुक्तानी
ु ानीमा १०
गररएको घर बहाल बापिको िक्त
प्रभिििका दरले अभिम करक�ी गनुि पदिछ ।

१२.

बाभसन्दा व्यशक्तले िू-उपिह, व्याण्डद्धवथ,
अशप्टकल फाइवर , दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकरण
वा द्धवद्युि प्रिारण लाइन प्रयोग गरे बापि गरे को
ि ुक्तानी

१३.

सामुद्धहक लगानी कोर् (म्युच ुअल फण्ड) बाट
द्धविरण गररने प्रभिफल - प्राकृभिक व्यशक्तलाई

१४.

दफा ९२(१)(ञ)

अन्य व्यशक्तलाई

१५ प्रभििि

ढु वानी सेवा बापिको िथा ढु वानी साधन िाडामा

२.५ प्रभििि

ु ानी रकम
ददए बापिको दपइ बापिको िक्त

१५.

मूल्य अभिवृद्धि करमा दिाि िई ढु वानी सेवा प्रदान

नहुने
दफा ८८(१)(८)
दफा ९२(१)(ट)

हुने (एकलौटी फमि
बाहेकको प्राकृभिक
व्यशक्तको हकमा)

१.५ प्रभििि

दफा ८८(१)(८)

नहुने

१० प्रभििि

दफा ८८(१)(९)

हुने

करक�ी गनुि नपने

दफा ८८(१)(१०)

५ प्रभििि

दफा ८८(२)(क)

गने वा ढु वानी साधन िाडामा ददने व्यवसाय गने
व्यशक्तलाई ि ुक्तानी गने रकममा
१६.

बाभसन्दा बैं क िथा द्धवशत्तय सं तथाले नेपाल रा�
बैं कले िोकेको क्षेत्रमा लगानी गनि द्धवदे िी
बैं कबाट द्धवदे िी मुद्रामा भलएको ऋण बापिको
व्याज ि ुक्तानी

१७.

उपिोक्ताले वतिु िथा सेवा खरीद गदाि प्रचभलि
कानुन बमोशजम ि ुक्तानी काडि, इ-मनी (वालेट),
मोवाइल बैं द्धकङ्ग जतिा द्धवद्युभिय ि ुक्तानीका
उपकरणबाट ि ुक्तानी गरे बापि प्रदान गररने
प्रोत्साहन रकममा

१८.

ु ानी गरे को
कम्पनी वा साझेदारी फमिले िक्त
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लािांि

१९.

लगानी बीमाको लाि ि ुक्तानी

दफा ९२(१)(क)

५ प्रभििि

दफा ८८(२)(ख)

हुने

दफा ९२(१)(ग)

२०

तवीकृभि नभलएको अवकाि कोर्बाट लािको

५ प्रभििि

ि ुक्तानी

२१

नेपालमा स्रोि िएको र व्यवसाय सञ्चालनसाँग

दफा ८८(२)(ग)

हुने

दफा ९२(१)(घ)

५ प्रभििि

सम्बशन्धि निएको खण्डमा वाभसन्दा बैं क, द्धवशत्तय

दफा ८८(३)

हुने

दफा ९२(१)(ङ)

सं तथा, सहकारी वा ऋणपत्र जारी गने अन्य कुनै
भनकाय वा प्रचभलि कानुन बमोशजम सूशचकृि
िएका कम्पनीले कुनै प्राकृभिक व्यशक्तलाई
भनक्षेप, ऋणपत्र, भडवेन्चर िथा सरकारी बण्ड
बापि ि ुक्तानी गने व्याज
२२

वाभसन्दा बैं क, द्धवशत्तय सं तथा, सहकारी वा

१५ प्रभििि

ऋणपत्र जारी गने अन्य कुनै भनकाय वा प्रचभलि

दफा ८८(१)

हुने

दफा ९२(१)(ङ)

कानुन बमोशजम सूशचकृि िएका कम्पनीले
करछु ट पाउने सं तथालाई ि ुक्तानी गरे को व्याज
२३

प्राकृभिक व्यशक्तले गरे को व्यवसाय सञ्चालनसाँग

कर क�ी गनुि नपने

दफा ८८(४)(क)

कर क�ी गनुि नपने

दफा ८८(४)(क१)

कर क�ी गनुि नपने

दफा ८८(४)(ख)

