आन्तरिक िाजस्व ववभाग
िाजस्व विर्षक
विवत २०७६।०४।०१ देवि लागू भएका किको प्रकाि अनुसािका िाजस्व विर्षकहरु तपवसल बिोवजि
िहेका छन् ।
वस. नं.

आ.व.

िाजस्व आधाि िीर्षक,

२०७६.०४.०१

िूल िीर्षक, िीर्षक
तथा उपिीर्षक

१.

देिी कायि भएको
िाजस्व संकेत
१११११

२.

३.

व्याख्या

एकलौटी फिष तथा व्यविगत आयिा लाग्ने कि यसिा
पदषछ ।

११११२

एकलौटी फिष तथा
व्यविगत आयिा लाग्ने
कि
पारिश्रविक कि

११११३

पूूँजीगत लाभ कि

घि, जग्गा, िेयि आदद सम्पवत्तको वबक्री, पट्टा, हक

४.

१११२०

वनकायको आयिा लाग्ने
कि
वनकायको िुनाफािा
लाग्ने कि (सिकािी
संस्थान)

५.

१११२१

६.

१११२२

वनकायको िुनाफािा
लाग्ने कि (पवललक
वलविटेड कम्पनी)

७.

१११२३

८.

१११२४

वनकायको िुनाफािा
लाग्ने कि (प्राइभेट
वलविटेड कम्पनी)
वनकायको िुनाफािा
लाग्ने कि (अन्य संस्था)

कु नै प्रकृ वत व्यविले िोजगािबाट प्राप्त गिे को तलव,
ज्याला, िजदुिी, पारिश्रविक, भत्ता एवं सुववधा,
अवकाि भुिानी, िोजगािका सम्बन्धिा गरिएका अन्य
भुिानी, अध्ययन, अध्यापन आदद वववभन्न श्रोतबाट हुने
आयिा लाग्ने कि यसिा पदषछ ।
हस्तान्तिण लगायत वववभन्न दकवसिका वनिःसगष बाट
भएको पूूँजीगत लाभिा व्यवि तथा एकलौटी फिषलाई
लाग्ने कि यसिा पदषछ ।
व्यवसावयक वनकाय तथा संस्थानको आयिा लाग्ने कि
यसिा पदषछ । यो िीर्षकिा िकि जम्िा गनष विल्दैन ।
सिकािको पुणष वा अवधकांि (५० प्रवतित भन्दा बढी)
स्वावित्व भएका सिकािी वनकाय तथा त्यस्ता
वनकायको व्यवस्थापकीय वनयन्रण भएको वनकायको
आयिा लाग्ने कि यसिा पदषछ ।
कु नै ववर्ेि ऐन वा कम्पनी ऐन अन्तगषत दताष भएका
पवललक वलविटेड कम्पनी ि सिकािको ५० प्रवतित
भन्दा कि स्वावित्व भएका कम्पनीको आयिा लाग्ने कि
यसिा पदषछ ।
कम्पनी ऐन अन्तगषत दताष भएका प्राइभेट वलविटेड
कम्पनी तथा आयकि ऐन बिोवजि तोदकएको
कम्पनीको आयिा लाग्ने कि यसिा पदषछ ।
िावथ उवल्लवित उपिीर्षक १११२१ देवि १११२३
वभर पिे का बाहेक अन्य संस्थाहरुिः- साझेदािी फिष,
सहकािी संस्था, ट्रस्ट, संघ संथा, ववदेिी कम्पनी एवं
अन्य वनकायको आयिा लाग्ने कि यसिा पदषछ ।

९.

१०.

१११२५

१११३०

पूूँजीगत लाभ कि –
वनकाय

लगानीको आय तथा
अन्य आयिा लाग्ने कि

घि, जग्गा िेयि आदद सम्पवत्तको वबक्री, पट्टा, हक
हस्तान्तिण लगायत वववभन्न दकवसिका वनिःसगषबाट
भएको पुूँजीगत लाभिा वनकायलाई लाग्ने कि यसिा
पदषछ ।
िावथ उल्लेवित िीर्षक १११११ दवि १११२५ वभर
पिे का बाहेक अन्य आयिा लाग्ने कि यसिा पदषछ । यो
िीर्षकिा िकि जम्िा गनष विल्दैन ।

११.

