नेऩार सयकाय

अथष भन्त्रारम

आन्त्तरयक याजस्व ववबाि

प्राकृगतक व्मक्तिको रागि रािू हुने कयको दय (आम वषष 2078/79 को रागि)
एकर व्मक्ति

दम्ऩती

कयको दय

योजिायीको आम भार हुनेको रागि
रू.४,00,000/-

कयमोग्म आम बएभा

सम्भ रू.4,50,000/- सम्भ कयमोग्म कयमोग्म आमको 1 प्रगतशतका दयरे *
आम बएभा

रू.4,00,000।- बन्त्दा फढी रू.4,50,000/- बन्त्दा फढी तय एकर व्मक्तिको हकभा
तय

रू.5,00,000/-

कयमोग्म आम बएभा

सम्भ रू.5,50,000/- सम्भ
आम बएभा

कयमोग्म रू.4,000/-य

रू.4,00,000/-

रू.5,00,000/-

सम्भको

प्रगतशतका दयरे

दम्ऩतीको हकभा
रू.4,500/-

य

यकभभा 10

रू.4,50,000/-

रू.5,50,000/-

सम्भको

प्रगतशतका दयरे
रू.7,00,000/-

कयमोग्म आम बएभा

सम्भ रू.7,50,000/- सम्भ कयमोग्म रू.14,000/आम बएभा

रू.7,00,000/-

य

प्रगतशतका दयरे

दम्ऩतीको हकभा
रू.14,500/-

रू.7,50,000/-

य

प्रगतशतका दयरे

रू.5,00,000/-

दे क्ति

रू.5,50,000/-

दे क्ति

सम्भको

सम्भको

यकभभा 20

यकभभा 20

रू.7,00,000/- बन्त्दा फढी रू.7,50,000/- बन्त्दा फढी तय एकर व्मक्तिको हकभा
तय रू.20,00,000/- सम्भ रू.20,00,000/कयमोग्म आम बएभा

सम्भ रू.54,000/-

कयमोग्म आम बएभा

य

रू.7,00,000/-

दे क्ति

य

रू.7,50,000/-

दे क्ति

रू.20,00,000/प्रगतशतका दयरे

दम्ऩतीको हकभा
रू.54,500/-

रू.20,00,000/प्रगतशतका दयरे
रू.20,00,000/-

फढी कयमोग्म आम बएभा

बन्त्दा रू.20,00,000/-
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कयमोग्म आम बएभा

बन्त्दा

सम्भको

सम्भको

फढी एकर व्मक्तिको हकभा
रू.4,44,000/-

दे क्ति

यकभभा 10

रू.5,00,000/- बन्त्दा फढी रू.5,50,000/- बन्त्दा फढी तय एकर व्मक्तिको हकभा
तय

दे क्ति

य

यकभभा 30

यकभभा 30

रू.20,00,000/-

बन्त्दा फढी यकभभा 36 प्रगतशतका दयरे

दम्ऩतीको हकभा

रू.4,29,500/-

य

रू.20,00,000/-

बन्त्दा फढी यकभभा 36 प्रगतशतका दयरे
एकरौटी पभषको रुऩभा व्मवसाम भार हुनेको रागि
रू.4,00,000/-सम्भ