सम्बशन्धि बाहे कका अन्य कुनै ि ुक्तानी
२४

पत्रपभत्रकामा प्रकाशिि लेख रचना बापिको
ि ुक्तानी

२५

बाभसन्दा बैं क वा अरु बाभसन्दा द्धवशत्तय सं तथालाई
भिरे को व्याज

२६

कर छु ट पाएको ि ुक्तानी

कर क�ी गनुि नपने

दफा ८८(४)(ग)

२७

क्रेभडट काडि जारी गने बैं कलाई भिरे को

कर क�ी गनुि नपने

दफा ८८(४)(घ)

कर क�ी गनुि नपने

दफा ८८(४)(ङ)

इन्टरररशजनल इण्टरचेन्ज िुल्क
२८

सामुद्धहक लगानी कोर् (म्युच ुअल फन्ड) लाई
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ि ुक्तानी गरे को लािािं र व्याज
२९

आकशतमक लाि

२५ प्रभििि

दफा ८८क(१)

हुने

दफा ९२(१)(झ)
३०

साद्धहत्य, कला, सं तकृभि, खेलकुद, पत्रकाररिा,

कर क�ी गनुि नपने

दफा ८८क(२)

१.५ प्रभििि

दफा ८९(१)

नहुने

५

दफा ८९(३)(क)

हुने

१.५ प्रभििि

दफा ८९(३)(ख)

हुने

द्धविागले िोके

दफा ८९(३)(ग)

हुने

दफा ८९(३क)

नहुने

द्धवज्ञान, प्रद्धवभध िथा साविजभनक प्रिासनको क्षेत्रमा
योगदान पुयािए बापि प्राप्त हुने राद्धष्ट्रय िथा
अन्िरािद्धष्ट्रयतिरका पााँच लाख रुद्धपयााँसम्मका
पुरतकार
३१

ठे क्का वा करार बापि

रु. ५० हजार िन्दा बढी

रकमको ि ुक्तानी
३२

गैर बाभसन्दा व्यशक्तलाई ि ुक्तानी हुने वायुयान

प्रभििि

ममिि िथा अन्य ठे क्का वा करार
३३

गैर बाभसन्दा व्यशक्तलाई ि ुक्तानी हुने पुनबीमा
द्धप्रभमयम र गैर बाभसन्दा बीमा कम्पनीबाट
पुनबीमा बापि प्राप्त हुने द्धप्रभमयम रकमबाट ददईने
कभमसन

३४

गैर बाभसन्दा व्यशक्तलाई हुने अन्य ि ुक्तानी

बमोशजम/ भलशखि
सूचना ददए बमोशजम
३५

उपिोक्ता सभमभि माफिि काम गराउने गरी

१.५ प्रभििि

गररएको पचास लाि रुद्धपयााँ िन्दा बढीको
ि ुक्तानी रकममा
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अग्रिम करकट्टी रकमको e-TDS गर्ने सम्बन्धमा

आन्तररक

राजस्व ववभागको सूचर्ना
आयकर ऐर्न,2058 बमोजजम भ ुक्तार्नीमा करकट्टी गर्ने एवम्
सोको e-TDS गरी तोवकएको समयग्रभत्र कर रकम तथा वववरण
दाजिला गर्नुप
ु र्ने र करकट्टी भएको रकम करदाताले सो आ.व मा
ग्रतर्नुप
ु र्ने

आयकरमा ग्रमलार्न हुर्ने व्यवस्था रहेको ववददतै छ

।आ.व. 2078/79 दे जि भ ुक्तार्नी गदाु अग्रिम करकट्टी गरको
रकम सम्बजन्धत व्यजक्त/करदाताको सो वर्ुको आय वववरण
बमोजजम ग्रतर्नुु पर्ने करमा स्वचाग्रलत रुपमा ग्रमलार्न हुर्ने व्यवस्था
ग्रमलाइएको छ ।
यसको लाग्रग भ ुक्तार्नीमा करकट्टी गर्ने करदाता वा ग्रर्नकाय एवं
कायाुलयहरुले

स्वचाग्रलत प्रणाली अथाुत e-TDS को वववरण

अग्रर्नवायु रुपमा e-TDS प्रणालीमा प्रवववटि  गर्नुु पदुछ

र प्रवववटि 

गरे पग्रछ मात्र कर कट्टी हुर्ने व्यजक्त/करदाताले सो वर्ुको आय
ु ी 10 मार्ुत कर ग्रमलार्न दावी गर्नु
वववरणको अर्नुसच

