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नीतत ववश्लेषण शाखा

प.सं .:२०७6/७7

लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

तमततिः-2077/2/18
nflhDkf6, sf7df08f}+ .

ववषयिः आतर्थक ववधेयक,2077 तर्ा तनयमावलीहरुमा भएका सं शोधनको जानकारी सम्बन्त्धमा ।
आतर्थक ववधेयक, २०७७ द्वारा मूल्य अतभवृवि कर ऐन, 2052, आयकर ऐन, 2058, अन्त्तशुल्क ऐन,
2058 मा गरे का मुलभूत सं शोधनहरु र सम्बजन्त्धत तनयमावलीहरुमा भएका सं शोधनहरु दे हाय बमोजजम
रहे का व्यहोरा सम्बजन्त्धत सबैको जानकारीको लातग अनुरोध गररन्त्छ ।सार्ै यस सम्बन्त्धी पूणथ ववषयवस्तुको
जानकारी आतर्थक ववधेयक, 2077 तर्ा सम्बजन्त्धत तनयमावलीबाट तलनु हुन अनुरोध गररन्त्छ ।

आतर्थक ववधेयक तर्थिः
१.

स्वास््य जोजखम कर (दर्ा ७)
तबिँडीमा प्रतत जखल्ली पच्चीस पैसा‚ च ुरोट र तसगारमा प्रतत जखल्ली पचास पैसा र खाने सूततथ, खैनी,
गुट्खा, पानमसलामा प्रतत वकलोग्राम चालीस रुपैयािँ लाग्ने व्यवस्र्ा गररएको।

२.

दू रसञ्चार सेवा दस्तुर (दर्ा १५)
वर्क्सस्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा शुल्कको पचास प्रततशतसम्मको ममथत सम्भार शुल्कमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर
नलाग्ने।

३.

करको दायरामा आउनेलाई शुल्क तर्ा ब्याज तमन्त्हा हुने (दर्ा 20)
कुनै पतन व्यजिले ववगतमा कर लाग्ने आय आजथन गरे को तर त्यसरी आजजथत आयमा कर
नबुझाएको भए त्यसता व्यजिले स्र्ायी लेखा नम्बर तलई आतर्थक वषथ 2074/75 र 2075/76
को बुझाउनुपने आय वववरण र सोमा लाग्ने कर सम्वत् 2077 साल र्ागुन मसान्त्तसम्म बुझाएमा
सो बापत लाग्ने शुल्क तर्ा ब्याज तमन्त्हा हुने ।

४.

आय वववरण पेश गरे मा शुल्क, ब्याज तर्ा जररबाना तमन्त्हा हुने (दर्ा 21)
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आन्त्तररक राजस्व ववभाग
नीतत ववश्लेषण शाखा

प.सं .:२०७6/७7

लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

क. स्र्ायी लेखा नम्बर तलई आय वववरण पेश नगने वावषथक पचास लाख रुपैंयािँसम्मको कारोबार
गने sf7df08f}+ .
nflhDkf6,
प्राकृततक व्यजिले आतर्थक वषथ 2073/74, 2074/75 र 2075/76 को आय वववरण, सो
आय वववरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रततशतले हुने रकम सम्वत् 2077
साल र्ागुन मसान्त्तसम्म बुझाएमा सोभन्त्दा अजिका वषथहरुको आय वववरण पेश गनुथ नपने र त्यस्तो
आयमा लाग्ने कर, शुल्क तर्ा बािँकी ब्याज तमन्त्हा हुने ।
ख. स्र्ायी लेखा नम्बर तलई आतर्थक वषथ 2073/74 वा सो भन्त्दा अजिको आय वववरण पेश नगने
वावषथक पचास लाख रुपैंयािँभन्त्दा बढीको कारोबार गने प्राकृततक व्यजि वा तनकायले आय वववरण, सो
आय वववरण अनुसारको आयकर र सोमा लाग्ने ब्याजको पच्चीस प्रततशतले हुने रकम सम्वत्
2077 साल र्ागुन मसान्त्तसम्म बुझाएमा सोमा लाग्ने शुल्क तर्ा बािँकी ब्याज तमन्त्हा हुने ।
५. कर वववरण पेश गरे मा र्प दस्तुर, ब्याज तर्ा जररबाना तमन्त्हा हुन:े (दर्ा 21)
•

सम्वत् 2075 साल असार मसान्त्तसम्मको मूल्य अतभवृवि कर वववरण पेश नगने मूल्य अतभवृवि
करमा दताथ भएका कुनै पतन करदाताले आर्ूले बुझाउनुपने कर वववरण, सो कर वववरण
अनुसारको मूल्य अतभवृवि कर र सोमा लाग्ने ब्याजको पचास प्रततशतले हुने रकम सम्वत्
2077 साल र्ागुन मसान्त्ततभर बुझाएमा सोमा लाग्ने जररबाना, र्प दस्तुर तर्ा बािँकी ब्याज
तमन्त्हा हुने ।

•

उजल्लजखत अवतधतभर मूल्य अतभवृवि कर वववरण पेश नगने करदातामध्ये सम्वत् 2073 साल
असारसम्मको कर वववरण पेश नगने करदाताको दताथ स्वतिः खारे ज हुने ।

•

दताथ खारे ज भएका करदाताले पेश गनुप
थ ने कर वववरण वढला पेश गरे को वा कर वववरण पेश
नगरे को कारणले लाग्ने जररबाना तमन्त्हा हुने ।

•

दताथ खारे ज भएका करदाताले पेश गनुप
थ ने कर वववरण वढला पेश गरे को वा कर वववरण पेश
नगरे को कारणले जररबाना तमन्त्हा भएका बाहे क अन्त्य कर बक्सयौता रहे का करदाताको त्यस्तो
बक्सयौता रकमको अतभलेख कायम गरी असुल गररने ।

