नेपाल सरकार

अर्ष मन्त्रालय

आन्त्तररक राजस्व ववभाि
प्राकृगतक व्यक्तिको लागि लािू हुने करको दर (आय वर्ष 2076/77 को लागि)
एकल व्यक्ति

दम्पक्ति

करको दर

रोजिारीको आय मार हुनक
े ो लागि
रु.४00000 सम्म करयोग्य आय रु.450000सम्म
भएमा

रु.400000

करयोग्य आयको 1

करयोग्य आय भएमा

भन्त्दा

बढी

तर रु.450000 भन्त्दा बढी एकल व्यक्तिको हकमा

रु.500000 सम्म करयोग्य आय तर रु.550000 सम्म रु.4000
भएमा

करयोग्य आय भएमा

रु.500000

र

प्रगतशतका दरले
रु.4500

रु.550000

र

प्रगतशतका दरले
भन्त्दा

बढी

करयोग्य आय भएमा

रु.700000

र

प्रगतशतका दरले
रु.14500

रु.750000

र

प्रगतशतका दरले
भन्त्दा

बढी

दे क्ति

रकममा

रकममा

करयोग्य आय भएमा

10

दे क्ति

रु.550000

दे क्ति

सम्मको

सम्मको

र

10

रु.500000

रकममा

रकममा

तर रु.750000 भन्त्दा बढी एकल व्यक्तिको हकमा

रु.2000000 सम्म करयोग्य आय तर रु.2000000 सम्म रु.54000
भएमा

रु.450000

सम्मको

दम्पक्तिको हकमा

रु.700000

दे क्ति

तर रु.550000 भन्त्दा बढी एकल व्यक्तिको हकमा

रु.700000 सम्म करयोग्य आय तर रु.750000 सम्म रु.14000
भएमा

रु.400000

सम्मको

दम्पक्तिको हकमा

रु.500000

प्रगतशतका दरले *

20

20

रु.700000

दे क्ति

रु.750000

दे क्ति

रु.2000000 सम्मको रकममा 30
प्रगतशतका दरले

दम्पक्तिको हकमा
रु.54500

र

रु.2000000 सम्मको रकममा 30
प्रगतशतका दरले
रु.2000000 भन्त्दा बढी करयोग्य रु.2000000
आय भएमा
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भन्त्दा एकल व्यक्तिको हकमा

बढी करयोग्य आय भएमा

रु.444000 र रु.2000000 भन्त्दा

बढी रकममा 36
दम्पक्तिको हकमा

प्रगतशतका दरले

रु.429500 र रु.2000000 भन्त्दा
बढी रकममा 36

प्रगतशतका दरले

एकलौटी फमषको रुपमा व्यवसाय मार हुनेको लागि
रु.400000सम्म
भएमा

रु.400000

करयोग्य

भन्त्दा

बढी

आय रु.450000सम्म

कर नलाग्ने

करयोग्य आय भएमा

तर रु.450000 भन्त्दा बढी एकल व्यक्तिको हकमा

रु.500000 सम्म करयोग्य आय तर रु.550000 सम्म रु.400000
भएमा

करयोग्य आय भएमा

दे क्ति

सम्मको रकममा 10
दम्पक्तिको हकमा
रु.450000

दे क्ति

सम्मको रकममा 10
रु.500000

भन्त्दा

बढी

करयोग्य आय भएमा

रु.700000

र

प्रगतशतका दरले
रु.10000

रु.750000

र

प्रगतशतका दरले
भन्त्दा

बढी

प्रगतशतका दरले

दे क्ति

रु.550000

दे क्ति

सम्मको

रकममा

रकममा

तर रु.750000 भन्त्दा बढी एकल व्यक्तिको हकमा

रु.2000000 सम्म करयोग्य आय तर रु.2000000 सम्म रु.50000
भएमा

रु.550000

रु.500000

सम्मको

दम्पक्तिको हकमा

रु.700000

प्रगतशतका दरले

तर रु.550000 भन्त्दा बढी एकल व्यक्तिको हकमा

रु.700000 सम्म करयोग्य आय तर रु.750000 सम्म रु.10000
भएमा

रु.500000

करयोग्य आय भएमा

र

20

20

रु.700000

दे क्ति

रु.750000

दे क्ति

रु.2000000 सम्मको रकममा 30
प्रगतशतका दरले

दम्पक्तिको हकमा
रु.50000

र

रु.2000000 सम्मको रकममा 30
प्रगतशतका दरले
रु.2000000 भन्त्दा बढी करयोग्य रु.2000000
आय भएमा