पाउर्ने

हुन्छ ।भ ुक्तार्नी ददं दा अग्रिम करकट्टी गरे को रकम करकट्टी
गर्नेले

e-TDS प्रणालीमार्ुत

Entry र्नगरे मा

करकट्टी

गरएको

व्यजक्त/करदाताले आयकरमा ग्रमलार्न गर्नु ग्रमल्दै र्न ।
तसथु करदाताको र्नाममा भ ुक्तार्नीका बित कट्टी भएको रकमको
e-TDS

को

वववरण

कायाुलयहरुबाट
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भ ुक्तार्नी

समयग्रभत्र

गर्ने

करदाता

प्रववटि ी

ुँ ा
र्नहुद

वा

ग्रर्नकाय
कर

एवं

ग्रमलार्न
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र्नहुर्ने,करच ुक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु र्नसक्र्ने जस्ता समस्या
भएको र सोको गुर्नासो करदाताहरुबाट यस ववभागमा समेत
आउर्ने गरे को छ ।यस सन्दभुमा भ ुक्तार्नीमा गररएको अग्रिम
आयकर

कट्टीको वववरण अग्रर्नवायु रुपमा e-TDS

गर्नुु गराउर्नु

हुर्न सम्बजन्धत सरोकारवाला सबैमा यो सूचर्ना जारी गररएको छ
भनकायका लाभग लागू हुने करको दर (आय वर्ि २०७९/८० का लाभग)
क्र.स.

अनुसूची/ दफा

१

अनुसूची-१

व्यवसाय/भनकायको द्धववरण/ आयको अवतथा

करको दर

दफा

२

को

सामान्य व्यवसाय गने भनकाय

२५ प्रभििि

दफा

२

को

बैङ्क, द्धवत्तीय सं तथा, सामान्य बीमा व्यवसाय वा दूर सञ्चार र

३० प्रभििि

उपदफा (१)
२

अनुसूची-१
उपदफा (२)

ाँ ी बजार व्यवसाय, भधिोपत्र
इन्टरनेट सेवा, मुद्रा हतिाण्िरण, पुज

व्यवसाय, मचे न्ट बैद्धकङ्ग व्यवसाय, कमोभडटी दलाल व्यवसाय, च ुरोट,
ाँ ी, भसगार, खानेसभु िि, खैनी, गुटखा, पान मसला, मददरा र द्धवयरको
द्धवड
कारोबार गने वा नेपाल पेिोभलयम ऐन, २०४० बमोशजम पेिोभलयम
कायि गने भनकाय
३

अनुसूची-१

दफा

२

को

उपदफा (३)

सहकारी ऐन, २०७४ बमोशजम दिाि िएको सहकारी सं तथाले कर
छु ट हुने कारोबार बाहे कको कारोबार गरे मा दे हाय बमोशजमका दरले
कर लाग्नेः

७.५ प्रभििि

-नगरपाभलका क्षेत्रभित्र सञ्चालन िएकोमा

१० प्रभििि

-उपमहानगरपाभलका क्षेत्रभित्र सञ्चालन िएकोमा

१५ प्रभििि

-महानगरपाभलका क्षेत्रभित्र सञ्चालन िएकोमा
४

अनुसूची-१

दफा

२

को

उपदफा (३ ख)
५

अनुसूची-१

दफा

अनुसूची-१
उपदफा (७)

गुठी

अन्िगिि

दिाि

िई

सञ्चाभलि

द्धवद्यालय,

२० प्रभििि

महाद्धवद्यालयको करयोग्य आयमा
२

को

उपदफा (६)
६

साविजभनक

कुनै आय वर्िमा कुनै गैर बाभसन्दा व्याशक्तको नेपालशतथि द्धवदे िी

५ प्रभििि

सं तथापनले द्धवदे ि पठाएको आयमा
दफा

२

को

कुनै आय वर्िमा ऐनको दफा ७० मा उशल्लशखि आयको सम्बन्धमा
कुनै गैर बाभसन्दा व्याशक्तको करयोग्य आयमा,
ु मा पुग्ने गरी प्रतथान नहुने जल
िर नेपालबाट अको द्धवदे िी मुलक

५ प्रभििि
२ प्रभििि

यािायाि, हवाई यािायाि वा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने गैर
बाभसन्दा व्याशक्तको हकमा
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