६. खानेपानी तर्ा सरसर्ाई उपभोिा सं स्र्ालाई लाग्ने कर, शुल्क तर्ा ब्याज तमन्त्हा सम्बन्त्धी ववशेष
व्यवस्र्ा (दर्ा 22)
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नीतत ववश्लेषण शाखा

प.सं .:२०७6/७7

लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

जलस्रोत ऐन, 2049 बमोजजम दताथ भएका खानेपानी तर्ा सरसर्ाई उपभोिा सं स्र्ाको आतर्थnflhDkf6,
क वषथ sf7df08f}+ .
2075/76 सम्मको कारोबारमा आन्त्तररक राजस्व कायाथलयबाट कर तनधाथरण भई बक्सयौता रहे को
कर, शुल्क तर्ा ब्याज र आतर्थक वषथ 2076/77 र सोभन्त्दा अजिका आय वषथहरुमा सं स्र्ाले
आफ्नो उद्देश्य अनुरुप आजथन गरे को आयमा आयकर ऐन, 2058 बमोजजम लाग्ने करमध्ये ततनथ
बािँकी कर, शुल्क तर्ा ब्याज तमन्त्हा हुने ।
७. बक्सयौता कर तमन्त्हा सम्बन्त्धी ववशेष व्यवस्र्ा : (दर्ा 23)
आयकर ऐन, 2031 बमोजजम लगत कायम भई असुल हुन नसकेको आयकर बक्सयौता र मूल्य
अतभवृवि कर ऐन, 2052 ले प्रततस्र्ापन गरे का होटल कर, मनोरञ्जन कर, ठे क्का कर र तबक्री कर
ऐन बमोजजम सम्वत् 2060 साल असार मसान्त्तसम्म लगत कायम भई असुल हुन नसकेका बक्सयौता
करमध्ये प्रतत लगत पचास हजार रुपैंयािँसम्मको बक्सयौता कर र सोमा लागेको ब्याज तमन्त्हा गररएको।
८. शुल्क, र्प दस्तुर तर्ा जररबाना तमन्त्हा सम्बन्त्धी ववशेष व्यवस्र्ा (दर्ा 24)
आयकर ऐन, 2058, मूल्य अतभवृवि कर ऐन, 2052 र अन्त्तशुल्क ऐन, 2058 बमोजजम सम्वत्
2075 साल असार मसान्त्ततभर भएको कर तनधाथरण वा अन्त्तशुल्क तनधाथरण (झुट्टा तर्ा नक्कली
बीजक सम्बन्त्धमा भएको कर तनधाथरण बाहे क) उपर जचत्त नबुझाई आन्त्तररक राजस्व ववभाग समक्ष
प्रशासकीय पुनरावलोकनको लातग तनवेदन ददई ववचारातधन रहे को वा ववभागको तनणथयमा जचत्त नबुझाई
राजस्व न्त्यायातधकरण वा अदालतमा पुनरावेदनमा गई ववचारातधन रहे का मुद्दा सम्बजन्त्धत करदाताले
वर्ताथ तलई त्यस्तो तनधाथरणबाट कायम भएको आयकर, मूल्य अतभवृवि कर, अन्त्तशुल्क बापतको कर
रकम र सोमा लागेको ब्याज सम्वत् २०७७ साल र्ागुन मसान्त्ततभर बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क,
र्प दस्तुर तर्ा जररबाना तमन्त्हा ददइने ।
९. कोतभड-19 को सक्रमणबाट प्रभाववत कारोबारमा कर छु ट सहुतलयत सम्बन्त्धी ववशेष व्यवस्र्ा (दर्ा
25)
•

वावषथक बीस लाख रुपैंयािँसम्मको कारोबार वा दुई लाखसम्म आय भई आयकर ऐन, 2058
को दर्ा 4 को उपदर्ा (4) बमोजजम कर लाग्ने करदातालाई आय वषथ 2076/77 मा
लाग्ने करमा पचहत्तर प्रततशत छु ट हुने (डे0१ आय वववरण) ।
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लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

•

आयकर ऐन, 2058 को दर्ा 4 को उपदर्ा (4क) बमोजजम कारोबारको आधारमा
कर sf7df08f}+ .
nflhDkf6,
बुझाउने वावषथक बीस लाख रुपैयािँदेजख पचास लाख रुपैयािँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई
आय वषथ २०७६/७७ मा लाग्ने करमा पचास प्रततशत छु ट हुने (डे0२ आय वववरण)।

•

वावषथक एक करोड रुपैयािँसम्मको कारोबार भएका व्यजिलाई आय वषथ २०७६/७७ मा
आयकर ऐन, 2058 बमोजजम लाग्ने करमा पच्चीस प्रततशतले छु ट हुने (डे0३ आय
वववरण)।

•

होटल‚ ट्राभल‚ ट्रेवकङ्ग‚ यातायात वा हवाई सेवाको वावषथक एक करोड रुपैयािँभन्त्दा बढी
कारोबार गने व्यजिलाई आय वषथ २०७६/७७ मा आयकर ऐन, 2058 बमोजजम लाग्ने
करमा बीस प्रततशतले छु ट हुने (डे0३ आय वववरण)।

१०.