रू.4,50,000/-सम्भ

कयमोग्म आम बएभा

आम बएभा

कयमोग्म कय नराग्ने

रू.4,00,000/- बन्त्दा फढी रू.4,50,000/- बन्त्दा फढी तय एकर व्मक्तिको हकभा
तय

रू.5,00,000/-

कयमोग्म आम बएभा

सम्भ रू.5,50,000/- सम्भ कयमोग्म
आम बएभा

रू.4,00,000/-

सम्भको यकभभा 10
दम्ऩतीको हकभा

रू.4,50,000/-

सम्भको यकभभा 10

दे क्ति

रू.5,00,000/-

दे क्ति

रू.5,50,000/-

प्रगतशतका दयरे

प्रगतशतका दयरे

रू.5,00,000/- बन्त्दा फढी रू.5,50,000/- बन्त्दा फढी तय एकर व्मक्तिको हकभा
तय

रू.7,00,000/-

कयमोग्म आम बएभा

सम्भ रू.7,50,000/- सम्भ कयमोग्म
आम बएभा

रू.10,000/-

रू.7,00,000/-

य

प्रगतशतका दयरे

दम्ऩतीको हकभा
रू.10,000/-

रू.7,50,000/-

य

प्रगतशतका दयरे

रू.5,00,000/-

दे क्ति

रू.5,50,000/-

दे क्ति

सम्भको

सम्भको

यकभभा 20

यकभभा 20

रू.7,00,000/- बन्त्दा फढी रू.7,50,000/- बन्त्दा फढी तय एकर व्मक्तिको हकभा
तय रू.20,00,000/- सम्भ रू.20,00,000/कयमोग्म आम बएभा

सम्भ रू.50,000/-

कयमोग्म आम बएभा

य

रू.7,00,000/-

दे क्ति

य

रू.7,50,000/-

दे क्ति

रू.20,00,000/प्रगतशतका दयरे

दम्ऩतीको हकभा
रू.50,000/-

रू.20,00,000/प्रगतशतका दयरे
रू.20,00,000/-

फढी कयमोग्म आम बएभा

बन्त्दा रू.20,00,000/-

कयमोग्म आम बएभा

बन्त्दा

सम्भको

सम्भको

फढी एकर व्मक्तिको हकभा
रू.4,40,000/-

यकभभा 30

यकभभा 30

य

रू.20,00,000/-

य

रू.20,00,000/-

बन्त्दा फढी यकभभा 36 प्रगतशतका दयरे
दम्ऩतीको हकभा

रू.4,25,000/-

बन्त्दा फढी यकभभा 36 प्रगतशतका दयरे
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*

एकरौटी पभष दताष बएका कयदाताको हकभा, गनवृतबयण फाऩतको आम, गनवृतबयण कोष य मोिदानभा

आधारयत साभाक्तजक सुयऺा कोषभा मोिदान िने प्राकृगतक व्मक्तिको आमभा एक प्रगतशतको कय राग्ने छै न ।

{(अनुसूची-१ को दपा १को उऩदपा (१) य (२)}
प्राकृगतक व्मक्तिको आमभा सभावेश नहुने यकभ वा िचषभा छु ट हुने यकभ्
१. दुिभ
ष बत्ता सुववधा्
दुिभ
ष ऺेरभा कामषयत प्राकृगतक व्मक्तिको कयमोग्म आमफाट घटाउन ऩाउने यकभ्“क” विषका ऺेरभा रू. ५०,०००/- (ऩचास हजाय)
“ि” विषका ऺेरभा रू. ४०,०००/- (चारीस हजाय)
“ि” विषका ऺेरभा रू. ३०,०००/- (तीस हजाय)
“घ” विषका ऺेरभा रू. २०,०००/- (फीस हजाय)
“ङ” विषका ऺेरभा रू. १०,०००/- (दश हजाय)
२. वैदेक्तशक बत्ताभा छु ट सुववधा्
नेऩारका ववदे शक्तस्थत कुटनीगतक गनमोिभा कामषयत कभषचायीराई प्राप्त हुने वैदेक्तशक बत्ताको ऩचहत्तय
प्रगतशत यकभ कयमोग्म आमफाट घटाउन ऩाउने।
3. गनवृत्तबयण आम बएको व्मक्तिरे ऩाउनेछु ट सुववधा्
फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मक्तिको गनवृत्तबयण आम यहेछ बने त्मस्तो व्मक्तिरे कयमोग्म आमफाट गनजरे छु ट
ऩाउने सीभाभा ऩच्चीस प्रगतशत यकभ घटाउन ऩाउने।
4. अऩाङ्ग ब्मक्तिरे ऩाउने छु ट सुववधा्
फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मक्ति अऩाङ्ग यहेछ बने त्मस्तो व्मक्तिरे कयमोग्म आमफाट गनजरे छु ट ऩाउने सीभाभा
थऩ ऩचास प्रगतशत थऩ यकभ घटाउन ऩाउने।
5. रिानी फीभाभा छु ट सुववधा्
फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मक्तिरे रिानी फीभा िये को यहेछ बने त्मस्तो