भन्त्दा एकल व्यक्तिको हकमा

बढी करयोग्य आय भएमा

रु.440000 र रु.2000000 भन्त्दा
बढी रकममा 36
दम्पक्तिको हकमा

प्रगतशतका दरले

रु.425000 र रु.2000000 भन्त्दा
बढी रकममा 36
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प्रगतशतका दरले

* एकलौटी फमष दताष भएका करदाताको हकमा, गनवृतभरण बापतको आय, गनवृतभरण कोर् र योिदानमा
आधाररत सामाक्तजक सुरक्षा कोर्मा योिदान िने प्राकृगतक व्यक्तिको आयमा एक प्रगतशतको कर लाग्ने छै न ।
{(अनुसूक्ति १ को दफा १को उपदफा (१) र (२)}

प्राकृगतक व्यक्तिको आयमा समावेश नहुने रकम वा ििषमा छु ट हुने रकम
१ दुिम
ष भिा सुववधााः
दुिम
ष क्षेरमा कायषरत प्राकृगतक व्यक्तिको करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने रकम
१. “क” विषका क्षेरमा रु. ५०,००० (पिास हजार)
२. “ि” विषका क्षेरमा रु. ४०,००० (िालीस हजार)
३. “ि” विषका क्षेरमा रु. ३०,००० (तीस हजार)
४. “घ” विषका क्षेरमा रु. २०,००० (बीस हजार)
५. “ङ” विषका क्षेरमा रु. १०,००० (दश हजार)

b'u{d If]qsf] auL{s/0f b]xfP jdf]lhd /x]sf] 5
æsÆ ju{df /xg] If]q
-!_ dgfË lhNnf -@_ sflnsf]6 lhNnf -#_ d"u" lhNnf -$_ 8f]Nkf lhNnf - %_ x'Dnf lhNnf -^_ afh"/f
lhNnf
ævÆ ju{df /xg] If]q
-s_ tfKn]h'Ë lhNnfsf] w'G;f cf]nfªr'ªuf]nf / o;df kg]{ uf=lj=;=
-v_ ;+v'jf;ef lhNnfsf] lgDg ufpF ljsf; ;ldlt
!= r]k'jf @= x]bf8\gf #= lsdfyf+sf $= :ofsl;nf %= jfn"ª ^= ;Ldfhf]/
-u_ ;f]n'v'Da' lhNnfsf] lgDg ufpF ljsf; ;ldlt
!= vf]Dh'ª @= gfDr] #= rf}/L vs{
-3_ bf]nvf lhNnfsf] uf]u/ ufpF ljsf; ;ldlt
-ª_ /;'jf lhNnfsf] l6d"/ ufpF ljsf; ;ldlt
-r_ uf]/vf lhNnfsf] lgDg ufpF ljsf; ;ldlt
!= l;lb{jf; @= k|f]s #= nf]xf $= s]/f]hf %= 5]sfDkf/ ^= dfGa'
-5_ afUn'Ë lhNnfsf] lgDg ufpF ljsf; ;ldlt
!= af]Ëf @= lg;L #= x'sfd $= /Ddf %= d]sf]6 ^= 6sjf5L
-h_ d':tfË lhNnf
-em_ h'Dnf lhNnf
-`_ ahfª lhNnf
-6_ 8f]6L lhNnfsf] vKt8 hl8a'6L pBfgsf] ()) lkm6eGbf prfO{sf] efu
-7_ bfr'{nf lhNnf
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æuÆ ju{df /xg] If]q M
-s_ ?s'd lhNnf
-v_ hfh/sf]6 lhNnf
-u_ b}n]v lhNnf
-3_ c5fd lhNnf
æ3Æ au{df /xg] If]q M
-s_ tfKn]h'ª lhNnf ævÆ ju{df k/]sf ufpF ljsf; ;ldltb]lv afx]s cGo ufpF ljsf; ;ldlt
-v_ ef]hk'/ lhNnf
-u_ t]x|y'd lhNnf
-3_ ;+v'jf ;efsf] lhNnf ævÆ ju{df k/]sf ufpF ljsf; ;ldltb]lv afx]s cGo ufpF ljsf; ;ldlt
-ª_ vf]6fª lhNnf
-r_ cf]vn9'Ëf lhNnf
-5_ ;f]n'v'Da' lhNnf ævÆ ju{df k/]sf ufpF ljsf; ;ldltb]lv afx]s cGo ufpF ljsf; ;ldlt
-h_ wflbª lhNnfsf] lgDg ufp ljsf; ;ldlt
!= a'8fy'd @= nfkf #= k'mnvs{ $= l/ufp %= ;Nofgsf]6 ^= ;Nofg6f/
-em_ l;Gw'kfNrf]s lhNnfsf] lgDg ufpF ljsf; ;ldlt
!= a/fDrf] @= j?jf #= df}tf8f $= jL/tf uf]nb] %= u'g;f ^= u'jf &= lspn *= lnl:6sf]6 (
dxf+sfn !)= kfu tfu !!= k'mNkLª s6L !@= wfukfnsf]6 !#= l6;'g7un l6g; Wofun
-`_ ndh'ª lhNnfsf] lgDg ufpF ljsf; ;ldlt
!= afx'g8fF8f dx]Gb|f]bo @= >LsfnL sftfwL #= 7"nLj];L k6fËf] $= 7fsg kmflnsfb]jL
-6_ DofUbL lhNnf
-7_ /f]Nkf lhNnf
-8_ ;Nofg lhNnf
-9_ Ko"7fg lhNnf
-0f_ 8f]6L lhNnfsf] ævÆ ju{df k/]sf If]qb]lv afx]s cGo afFsL If]q
-t_ 88]nw'/f lhNnf
-y_ a}t8L lhNnf
æªÆ ju{df /xg] If]q
-s_ kfFry/ lhNnf
-v_ wgs'6f lhNnf
-u_ /fd]5fk lhNnf
-3_ bf]nvf lhNnf
-ª_ /;'jf lhNnfsf] ævÆ ju{df k/]sf ufpF ljsf; ;ldltb]lv afx]s cGo ufpF ljsf; ;ldlt
-r_ l;Gw'kfNrf]s lhNnfsf] æ3Æ ju{df k/]sf ufpF ljsf; ;ldltb]lv afx]s cGo ufp ljsf; ;ldlt
-5_ wflbª lhNnfsf] æ3Æ ju{df k/]sf ufpF ljsf; ;ldltb]lv afx]s cGo ufpF ljsf; ;ldlt
-h_ ndh'ª lhNnfsf] æ3Æ ju{df k/]sf ufpF ljsf; ;ldltb]lv afx]s cGo ufpF ljsf; ;ldlt
-em_ uf]/vf lhNnfsf] ævÆ ju{df k/]sf ufpF ljsf; ;ldltb]lv afx]s cGo ufpF ljsf; ;ldlt
-`_ u'NdL lhNnf
-6_ c3{vfFrL lhNnf
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-7_ kj{t lhNnf
-8_ afUn'ª lhNnfsf] ævÆ ju{df k/]sf ufpF ljsf; ;ldltb]lv afx]s cGo ufpF ljsf; ;ldlt