नेपाल सरकार‚ प्रदे श वा स्र्ानीय तहले स्र्ापना गरे को कोरोना सं क्रमण रोकर्ाम‚ तनयन्त्रण तर्ा
उपचार कोषमा योगदान गरे को खचथ सम्बन्त्धी ववशेष व्यवस्र्ा (दर्ा 26)
कुनै व्यजिले आतर्थक वषथ २०७६/७७ मा नेपाल सरकार‚ प्रदे श वा स्र्ानीय तहले स्र्ापना गरे को
कोरोना सं क्रमण रोकर्ाम‚ तनयन्त्रण तर्ा उपचार कोषमा योगदान गरे को रकम उि वषथको
करयोग्य आय गणना गदाथ खचथ कट्टी गनथ पाउने ।

1१. स्र्ायी लेखा नम्बर नतलएका कामदारलाई ववतरण गरे को ज्याला खचथ सम्बन्त्धी ववशेष व्यवस्र्ा
(दर्ा 27)
आयकर ऐन‚ २०५८ को दर्ा २१ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ि१) मा जुनसुकै कुरा
लेजखएको भए तापतन कुनै व्यजिले आतर्थक वषथ २०७६/७७ मा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट
भएको आय गणना गने प्रयोजनको लातग पटके प्रकृततको तीन हजार रुपैयािँसम्मको ज्याला भुिानी
गदाथ भुिानी प्राप्त गने प्राकृततक व्यजिले स्र्ायी लेखा नम्बर नतलएको भए तापतन त्यस्तो खचथ
कट्टी गनथ पाउने ।
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नीतत ववश्लेषण शाखा

प.सं .:२०७6/७7

लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

1२. स्र्ायी ले खा नम्बर उल्ले ख नभएको बीजक बापतको खचथ सम्बन्त्धी ववशेष व्यवस्र्ाnflhDkf6,
(दर्ा sf7df08f}+ .
28)
आयकर ऐन‚ २०५८ को दर्ा २१ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ि२) मा जुनसुकै कुरा
लेजखएको भए तापतन कुनै व्यजिले आतर्थक वषथ २०७६/७७ मा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट
भएको आय गणना गने प्रयोजनको लातग व्यावसावयक कारोबार नगने प्राकृततक व्यजिसिँग सोझै
गररने कृवषजन्त्य‚ वनजन्त्य‚ पशुजन्त्य र अन्त्य िरायसी वस्तुको खररद तर्ा स्र्ायी लेखा नम्बर
उल्लेख नभएको दुई हजार रुपैयािँसम्मको बीजक बापतको खचथ कट्टी गनथ पाउने ।
1३. दम्पजत्तले योगदानमा आधाररत सामाजजक सुरक्षा कोषमा योगदान गरे को आय सम्बन्त्धी ववशेष
व्यवस्र्ा (दर्ा 29)
आयकर ऐन‚ २०५८ को अनुसूची-१ को दर्ा १ को उपदर्ा (२) को खण्ड (ङ) मा जुनसुकै
कुरा लेजखएको भए तापतन आतर्थक वषथ २०७६/७७ मा ऐजन ऐनको दर्ा ५० बमोजजम छनौट
गने कुनै दम्पजत्तले योगदानमा आधाररत सामाजजक सुरक्षा कोषमा योगदान गरे कोमा त्यस्तो आयमा
उपदर्ा (२) को खण्ड (क) बमोजजमको कर नलाग्ने ।
1४. सामाजजक सुरक्षा कोषमा योगदान बापतको रकम हस्तान्त्तरण सम्बन्त्धी ववशेष व्यवस्र्ा (दर्ा 30)
योगदानमा आधाररत सामाजजक सुरक्षा कोष ऐन‚ २०७४ बमोजजम स्र्ापना भएको सामाजजक
सुरक्षा कोषमा सहभागी भएको वा हुन चाहने कुनै पतन योगदानकताथले स्वीकृत अवकाश कोषमा
जम्मा गरे को रकम सम्वत् २०७७ साल चैर मसान्त्ततभर सामाजजक सुरक्षा कोषमा हस्तान्त्तरण
गरे मा त्यसरी हस्तान्त्तरण गररएको रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दर्ा ८८ बमोजजम अवकाश
भुिानी बापत कर कट्टी गनुथ नपने ।
1५. ह्रासयोग्य सम्पजत्तमा एकततहाइले र्प पाउने ह्रास खचथ सम्बन्त्धी ववशेष व्यवस्र्ा (दर्ा 31)
आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची-२ को दर्ा ३ को उपदर्ा (२) मा जुनसुकै कुरा लेजखएको
भए तापतन आतर्थक वषथ २०७६/७७ मा कुनै तनकाय वषथभरर पूणरु
थ पले ऐनको दर्ा ११ मा
उजल्लजखत ववशेष उद्योग सञ्चालनमा रहे को भएमा वा कुनै तनकायले सडक, पुल, टनेल,रोपवे, रे ल्वे वा
5
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लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

आकासे पुल तनमाथण गरी सञ्चालन गरे को वा ट्राम वा ट्रतलबस सञ्चालन गरे को भएमा nflhDkf6,
त्यस्ता sf7df08f}+ .
तनकायले सो आतर्थक वषथमा सो अनुसूचीको दर्ा १ मा उल्लेख भएका वगथ "क", "ख", "ग" र
"ि" मा उजल्लजखत ह्रासयोग्य सम्पजत्तका लातग लागू हुने ह्रासकट्टीको दरमा एकततहाइले र्प
पाउने।

मूल्य अतभवृवि कर ऐन, २०५२ मा सं शोधनिः1.

अतनवायथ दताथ हुनपु ने कारोबारमा सं शोधनिः
•

दर्ा 10 को उपदर्ा (2) को खण्ड (क) मा रहेको कवाडी तर्ा परुको व्यवसाय र
खण्ड (ख) मा रहे को कानुनी

र सुवटङ्ग सवटथङ्गको सामान सवहतको टे लररङ्ग व्यवसायको

कारोबार गनेहरु अतनवायथ मूल्य अतभवृवि करमा दताथ हुन ु पने कारोबारबाट हटाइएको।
•

दर्ा 10 को उपदर्ा (2) को खण्ड (ख) मा रहे को नगरपातलका क्षेरलाई अतनवायथ दताथ
हुन ु पने क्षेरबाट हटाइएको।

२.

