नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्त्तररक राजस्व ववभाग
प्रेस ववज्ञप्ति

ुँ ा नं. ३३३ मार्थत वावषथक रु २० लाखसम्म कारोबार गने साना
आ.व. २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यको बद
करदाताले आय वववरण र कर मोबाइल एप्स लगायत अन्त्य ववद्यतीय माध्यमबाट बझाउन सक्ने र बैंकमार्थत कर
भक्तानी गदाथ आय वववरण समेत बझाउन सक्ने व्यवस्र्ा प्तमलाइने नीप्तत घोषणा भएको छ । उक्त नीप्तत कायाथन्त्वयन
गने सम्बन्त्धमा राजस्व व्यवस्र्ापन सूचना प्रणाली अन्त्तगथत नयाुँ सफ्टवेयर प्तनमाथण भई महालेखा प्तनयन्त्रक कायाथलय,
नेपाल राष्ट्र बैंक, राजस्व असल गने बैंकसुँग छलर्ल तर्ा समन्त्वय गरी आप्तर्क
थ वषथ २०७७/78 को श्रावण १
गतेदेखख लागू गररएको छ ।
नेपालको स्रोत भएको वावषथक २० लाख रुपैयाुँसम्म कारोबार र २ लाख रुपैयाुँसम्म आय भएका साना करदाताले
आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ४ को उपदर्ा (४) को व्यवस्र्ा छनौट गरी ऐनको अनसूची १ को दर्ा १ को
उपदर्ा (७) बमोखजम महानगरपाप्तलका, उपमहानगरपाप्तलका, नगरपाप्तलका र गाउुँ पाप्तलकामा व्यवसाय गने प्राकृप्ततक
व्यखक्तको लाप्तग तोवकएको आयकर बैंकमार्थत दाखखला गदाथ आय वववरण समेत पेश गनथ सक्ने गरी नयाुँ प्रणालीको
ववकास गररएको छ ।
नयाुँ प्रणालीमा प्तनम्न ववशेषताहरु रहेका छन्:
•

आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ७७ बमोखजम यस्ता साना करदाताहरुको लाप्तग नयाुँ आय वववरण तर्ा
कर दाखखला र्ाराम (डे ०१ आय वववरण र्ाराम) तोवकएको छ । यो र्ाराममा करदाताले आफ्नो
स्र्ायी लेखा नम्बर, आय वषथ, कारोबार रकम र कट्टी हने रकम, करदाता वा प्तनजको प्रप्ततप्तनप्तधको पूरा
नाम. दस्तखत. र मोबाइल नम्बर अप्तनवायथ रुपमा उल्लेख गनप
थ दथछ । अन्त्य सूचना जस्तै: आय रकम,
लाग्ने कर रकम र म्याद गजारी आय वववरण र कर दाखखला गदाथ आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा
११७ बमोखजम लाग्ने शल्क तर्ा दर्ा ११९ बमोखजम लाग्ने ब्याज रकम एकीकृत कर प्रणालीबाट
स्वत: गणना हं ने हं दा करदाता तर्ा बैंकका कमथचारीहरुलाई कर दाखखला र सं कलन गनथ सहज हनेछ
र रवट हने सम्भावना समेत न्त्यन हनेछ।

•

हाल प्रत्येक आय वषथको छट्टाछट्टै आय वववरण र कर दाखखला गने प्रणाली रहेकोमा अबदे खख करदाताले
एकै पटकमा एक भन्त्दा बढी आय वषथको आय वववरण र कर दाखखला गनथ सक्ने गरी प्रणालीमा सधार
गररएको छ । करदाताले आय वववरण र कर भक्तानी गनथ बाुँकी रहेका आय वषथको वववरण प्रणालीले
दे खाउने र सो बमोखजम एउटा र्ाराममा प्रत्येक आय वषथको कारोबार रकम र कट्टी हने रकम उल्लेख
गरी पेश गरे मा एकै पटकमा सबै आय वषथको आय वववरण र कर भक्तानी गनथ सवकने भएको हं दा
करदाता तर्ा बैंकका कमथचारीहरुलाई सहज हनेछ ।
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•