फीभा फाऩत बुिानी िये को वावषषक

वप्रगभमभ वा ऩच्चीस हजाय रुऩैमाॉभा जुन घटी हुन्त्छ सो यकभ कयमोग्म आमफाट घटाउन ऩाउने।
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6. स्वास््म फीभा फाऩत गतये को वप्रगभमभ्
फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मक्तिरे फागसन्त्दा फीभा कम्ऩनीसॉि स्वास््म फीभा िये को यहेछ बने त्मस्तो फीभा फाऩत
बुिानी िये को वावषषक वप्रगभमभ वा फीस हजाय रुऩैमाॉभा जुन घटी हुन्त्छ सो यकभ कयमोग्म आमफाट घटाउन
ऩाउने।
7. आफ्नो स्वागभत्वभा यहे को गनजी बवनको फीभाफाऩत गतये को वप्रगभमभ्
फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मक्तिरे फागसन्त्दा फीभा कम्ऩनीसॉि

आफ्नो स्वागभत्वभा यहेको गनजी बवनको

फीभा

िये को यहेछ बने त्मस्तो फीभा फाऩत बुिानी िये को वावषषक वप्रगभमभ वा ऩाॉच हजाय रूऩैमाॉभा जुन घटी हुन्त्छ
त्मस्तो यकभ कय मोग्म आमफाट घटाउन ऩाउने।
8. ऩारयश्रगभक आम भार हुने भवहराराई राग्ने कयभा छु ट
कुनै फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मक्ति ऩारयश्रगभक आम भार आजषन िने भवहरा यहेछ बने त्मस्तो प्राकृगतक
व्मक्तिरे गतनुऩ
ष ने कय यकभभा दश प्रगतशत छु ट हुनेछ।
ु ागनत कय (Presumptive Tax) : D-01 आम वववयण ऩेश िनेको रागि्
ऩूवाषनभ
फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मक्तिरे व्मवसामफाट प्राप्त कयमोग्म आम तीन राि रुऩैमाॉ सम्भ य व्मवसामको कायोफाय
फावषषक तीस राि रुऩैमाॉबन्त्दा फढी नबएको कयदाताको हकभा दे हाम अनुसाय कय राग्ने छ। {आमकय ऐन,

२०५८ को दपा ४ को उऩदपा (४)}
व्मवसाम हुने ऺेर

कय यकभ रू.

भहानियऩागरका वा उऩभहानियऩागरका ऺेरभा व्मवसाम िने प्राकृगतक व्मक्ति

7,500/-

नियऩागरका ऺेरभा व्मवसाम िने प्राकृगतक व्मक्ति

4,000/-

भागथ उक्तलरक्तित ऺेर फाहेक अन्त्म ऺेरभा व्मवसाम िने प्राकृगतक व्मक्ति

2,500/-

कायोफायको आधायभा राग्ने कय (Turnover Tax) : D-02 आम वववयण ऩेश िनेको रागि्
फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मक्तिरे

नेऩारभा स्रोत बएको

व्मवसामफाट प्राप्त आमभार बएको,

व्मवसामफाट प्राप्त

कयमोग्म आम दश राि रुऩैमाॉ सम्भ य व्मवसामको कायोफाय तीस राि रुऩैमाॉबन्त्दा फढी एक कयोड
रुऩैमाॉबन्त्दा घटी बएको य क्तचवकत्सक, इक्तन्त्जगनमय जस्ता ऩेशावव दफाट प्रदान िने ऩयाभशष तथा ववशेषऻ सेवा
फाऩतको आम नबएको कयदाताको हकभा दे हाम अनुसाय िण्ड (क) य (ि) वा (क), (ि) य (ि) को जोड
फभोक्तजभको कय दाक्तिरा िनुष ऩदषछ। {आमकय ऐन, २०५८ को दपा ४ को उऩदपा (४क)}
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िण्ड (क) - रू. तीस राि रुऩैमाॉसम्भको कायोफायभा
व्मवसाम हुने ऺेर

कय यकभ रू.