२. बैदेक्तशक भिामा छु ट सुववधााः
नेपालका ववदे शक्तस्र्त कुटनीगतक गनयोिमा कायषरत कमषिारीलार्ष प्राप्त हुने बैदेक्तशक भिाको पिहिर
प्रगतशत रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने ।
३. गनवृतभरण आय हुने ब्यक्तिले पाउने छु ट सुववधााः
गनवृतभरण आय हुने बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्तिले करयोग्य आयबाट गनजले पाउने छु ट सीमामा र्प पच्िीस
प्रगतशत रकम घटाउन पाउने।
४. अपाङ्ग ब्यक्तिले पाउने छु ट सुववधााः
बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्ति अपाङ्ग रहे छ भने त्यस्तो व्यक्तिले करयोग्य आयबाट गनजले छु ट पाउने सीमामा
र्प पिास प्रगतशत र्प रकम पाउने।
५. लिानी वीमामा छु ट सुववधााः
बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्तिले लिानी बीमा िरे को रहे छ भने त्यस्तो बीमा वापत भुिानी िरे को वावर्षक
वप्रगमयम वा पच्िीस हजार रुपैयााँमा जुन घटी हुन्त्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने ।
६. स्वास््य बीमा वापत गतरे को वप्रगमयम
बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्तिले बागसन्त्दा बीमा कम्पनीसाँि स्वास््य बीमा िरे को रहे छ भने त्यस्तो बीमा बापत
भुिानी िरे को वावर्षक वप्रगमयम वा बीस हजार रुपैयााँमा जुन घटी हुन्त्छ सो रकम करयोग्य आयबाट
घटाउन पाउने ।
७. पाररश्रगमक आय मार हुने मवहलालार् लाग्ने करमा छु ट
कुनै बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्ति पाररश्रगमक आय मार आजषन िने मवहला रहे छ भने त्यस्तो प्राकृगतक
व्यक्तिले गतनुप
ष ने कर रकममा दश प्रगतशत छु ट हुनछ
े ।
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ु ागनत कर (Presumptive Tax) : D-01 आय वववरण पेश िनेको लागि
पूवाषनम
बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्तिले व्यवसायबाट प्राप्त आय दुर् लाि रुपैयााँ र व्यवसायको कारोबार बावर्षक बीस लाि
रुपैयााँ भन्त्दा बढी नभएको तर्ा मूल्य अगभवृवि करमा दताष नभएको करदाताको हकमा दे हाय अनुसार कर
लाग्ने छ । [आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४)]
व्यवसाय हुने क्षेर