हाल आय वववरण पेश गनथ आर्ू दताथ रहेको आन्त्तररक राजस्व कायाथलय वा करदाता सेवा कायाथलयमा
गएर वा सो कायाथलयलाई छनौट गरी ववद्यतीय माध्यमबाट आय वववरण र भौचर तयार गरी कर
दाखखला गने व्यवस्र्ा रहेको छ । तर अबदे खख आर्ू दताथ रहेको आन्त्तररक राजस्व कायाथलय वा
करदाता सेवा कायाथलयको राजस्व सं कलन गने अप्तधकार प्राि बैं कको जनसकै शाखामा गई यस्तो
र्ाराम भरी आय वववरण तर्ा कर दाखखला गनथ सवकनेछ।यसले गदाथ करदाताले आर्ूलाई पायक पने
नखजकको बैंक शाखामा गई आय वववरण र कर भक्तानी गनथ सक्नेछन । यसरी दाखखला भएको आय
वववरण र कर रकम सम्बखन्त्धत आन्त्तररक राजस्व कायाथलय वा करदाता सेवा कायाथलयको अप्तभलेखमा
जप्तनने व्यवस्र्ा गररएको छ ।

कनै करदाताले ववभागको एकीकृत कर प्रणालीमा रहेको Taxpayer Portal मा गई ववद्यतीय माध्यमबाट आय वववरण
तर्ा कर दाखखला भौचर तयार गरी सम्बखन्त्धत बैंकमा गई कर भक्तानी गने वा Connet IPS मार्थत ववद्यतीय माध्यमबाट
कर दाखखला गने हालको प्रणालीलाई समेत साना करदाताहरुलाई सहज हने गरी छररतो र करदातामैरी बनाइएको
छ ।
करदाताले सोझै ववभागको एकीकृत कर प्रणालीमा ववद्यतीय माध्यमबाट कर चक्ता प्रमाणपर माुँग गनथ सक्ने र
प्रणालीले स्वत: आय वववरण र कर बक्यौता भए नभएको सप्तनखित गरी बक्यौता नभएको अवस्र्ामा स्वत: कर चक्ता
प्रमाणपर जारी हने व्यवस्र्ा रहेको छ ।
चाल वषथ २०७६।७७ मा साना करदाताहरुबाट कररब ४ लाख ११ हजार आय वववरण प्राि भएको छ । चाल
वषथमा प्राि कल ६ लाख ९० हजार आय वववरण मध्ये यस्तो आय वववरण पेश गने करदाताको सं ख्या कररब ६०
प्रप्ततशत रहे को छ भने कल आयकर असलीमा यसको योगदान कररब १ प्रप्ततशत रहे को छ ।साना करदाताहरुको
लाप्तग आय वववरण र कर भक्तानी गने उपयक्त
थ
चार वकप्तसमका ववकल्प हनेछन् ।यो प्रणालीगत सधारले साना
करदाताको कर सहभाप्तगता लागत उल्लेखनीय रुपले न्त्यन हनेछ ।सार्ै करदाताले छररतो सेवा प्राि गने, कर
प्रशासनको कायथबोझ न्त्यन हने, र ववद्यतीय भक्तानी र बैंवकंग प्रणालीमा समेत सहज हने अपेक्षा गररएको छ ।
वावषथक बीस लाख रुपैयाुँसम्मको कारोबार वा दई लाखसम्म आय भई आयकर ऐन, २०५८ को

दर्ा ४ को

उपदर्ा (४) बमोखजम महानगरपाप्तलका, उपमहानगरपाप्तलकामा व्यवसाय गने प्राकृप्ततक व्यखक्तले वावषथक रु ७,५००/, नगरपाप्तलकामा व्यवसाय गने प्राकृप्ततक व्यखक्तले ४,०००/- र गाउुँ पाप्तलकामा व्यवसाय गने प्राकृप्ततक व्यखक्तको

२,५००/- कर भक्तानी गनप
थ ने कानूनमा व्यवस्र्ा रहेको छ । तर कोप्तभड-१९ को सं क्रमणबाट प्रभाववत यस्ता
करदातालाई आय वषथ २०७६/७७ मा लाग्ने करमा पचहत्तर प्रप्ततशत छट सहप्तलयत प्रदान गररएको छ ।सो वषथको

लाप्तग महानगरपाप्तलका र उपमहानगरपाप्तलकामा व्यवसाय गने प्राकृप्ततक व्यखक्तले रु ७,५००/- को सट्टा रु १,८७५/, नगरपाप्तलकामा व्यवसाय गने प्राकृप्ततक व्यखक्तले रु ४,०००/- को सट्टा रु १,०००/- र गाउुँ पाप्तलकामा व्यवसाय
गने प्राकृप्ततक व्यखक्तको रु २,५००/- को सट्टा रु ६२५/- मार कर भक्तानी गनप
थ नेछ ।
प्तमप्तत: २०७७ श्रावण १ गते, प्तबहीवार।
लाखजम्पाट, काठमाडौं ।
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