१२.

१११३१

१११३२

सम्पवत, बहाल तथा
पट्टा वापतको आयिा
लाग्ने कि

घि, जग्गा, सवािी साधन तथा अन्य अचल सम्पत्ती

लयाजिा लाग्ने कि

बैंक, ववत्त कम्पनी वा अन्य वनकाय वा व्यविबाट
भुिानी गरिने वा प्राप्त हुने व्याजिा लाग्ने कि यसिा
पदषछ ।
कु नैपवन कम्पनी वा वनकायिा लगानी गिे वापत प्राप्त
हुने लाभांििा लाग्ने कि यसिा पदषछ ।
लगानी सम्बन्धी अन्य आयिा लाग्ने कि यसिा पदषछ ।

१३.

१११३३

लाभांििा लाग्ने कि

१४.

१११३४

१५.

१११३५

लगानी सम्बन्धी अन्य
आयिा लाग्ने कि
आकवस्िक लाभ कि

१६.

१११३९

अन्य आयिा लाग्ने कि

१७.

११२११

पारिश्रविकिा
आधारित सािावजक
सुिक्षा कि

वहाल वा पट्टा वा दीघषकालीन किाििा ददए वापतको
आयिा लाग्ने कि यसिा पदषछ ।

जुवा, वचठ्ठा, बाजी, उपहाि, दान, अपुताली, सुिाकी,
पुिस्काि लगायतका आकवस्िक लाभका स्रोतबाट प्राप्त
आयिा लाग्ने कि यसिा पदषछ ।
िावथ उल्लवित िीर्षक नं. हरूिा नपिे का अन्य आयिा
लाग्ने कि यसिा पदषछ ।
कु नै प्राकृ वतक व्यविले िोजगािीबाट प्राप्त गिे को तलव,
ज्याला, िजदुिी, पारिश्रविक, भत्ता एवं सुववधा,
अवकाि भुिानी, िोजगािीका सम्बन्धिा गरिएका
अन्य भुिानी, अध्ययन, अध्यापन आदद वववभन्न

१८.

११४४२

स्वास््य सेवा कि

१९.

११४४३

२०.

११४४४

विक्षा सेवा कि(िैवक्षक
संस्था)
विक्षा सेवा
कि(वैदवे िक अध्ययन)

२१.

११४५४

सडक वनिाषण तथा
संभाि कि

२२.
२३.

१४२१४
१४२१५

२४.

३३३११

दूिसंचाि सेवा िुल्क
टेवलफोन स्वावित्वको
िुल्क
िू.अ. कि (उत्पादन)

२५.

३३३१३

२६.

३३३१४

२७.

३३३१५

िू.अ. कि (वस्तु वबक्री
ि ववतिण)
िू.अ. कि (पिाििष
तथा ठे क्का)

िू.अ. कि (पयषटन
सेवा संकलन)