कर रकम रु.

महानिरपागलका वा उपमहानिरपागलका क्षेरमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

7,500।-

निरपागलका क्षेरमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

4,000।-

मागर् उक्तल्लक्तित क्षेर बाहे क अन्त्य क्षेरमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

2,500।-

कारोवारको आधारमा लाग्ने कर (Turnover Tax) : D-02 आय वववरण पेश िनेको लागि
बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्तिले नेपालमा श्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आयमार भएको, व्यवसायको कारोबार
बावर्षक बीस लाि रुपैयााँ भन्त्दा बढी र पिास लाि रुपैयााँ भन्त्दा घटी भएको, मूल्य अगभवृवि करमा दताष
नभएको र क्तिवकत्सक, इक्तन्त्जगनयर जस्ता पेशाववद् बाट प्रदान िने परामशष तर्ा ववशेर्ज्ञ सेवा बापतको आय
नभएको करदाताको हकमा दे हाय अनुसार िण्ड (क) र (ि) को जोड बमोक्तजमको कर दाक्तिला िनुष पदषछ ।
[आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४क)]
िण्ड (क) - रु. बीस लाि रुपैंया सम्मको कारोबारमा
व्यवसाय हुने क्षेर

कर रकम रु.

महानिरपागलका वा उपमहानिरपागलका क्षेरमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

7,500।-

निरपागलका क्षेरमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

4,000।-

मागर् उक्तल्लक्तित क्षेर बाहे क अन्त्य क्षेरमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

2,500।-

िण्ड (ि) - रु. बीस लाि रुपैंयाभन्त्दा बढी रु.पिास लाि रुपैंयासम्मको कारोवारमा
व्यवसायको प्रकार

कर दर

ग्यााँस, ि ुरोट लिायतका तीन प्रगतशतसम्म कगमशन वा मूल्य र्प िरी वस्तुको कारोवार 0.25 प्रगतशत
िने व्यक्तिलार् बीस लाि रुपैंया भन्त्दा बढी रु.पिास लाि रुपैंयासम्मको कारोवार
रकममा

मागर् उक्तल्लक्तित व्यवसाय बाहे कको व्यवसाय िने व्यक्तिलार् बीस लाि रुपैंया भन्त्दा 0.75 प्रगतशत
बढी रु.पिास लाि रुपैंयासम्मको कारोवार रकममा

सेवा व्यवसाय िने व्यक्तिलार् बीस लाि रुपैंया भन्त्दा बढी रु.पिास लाि रुपैंयासम्मको 2 प्रगतशत
कारोवार रकममा
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कारोवारको आधारमा कर गतने व्यक्तिले दे हाय बमोक्तजम दुर् वकस्तामा कर दाक्तिला िनुप
ष ने व्यवस्र्ा ऐनको
दफा 94 को उपदफा (1क) मा रहे को छ ।
दाक्तिला िनुष पने गमगत

दाक्तिला िनुष पने कर रकम

पुस मवहनाको अन्त्त्यसम्म

पुस 20 िते सम्मको कारोवारमा तोवकएको दर अनुसार लाग्ने कर

असार

अन्त्त्यसम्म

मवहनाको असार

२०

िते

यर्ार्ष

कारोवारको

आधारमा

असार

मवहनाको

अन्त्त्यसम्म हुने कारोवार अनुमान िरी तोवकएको दर अनुसार लाग्ने करको

िणना िरी सो कर रकमबाट पुस मसान्त्तगभर दाक्तिला िरे को कर घटार् हुन
आउने कर रकम ।
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सम्मको