कर वर्ताथ हुन सक्सने व्यवस्र्ा र्प भएकोिः (दर्ा 25(1)(क2) र्प)
ु
सं यि
राष्ट्र सं ि, यसका सदस्य सं स्र्ा एवं ववजशष्टीकृत एजेन्त्सीले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कायथ
सञ्चालन गने तसलतसलामा नेपालतभर कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खररद गदाथ ततरे को करको रकम वर्ताथ
ददइने ।

३.

ठे क्का वा करार अन्त्तगथत बढी भुिानी भएको कर वर्ताथ हुनेिः ( दर्ा २५ग१. र्प)
सावथजतनक खररद सम्बन्त्धी प्रचतलत कानुन बमोजजमको सावथजतनक तनकाय वा नेपाल सरकारको पूणथ
वा आंजशक स्वातमत्व भएको सङ्घ सं स्र्ाले ठे क्का सम्झौता वा करार अन्त्तगथत आपूततथ भएको वस्तु वा
सेवा वा वस्तु तर्ा सेवा बापतको रकम सम्बजन्त्धत ठे केदार वा आपूततथकताथलाई भुिानी गदाथ तनजको
नामबाट दाजखल भएको कर बापतको रकम सम्बजन्त्धत ठे केदार वा आपूततथकताथले बुझाउनु पने करमा
तमलान गनथ पाउने । सार्ै लगातार चार मवहनासम्म तमलान गदाथ तमलान हुन नसकी बढी दाजखल
भएको त्यस्तो रकम सम्बजन्त्धत ठे केदार वा आपूततथकताथले वर्ताथ तलन चाहे मा कर अतधकृत समक्ष
तनवेदन ददन सक्सने ।
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४.

औषतध उद्योगले खररदमा ततरे को कर वर्ताथ हुनेिः ( दर्ा २५ग२. र्प)

nflhDkf6, sf7df08f}+ .

औषतध उद्योगले औषतध उत्पादनको लातग आवश्यक पने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र
प्यावकङ्ग मेटेररयल स्वदे शी उद्योगबाट खररद गरे मा उि खररदमा ततरे को कर चौमातसकरुपमा वर्ताथ
पाउन कर अतधकृत समक्ष तनवेदन ददन सक्सने ।
5.

दण्ड सजायमा सं शोधन सम्बन्त्धमािः ( दर्ा २9(1)(क)
दर्ा 29 को उपदर्ा (१) को खण्ड (क) मा रहे का "प्रत्येक कर अवतधको तनतमत्त दश हजार
रुपैयािँ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "प्रत्येक पटक बीस हजार रुपैयािँ" भन्ने शब्दहरु राखी सं शोधन
भएको।

6.

दण्ड सजाय र्पिः दर्ा २9(1ि) र्प
दताथ हुनपु ने दावयत्व भएका व्यजिले दताथ नगरी कारोबार गरे मा कर अतधकृतले त्यस्तो व्यजिलाई
कर तबगोको पचास प्रततशतले हुन आउने रकम जररबाना गनथ सक्सने ।

7.

अनुसूची-1 मा दे हाय बमोजजम सं शोधन भएको ।
(१) समूह १ को द्रष्टब्यमा सोयाबडी मस्यौरा र्प गररएको ।
(२) समूह ५ को द्रष्टब्यको
िँ ा नं. (५) को सट्टा दे हायको बुद
िँ ा नं. (५) राजखएको ।
• बुद
औषतध उद्योग आर्ैँले पैठारी गने भन्त्सार दरबन्त्दीको भाग २८, २९ र ३८ मा पने
औषतध तर्ा इन्त्ट्रा ओकुलर लेन्त्स (आइ.ओ.एल.) उत्पादनमा प्रयोग गने कच्चा
पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ र रासायतनक पदार्थ।
िँ ा नं. 11. "स्वास््य मन्त्रालयको नाममा वा मन्त्रालयले तोकेको स्वास््य सं स्र्ा
• बुद
वा तनकायलाई सहयोग स्वरुप हस्तान्त्तरण गने शतथमा ववतभन्न सं ि सं स्र्ा
तनकाय वा व्यजिले पैठारी गने कोववड-१९ सं क्रमणको रोकर्ाम, तनयन्त्रण र
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उपचारका लातग आवश्यक पने औषतध, मेतडकल तर्ा सजजथकल काममाnflhDkf6,
प्रयोग sf7df08f}+ .
हुने वस्तु (पी.पी.ई.) भाइरल ट्रान्त्सपोटथ तमतडया, उपशीषथक वप.तस.आर. टे ष्ट
वकट, आर.तड.टी. टे ष्ट वकट, वप.तस.आर. ररएजेन्त्ट र एक्ससट्राक्ससन वकट्स,
सजजथकल ग्लोभ्स, र्ेस मास्क, अटोक्सलेभ मेजशन, तडजजटल इन्त्रारे ड र्मोतमटर
(र्मथल गन), भेजन्त्टलेटर, पोटे वल वप.तस.आर. मेजशन र प्रोटे जक्सटभ गगल्स" र्प
गररएको।
• समूह ११ को खण्ड (अ) मा र्ेस मास्क बनाउने मेजशन र शवदाह मेजशन र्प
गररएको ।
• समूह ११ को खण्ड (आ) को
▪