स्रोतबाट हुने सिग्र आयिा एकिुष्ट रुपिा तोदकए
बिोवजि वलईले सािावजक सुिक्षा कि यसिा पदषछ ।
सिकाि तथा सािुदावयक अस्पतालले प्रदान गने
स्वास््य सेवा बाहेक अन्य स्वास््य संस्थाले प्रदान गने
स्वास््य सेवािा लाग्ने कि यसिा पदषछ ।
वनजी िैवक्षक संस्थाले प्रदान गने तोदकएका िैवक्षक
सेवाहरूिा लाग्ने विक्षा सेवािुल्क यसिा पदषछ ।
ववदेििा अध्ययन गनष जाने ववद्याथीहरूले बुझाउनु पने
विक्षण िुल्किा लाग्ने सेवा िुल्क वापतको िकि यसिा
पदषछ ।
सवािी साधन दताषका वित यातायात व्यवस्था
कायाषलायिा सवािी साधनको दकवसि अनुसाि संकलन
गरिने कि यसिा पदषछन् ।
दूिसञ्चाि सेवा िुल्क वापतको िकि यसिा पदषछ ।
टेवलफोन स्ववित्व वापतको िकि यसिा पदषछ ।
उत्पादनकताषले वस्तु उत्पादन गिी वबक्री गदाष लाग्ने
िूल्य अवभबृवि कि वापत वतनुष पने िकि यसिा पदषछ
।
थोक तथा िुद्रा वबक्रेताबाट िूल्य अवभबृवि कि वापत
वतनुष पने िकि यसिा पदषछ ।
सबै प्रकािका ठे क्का व्यवसाय तथा पिाििष सेवािा लाग्ने
िूल्य अवभबृवि कि यसिा पदषछ । िूल्य अवभवृवि कि
लागू हुनु अगावड असुल हुन बाूँकी िहेका ठे क्का कि असुल
भएिा यसैिा जम्िा गनुष पदषछ ।
पयषटन व्यवसायसूँग सम्बवन्धत होटल, ट्राभल एजेन्सी,
पदयारा (ट्रदकङ), जलयारा (र्यावटटङ) सिेतका
व्यवसायिा लाग्ने िूल्य अवभवृवि कि यसिा पदषछ ।
िूल्य अवभवृवि कि लागू हुनु अगाडी असुल हुन बाूँकी

२८.

३३३१६

िू.अ. कि (संचाि सेवा,
वविा, हवाई उडान ि
अन्य सेवा संकलन)

२९.

३३३१७

िू.अ. कि
(बेदताषवालाबाट गने
संकलन)

िहेका होटल कि असुल भएिा यसैिा जम्िा गनुष पदषछ
।
सबै प्रकािका सञ्चाि सेवा (सिकािी हुलाक सेवा
बाहेक), बीिा ि तोदकएका अन्य सेवाको वबक्रीिा
लगाइने िूल्य अवभवृवि कि ि हवाइष उडान कि
वापतको िकि यसिा पदषछ । िूल्य अवभवृवि कि लागू
हुनु अगावड असुल हुन बाूँकी िहेका िनोिन्जन कि
असुल भएिा यसैिा जम्िा गनुष पदषछ ।
नेपाल बावहिको दताष नभएको कु नै व्यविबाट सेवा प्राप्त
गदाष उठाउनु पने िूल्य अवभवृवि कि, काठ वबक्रीिा
लगाइने िूल्य अवभवृवि कि, स्थानीय तह वा नेपाल
वस्थत अन्तिाषविय संघ संस्था वा वनयोग वा सिकाि वा
िूल्य अवभवृवि कि नलाग्ने वस्तुको कािोवाि गने
सावषजवनक संस्थानले सङ्कलन/दाविला गने िूल्य

३०.

३३३३१

३१.

३३३३२

३२.
३३.

३३३३३
३३३३४

अन्तिःिुल्क (सुर्तषजन्य
पदाथष)
अन्तिःिुल्क (िददिा)
अन्तिःिुल्क (वबयि)
अन्तिःिुल्क (अन्य
औद्योवगक उत्पादन)

अवभवृवि कि यसिा पदषछ ।
सबै प्रकािका सुतीजन्य पदाथषको उत्पादनिा लाग्ने
अन्तिःिुल्क यसिा पदषछ ।
िददिा (वाइषन ि हल्का पेय पदाथष सिेत) के उत्पादनिा
लाग्ने लाग्ने अन्तिःिुल्क यसिा पदषछ ।
ववयि उत्पादनिा लाग्ने अन्तिःिुल्क यसिा पदषछ ।
िावथ उल्लवित उपिीर्षक ३३३३१, ३३३३२,
३३३३३ िा पिे को बाहेक अन्य औद्योवगक उत्पादनिा
लाग्ने अन्तिःिुल्क यसिा पदषछ ।