भहानियऩागरका वा उऩभहानियऩागरका ऺेरभा व्मवसाम िने प्राकृगतक व्मक्ति

7,500/-

नियऩागरका ऺेरभा व्मवसाम िने प्राकृगतक व्मक्ति

4,000/-

भागथ उक्तलरक्तित ऺेर फाहेक अन्त्म ऺेरभा व्मवसाम िने प्राकृगतक व्मक्ति

2,500/-

िण्ड (ि) - रू. तीस राि रुऩैमाॉबन्त्दा फढी रू. ऩचास राि रुऩैमाॉसम्भको कायोफायभा
व्मवसामको प्रकाय

कय दय

ग्माॉस, च ुयोट रिामतका तीन प्रगतशतसम्भ कगभशन वा भूलम थऩ ियी वस्तुको कायोफाय

0.25 प्रगतशत

भागथ उक्तलरक्तित व्मवसाम फाहेकको व्मवसाम िने व्मक्तिराई तीस राि रुऩैमाॉबन्त्दा फढी

1 प्रगतशत

सेवा व्मवसाम िने व्मक्तिराई तीस राि रुऩैमाॉबन्त्दा फढी रू. ऩचास राि रुऩैमाॉसम्भको

2 प्रगतशत

िने व्मक्तिराई तीस राि रुऩैमाॉबन्त्दा फढी ऩचास राि रुऩैमाॉसम्भ कायोफाय यकभको,
ऩचास राि रुऩैमाॉसम्भ कायोफाय यकभको,
कायोफाय यकभको,

िण्ड (ि) - रू. ऩचास राि रुऩैमाॉबन्त्दा फढी रू. एक कयोड रुऩैमाॉसम्भको कायोफायभा
व्मवसामको प्रकाय

कय दय

ग्माॉस, च ुयोट रिामतका तीन प्रगतशतसम्भ कगभशन वा भूलम थऩ ियी वस्तुको कायोफाय

0.3 प्रगतशत

भागथ उक्तलरक्तित व्मवसाम फा हेकको व्मवसाम िने व्मक्तिराई ऩचास राि रुऩैमाॉबन्त्दा

0.8 प्रगतशत

िने व्मक्तिराई ऩचास राि रुऩैमाॉबन्त्दा फढी एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ कायोफाय यकभको,
फढी एक कयोड रुऩैमाॉसम्भ कायोफाय यकभको,

सेवा व्मवसाम िने व्मक्तिराई ऩचास राि रुऩैमाॉबन्त्दा फढी रू. एक कयोड रुऩैमाॉसम्भको
कायोफाय यकभको,

2 प्रगतशत

कायोफायको आधायभा कय (Turnover Tax- TOT) गतने व्मक्तिरे दे हाम फभोक्तजभ दुई वकस्ताभा कय दाक्तिरा
िनुऩ
ष ने व्मवस्था ऐनको दपा 94 को उऩदपा (1क) भा यहे को छ।
दाक्तिरा िनुऩ
ष ने गभगत
ऩुस भवहनाको अन्त्त्मसम्भ

दाक्तिरा िनुऩ
ष ने कय यकभ
ऩुस 20 िते सम्भको कायोफायभा तोवकएको दय अनुसाय राग्ने कय।

असायभवहनाको अन्त्त्मसम्भ असाय

२०

िते

सम्भको

मथाथष कायोफायको

आधायभा

असाय

भवहनाको

अन्त्त्मसम्भ हुने कायोफाय अनुभान ियी तोवकएको दय अनुसाय राग्ने कयको

िणना ियी सो कय यकभफाट ऩुस भसान्त्तगबर दाक्तिरा िये को कय घटाई हुन
आउने कय यकभ।

****
5 | आम वषष २०७8/७9 को रागि