िँ ा नं. ४ मा लिु बीमा र्प गररएको ।
बुद

▪

िँ ा नं. १२ को सट्टा दे हायको बुद
िँ ा नं. १२ राजखएको ।
बुद
जलववद्युत उत्पादन, प्रसारण र ववतरण आयोजनाको लातग आवश्यक पने
तनमाथण उपकरण, मेजशनरी औजार र सोसिँग सम्बजन्त्धत पाटथपूजाथ लगानी
बोडथको स्वीकृततमा सञ्चालन हुनेको हकमा सो बोडथको, वैकजल्पक उजाथ
प्रविथन केन्त्द्रको स्वीकृततमा सञ्चालन हुनेको हकमा सो केन्त्द्रको र अन्त्य
आयोजनाको हकमा ववद्युत ववकास ववभागको तसर्ाररसमा पैठारी गदाथ मूल्य
अतभवृवि कर छु ट ददइने।

▪

िँ ा नं. १६ को अन्त्त्यमा दे हायको वाक्सय र्वपएको ।
बुद
दश वषथ नपुगी नामसारी, तबक्री वा कुनै वकतसमले हक हस्तान्त्तरण गरे मा
प्रचतलत कानुन बमोजजम पूरै मूल्य अतभवृवि कर लाग्ने।

8.

अनुसूची-2 मा दे हाय बमोजजम सं शोधन भएको ।
•

दर्ा ६ जझवकएको (वन तर्ा वातावरण मन्त्रालयको तसर्ाररसमा स्वदे शी उद्योगबाट
उत्पादन हुने ववद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने तडप साइकल तलड एतसड ब्याट्रीहरु) ।
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•

दर्ा १० पतछ दे हायको दर्ा ११ र्वपएको ।

nflhDkf6, sf7df08f}+ .

नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयबाट कर छु टको सहमतत तलई सम्पन्न भएको दद्वपक्षीय
वा बहुपक्षीय सम्झौता बमोजजम नेपालमा आयोजना सञ्चालन गने तसलतसलामा
आवश्यक पने स्वीकृत माष्टर तलष्ट बमोजजमका मेजशनरी‚ उपकरण र तनमाथण सामग्री
स्वदे शी उद्योगबाट उत्पादन हुने भई सोही उद्योगबाट सम्बजन्त्धत आयोजनामा सोझै
वा सो आयोजनाका ठे केदारमार्थत आपूततथ गने भएमा त्यस्तो आपूततथमा ववभागले
तोकेको प्रवक्रया बमोजजम त्यस्तो उद्योगलाई सो कारोबारमा शून्त्य दरको सुववधा
प्रदान गररने।

अन्त्तिःशुल्क ऐन‚ २०५८ मा सं शोधनिः1.

दर्ा २ को खण्ड (क) पतछ दे हायको खण्ड (क१) र्वपएको "अन्त्तिःशुल्क वटकट" भन्नाले
अन्त्तिःशुल्क लाग्ने वस्तुमा ववभागले तोकेको ढािँचामा प्रयोग हुने सुरक्षण जचन्त्ह अंवकत वटकट सम्झनु
पछथ र सो शब्दले ववद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गररने सुरक्षण अंवकत जचन्त्ह वा ववभागले तोकेको
अन्त्य कुनै सं केत जचन्त्हलाई समेत जनाउिँ न।
े "

2.

दर्ा ४ङ मा रहे को मूल्य अतभवृवि करमा दताथ भएका बाहे क अन्त्य ववक्रेतालाई भन्ने शब्द
जझवकएको ।

३.

दर्ा ९ को उपदर्ा (५) को प्रततबन्त्धात्मक वाक्सयांशको खण्ड (ग) को सट्टा दे हायको खण्ड (ग)
राजखएको
"स्वयं तनष्कासन प्रणाली लागू हुने सूततथजन्त्य वस्तु बाहे कका अन्त्य वस्तुको लातग ददइएको इजाजतपर
नवीकरण गनुप
थ ने छै न।"

४.

दर्ा १६ को

उपदर्ा (१) को खण्ड (ि) को सट्टा दे हायको खण्ड (ि) राजखएको " यो ऐन वा

यस ऐन अन्त्तगथत बनेको तनयमावली वा ववभागले तोकेको शतथ ववपररत हुने गरी मददराको उत्पादन‚
बोतलबन्त्दी तर्ा तबक्री ववतरण गरे मा।"

9

नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

आन्त्तररक राजस्व ववभाग

$$!%*)@
kmf]g g+= $$!%*)#
$$!(&!(
$$!$%^$
PS;6]G;g @@), @!&
km\ofS; g+= $$!!&**
Website: www.ird.gov.np

नीतत ववश्लेषण शाखा

प.सं .:२०७6/७7

लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

५.

उपदर्ा (४) को खण्ड (र्) जझवकएको र खण्ड (ध) पतछ दे हायको खण्ड (ध१) र्वपएको "यो
ऐन sf7df08f}+ .
nflhDkf6,
वा यस ऐन अन्त्तगथत बनेको तनयमावली बमोजजम ददइएको स्वीकृतत ववपररत जस्प्रट तर्ा इर्ानोल
प्रयोग गरे को पाइएमा त्यसरी प्रयोग भएको जस्प्रटबाट उत्पादन हुनसक्सने मददराको उच्चतम् दरबन्त्दी
अनुसार लाग्ने अन्त्तिःशुल्क बराबरको रकम।"

आयकर ऐन‚ २०५८ मा सं शोधनिः1.

जलस्रोत ऐन‚ २०४९ बमोजजम दताथ भएका खानेपानी तर्ा सरसर्ाई उपभोिा सं स्र्ाले आफ्नो
उद्देश्य अनुरुप आजथन गरे को रकममा कर छु ट हुने । दर्ा 10(ट) र्प

2.

दर्ा ११ मा सं शोधनिः

•

उपदर्ा (२) मा रहे का "ववत्तीय कारोबार गने" भन्ने शब्दहरु जझवकएका छन्।

•

उपदर्ा (3ि) मा रहे का "अनुमतत प्राप्त व्यजि वा तनकायले" भन्ने शब्दहरु पतछ
"जलववद्युतको व्यापाररक उत्पादन शुरु गरे को तमततले" भन्ने शब्दहरु र्वपएका छन्।

•

उपदर्ा (3च) मा सं शोधन
कुनै तनकायले दे हाय बमोजजमको कायथ गरी सोबाट प्राप्त आयमा व्यापाररक कारोबार सञ्चालन
गरे को तमततले दश वषथसम्म लाग्ने करमा दे हाय बमोजजम छु ट हुने ।
(क) ट्राम वा ट्रतल बस सञ्चालन गरे मा चालीस प्रततशत,

(ख) रोपवे, केवलकार, आकासे पुल तनमाथण गरी सञ्चालन गरे मा चालीस प्रततशत,

(ग) सडक, पुल, सुरुङ्गमागथ, टनेल,रे ल्वे, ववमानस्र्ल तनमाथण गरी सञ्चालन गरे मा
पचास प्रततशत।

•

उपदर्ा (3ज) मा सं शोधन
अतत अववकतसत क्षेर र अववकतसत क्षेरमा स्र्ावपत र्लर्ूलमा आधाररत ब्राण्डी‚ साइडर एवं
वाइन उत्पादन गने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरे को तमततले दश बषथसम्म क्रमशिः चालीस र
पच्चीस प्रततशत आयकर छु ट हुने ।
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नीतत ववश्लेषण शाखा

प.सं .:२०७6/७7

लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

•

उपदर्ा (३त) मा रहे का "पािँच वषथसम्म" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "सात वषथसम्म" nflhDkf6,
र सोही sf7df08f}+ .
उपदर्ामा रहे का "दुई वषथ" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "तीन वषथ" भन्ने शब्दहरु राजखएका छन्।

•

उपदर्ा (3द) र्प
औद्योतगक क्षेर वा औद्योतगक ग्राममा स्र्ापना भई सञ्चालन भएका ववशेष उद्योगलाई
कारोबार शुरु गरे को तमततले पािँच वषथसम्म लाग्ने आयकरमा पच्चीस प्रततशत छु ट हुने ।

३.

दर्ा २१ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ि१) मा सं शोधन
पटके प्रकृततको तीन हजार रुपैयािँसम्मको ज्याला भुिानी बाहे क स्र्ायी लेखा नम्बर नतलएका
कमथचारी तर्ा कामदारलाई ववतरण गरे को पाररश्रतमक तर्ा ज्याला खचथ ।

४.

दर्ा २१ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ि2) मा सं शोधन
स्र्ायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको दुई हजार रुपैयािँभन्त्दा बढीको बीजक बापतको खचथ ।तर
व्यावसावयक कारोबार नगने प्राकृततक व्यजिसिँग सोझै गररने कृवषजन्त्य, वनजन्त्य, पशुजन्त्य र अन्त्य
िरायसी वस्तुको खररदमा तबक्रेताले स्र्ायी लेखा नम्बर तलएको रहे नछ भने पतन त्यस्तो खररद खचथ
मान्त्य हुने ।

५.

स्र्ायी लेखा नम्बर स्र्गन गने सम्बन्त्धमा (दर्ा 78क. र्प)
ववभागले दे हायको कुनै अवस्र्ामा स्र्ायी लेखा नम्बर स्र्गन गनथ सक्सनेिः(क) कारोबार गनथ छाडेमा,
(ख) तनकायको हकमा तनकाय बन्त्द, तबक्री वा हस्तान्त्तरण भएमा वा अन्त्य कुनै
वकतसमबाट त्यस्तो तनकायको अजस्तत्व कायम नरहे मा,
(ग) व्यजिगत स्वातमत्व भए त्यस्तो स्वातमत्व भएको व्यजिको मृत्यु भएमा,
(ि) भुलवश दताथ भएकोमा।

६.

दर्ा ७९ को उपदर्ा (१) को खण्ड (ख) मा सं शोधन
11

$$!%*)@
kmf]g g+= $$!%*)#
$$!(&!(
$$!$%^$
PS;6]G;g @@), @!&
km\ofS; g+= $$!!&**
Website: www.ird.gov.np

नेपाल सरकार

अर्थ मन्त्रालय

आन्त्तररक राजस्व ववभाग
नीतत ववश्लेषण शाखा

प.सं .:२०७6/७7

लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

व्यजिगत रुपमा जसलाई बुझाउनु पने हो उसैलाई वा तनजको प्रतततनतध वा कमथचारीलाई बुnflhDkf6,
झाएको sf7df08f}+ .
तर्ा तनकायको हकमा तनकायको प्रबन्त्धक वा तनजले तोकेको प्रतततनतध वा कमथचारीलाई बुझाएको ।
७.

दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) को प्रततबन्त्धात्मक बाक्सयांशको खण्ड (८) मा सं शोधन
ढु वानी सेवा बापतको तर्ा ढु वानी साधन भाडामा ददए बापतको भुिानी रकममा दुई दशमलव पािँच
प्रततशतका दरले अतग्रम कर कट्टी हुने ।तर मूल्य अतभवृवि करमा दताथ भई ढुवानी सेवा प्रदान गने
वा ढु वानी साधन भाडामा ददने व्यवसाय गने व्यजिलाई भुिानी गने रकममा एक दशमलव पािँच
प्रततशतले कर कट्टी गनुप
थ ने ।

८.

दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) को प्रततबन्त्धात्मक बाक्सयांशको खण्ड (9) र्प
बातसन्त्दा बैंङ्क तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको क्षेरमा लगानी गनथ ववदे शी बैङ्कबाट
ववदे शी मुद्रामा तलएको ऋण बापतको ब्याज भुिानी गदाथ दश प्रततशतका दरले अतग्रम कर कट्टी
गनुप
थ ने ।

९.

दर्ा ८८ को उपदर्ा (१) को प्रततबन्त्धात्मक बाक्सयांशको खण्ड (10) र्प
उपभोिाले वस्तु तर्ा सेवा खररद गदाथ प्रचतलत कानुन बमोजजम भुिानी काडथ‚ इ-मनी (वालेट)‚
मोवाइल बैंवकङ्ग जस्ता ववद्युतीय भुिानीका उपकरणबाट भुिानी गरे बापत प्रदान गररने प्रोत्साहन
रकममा कर कट्टी गनुथ नपने ।

१०.

दर्ा ९५क. को उपदर्ा (६) पतछ दे हायको उपदर्ा (६क) र्प
ववदे शमा अध्ययन गनथ जाने ववद्यार्ीलाई भाषा परीक्षा तर्ा मानकीकृत परीक्षण शुल्क बापत ववदे शी
मुद्राको सटही सुववधा उपलब्ध गराउने बातसन्त्दा बैंङ्क वा ववत्तीय सं स्र्ाले त्यस्तो परीक्षा शुल्क
बापतको रकममा ववदे शी मुद्राको सटही सुववधा ददएको बखत पन्त्र प्रततशतका दरले अतग्रम कर
असुल गनुप
थ ने ।

1१.

अनुसूची-१ को दर्ा १ मा सं शोधनिः
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प.सं .:२०७6/७7

लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

•

दर्ा १ को उपदर्ा (२) को खण्ड (ङ) को प्रततबन्त्धात्मक बाक्सयांशमा रहे का "तनवृnflhDkf6,
त्तभरण sf7df08f}+ .
बापतको आय र योगदानमा आधाररत तनवृत्तभरण कोषमा" भन्ने शब्दहरुको सट्टा "तनवृत्तभरण
बापतको आय‚ तनवृत्तभरण कोष र योगदानमा आधाररत सामाजजक सुरक्षा कोषमा" भन्ने शब्दहरु
राजखएका छन्।

•

दर्ा १ को उपदर्ा (९) जझवकएको छ।

1२. अनुसूची-1 को दर्ा २ को उपदर्ा (३) मा सं शोधन
सहकारी ऐन, २०७४ बमोजजम दताथ भएको सहकारी सं स्र्ाले कर छु ट हुने कारोबार बाहे कको
कारोबार गरे मा दे हाय बमोजजमका दरले कर लाग्ने ।

1३.

(क)

नगरपातलका क्षेरतभर सञ्चालन भएकोमा पािँच प्रततशत,

(ख)

उपमहानगरपातलका क्षेरतभर सञ्चालन भएकोमा सात प्रततशत,

(ग)

महानगरपातलका क्षेरतभर सञ्चालन भएकोमा दश प्रततशत।

अनुसूची-2 को दर्ा 3 को उपदर्ा (2) मा सं शोधन
यस ऐनको दर्ा १९ को उपदर्ा (२) मा उल्लेख गररएका आयोजनाहरुले र ऐनको दर्ा ११ को
उपदर्ा (२ख), (३च), (३र्) र अनुसूची-१ को दर्ा २ को उपदर्ा (३) मा उल्लेख गररएका
तनकायले यस अनुसूचीको उपदर्ा (१) मा उल्लेख गरे का वगथ "क", "ख", "ग" र "ि" मा
उजल्लजखत ह्रासयोग्य सम्पजत्तका लातग लागू हुने ह्रासकट्टीको दरमा एक ततहाइले र्प पाउने।

चलजचर ववकास शुल्क (अनुसूची ४)
1.

चलजचर िरले ववद्युतीय प्रणाली (ई वटकेवटङ्ग तसष्टम) बाट वटकट जारी गरी 207७ पौष मसान्त्ततभर
केन्त्द्रीय चलजचर व्यवस्र्ापन प्रणाली (सेन्त्ट्रल तसनेमा म्यानेजमेन्त्ट) को सभथरसिँग तलङ्क गनुप
थ ने ।

मूल्य अतभबृवि कर (बाइसौं सं शोधन) तनयमावली, 2077
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लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

1.

बायोमेवट्रक प्रणालीमा अतभलेख अद्यावतधक गने अवतधमा सं शोधनिः (तनयम 7ख.)

nflhDkf6, sf7df08f}+ .

दताथ भएका व्यजिले आफ्नो अतभलेख सम्वत् 2078 साल असार मसान्त्ततभर ऐनको दर्ा 10ग.
बमोजजम बायोमेवट्रक प्रणालीमा अद्यावतधक गराउनु पने ।

2.

कर वववरण पेश गनुप
थ ने अवतधमा सं शोधन (तनयम 26)
छापा तर्ा ववद्युतीय प्रकाशन वा प्रसारण गृह, होटल, पयथटन, चलजचर िर तर्ा ढु वानी व्यवसायीले
कर वववरण पेश गने अवतध चौमातसक कायम गररएको ।

३.

कर वर्ताथको अवतध र तनवेदनको ढािँचा तोवकएकोिः
•

ठे क्का वा करार अन्त्तगथत बढी भुिानी भएको कर वर्ताथ (दर्ा २५ग१=) को हकमा साठी
ददनतभर र औषतध उद्योगले खररदमा ततरे को कर वर्ताथ (दर्ा २५ग2=) को हकमा तीस
ददनतभर वर्ताथ ददनु पने।

•

ु
सं यि
राष्ट्र सं िका सदस्य सं स्र्ाले कर वर्ताथ मािँग गने तनवेदनको ढािँचा (अनुसूची-१७क.)‚
औषतध उद्योगले कर वर्ताथ मािँग गने तनवेदनको ढािँचा (अनुसूची-१८क.) तोवकएको ।

आयकर (एिारौं सं शोधन) तनयमावली, 2077
1.

स्र्ायी लेखा नम्बर स्र्गनको प्रवक्रया तोवकएको (तनयम 23क. र्प)
(१) ऐनको दर्ा ७८क. को उपदर्ा (१) बमोजजम स्र्ायी लेखा नम्बर स्र्गन गनथ चाहने
व्यजि वा तनकायले आर्ूले तलएको स्र्ायी लेखा नम्बर स्र्गन गनुप
थ ने अवस्र्ा तसजथना
भएको तमततले तीस ददनतभर कारण खुलाई ववभाग समक्ष तनवेदन ददनु पने ।
(२) उपतनमय (१) बमोजजम तनवेदन ददं दा सो अवतधसम्मको आय वववरण तर्ा कर दाजखला
गरे को हुन ु पने ।
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अर्थ मन्त्रालय

आन्त्तररक राजस्व ववभाग
नीतत ववश्लेषण शाखा

प.सं .:२०७6/७7

लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

(३) उपतनयम (१) बमोजजम प्राप्त तनवेदन जािँचबुझ गदाथ व्यहोरा मनातसव दे जखएमा ववभागले
nflhDkf6, sf7df08f}+ .
तनवेदन पेश गरे को तमततले तीस ददनतभर स्र्गन भएको वा स्र्गन नहुने भए सोको
जानकारी ददनु पने ।

2.

स्र्ायी लेखा नम्बर प्रमाणपरको प्रतततलवप तलने प्रवक्रया तोवकएको (तनयम 23ख. र्प)
(१) तनयम २३ बमोजजम स्र्ायी लेखा नम्बरको प्रमाणपर तलएको कुनै व्यजिले स्र्ायी लेखा
नम्बर प्रमाणपर हराएमा वा अन्त्य कुनै वकतसमबाट नातसएमा त्यस्तो प्रमाणपरको प्रतततलवप
तलनको लातग ववभागमा दरखास्त ददनु पने।
(२) उपतनयम (१) बमोजजम दरखास्त प्राप्त भएको तमततले तीन ददनतभर ववभागले तनवेदकलाई
स्र्ायी लेखा नम्बर दताथको प्रमाणपरको प्रतततलवप प्रदान गनुप
थ ने ।

अन्त्तिःशुल्क (एक्काइसौं सं शोधन) तनयमावली, 2077
1.

अन्त्तिःशुल्क वववरण पररमाजथन तर्ा र्पिः
सूततथजन्त्य पदार्थ बाहे क स्वयं

तनष्काशन प्रणाली अन्त्तगथतका प्रततष्ठानले अनुसूची-४ङ.

बमोजजमको ढािँचामा र सूततथजन्त्य पदार्थ र भौततक तनयन्त्रण प्रणाली अन्त्तगथतका प्रततष्ठानले
अनुसूची-४च. बमोजजमको ढािँचा तोवकएको ।
२.

पुरानो तयारी मददराको पुनिः प्रशोधन गनथ स्वीकृतत तलनु पनेिः (तनयम 23ख. र्प)
तबक्री ववतरण गरी वर्ताथ आएको वा तबक्री नभई गोदाममा रहे का पुरानो तयारी मददरालाई पुनिः
प्रशोधन गरी मददरा उत्पादन गनथ चाहने इजाजतपरवालाले ववभागको पूव थ स्वीकृतत तलई मददराको
पुनिः प्रशोधन गनथ सक्सने।

३.

वीयर मौज्दात कमीको तमन्त्हा (तनयम 23क.) मा रहेको फ्लोतमटरले दे खाएको पररमाण भन्त्दा बोतल
बन्त्दी भए पतछको बोतल काउण्टरले दे खाएको पररमाणको मौज्दात कमी भएमा बढीमा १.५ प्रततशत
सम्म तमन्त्हा ददने व्यवस्र्ा हटाइएको ।
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नीतत ववश्लेषण शाखा

प.सं .:२०७6/७7

लाजजम्पाट, काठमाण्डौं

च.नं.:

४.

तनयम ३० को उपतनयम (२) मा रहे को त्यसरी बोतलबन्त्दी गरे पतछ प्रततष्ठानले प्रत्येक बोतलको
nflhDkf6, sf7df08f}+ .
तबकोमा पने गरी अन्त्तिःशुल्क वटकट टािँसी काटुथनमा राखी गोदाममा भण्डारण गनुथ पनेछ भन्ने
शब्दहरुको सट्टा त्यसरी बोतलबन्त्दी गरे पतछ ववभागले तोकेबमोजजम प्रततष्ठानले प्रत्येक बोतलको
तबकोमा पने गरी वा काटुथनमा अन्त्तिःशुल्क वटकट टािँसी गोदाममा भण्डारण गनुथ पनेछ भन्ने व्यवस्र्ा
राजखएको ।

५.

अनुसूची-2 मा यस अनुसूची बमोजजमको दस्तुर औद्योतगक व्यवसाय ऐन, 2076 को अनुसूची-10 मा
उल्लेख भएका अतत अववकतसत क्षेरका र्लर्ूलमा आधाररत वाइन एवं मददरा उद्योगको हकमा
पचहत्तर प्रततशतले कम दस्तुर लाग्ने भन्ने व्यवस्र्ा तस.नं.5 र्प गररएको ।

16

