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मममतिः-2076/02/17 

ववषयिः आमर्थक ववधेयक, 2076 तर्ा मनयमावलीमा भएका संशोधन । 

 
 

सामवयक कर असलु ऐन, 2012 को दफा 3 अनसुार नेपाल सरकारको सूजचत आदेशद्वारा मूल्य 
अमभववृि कर ऐन, 2052, आयकर ऐन, 2058, अन्त्तशलु्क ऐन, 2058 मा गरेका मलुभतू 
संशोधनहरु र सम्बजन्त्धत मनयमावलीहरुमा संशोधनहरु देहाय बमोजजम रहेका छन।् यस सम्बन्त्धी 
पूर्थ ववषयवस्त ुआमर्थक ववधेयक, 2076 तर्ा सम्बजन्त्धत मनयमावली अध्ययन गनुथ हनु जानकारीको 
लामग अनरुोध छ । 

आमर्थक ऐन तफथ िः 

1. नवीनतम ्सोच‚ सीप‚ उद्यमशीलता र प्रववमधको उपयोग गरी शरुु गररएका (स्टाटथ अप) व्यवसायमा 
लाग्न ेकर, जररबाना, र्प दस्तरु,  शलु्क तर्ा व्याज ममन्त्हा सम्बन्त्धी ववशषे व्यवस्र्ा: (दफा 20) 

नवीीनतम ्सोच‚ सीप‚ उद्यमशीलता र प्रववमधको उपयोग गरी शरुु गररएका (स्टाटथ अप) व्यवसाय गने 
व्यजि वा संस्र्ा करको दायरामा नआएका भए त्यस्ता व्यजिले सम्वत ्२०७६ पौष मसान्त्त मभर 
स्र्ायी लेखा नम्बर मलई मूल्य अमभबवृि करमा दताथ गरीमेा आमर्थक वषथ २०७५।०७६ भन्त्दा अजिका 
वषथहरुको कुनै पमन वकमसमको वववरर्‚ कर‚ जररबाना‚ र्प दस्तरु‚ शलु्क तर्ा ब्याज बझुाउन ुनपने।  

2. सामाजजक सरुक्षा कोष सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा: (दफा 21) 

आयकर ऐन, २०५८ को अनसूुची–१ को दफा १ बमोजजम एकल प्राकृमतक व्यजिको वावषथक चार 
लाख रुपैयााँसम्म र दम्पतीको हकमा वावषथक चार लाख पचास हजार रुपैयााँसम्म रोजगारीको आय 
भएमा सो आयमा एक प्रमतशतका दरले कर लाग्न े।  
 

मूल्य अमभववृि कर तफथ िः- 
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1. मू.अ.करमा अमनवायथ दताथ हनुपुने व्यवसाय र्प तर्ा संशोधन भएकोिः दफा 10(2)(क) र (ख) 

(क) देहायको कारोबार गरेमा मूल्य अमभवृवि करमा अमनवायथ दताथ गराउनपुनेिः 

मददरा (साववकमा मददरा मडविव्यूटर रहेको), वाइन (साववकमा वाइन सप रहेको), हेल्र् क्लव, मडस्को 
रे्क, मसाज रे्रापी, मोटर पाटथस ् (साववकमा महानगरपामलका, उपमहानगरपामलका, नगरपामलका वा 
ववभागले तोकेको के्षरमभर रहेको) ववद्यतुीय सफ्टवेयर‚ भन्त्सार एजेण्ट, खेलौनाको व्यवसाय, कवाडी 
तर्ा परकुो व्यवसाय। 

(ख) महानगरपामलका, उपमहानगरपामलका, नगरपामलका वा ववभागले तोकेको के्षरमभर कारोबार गने 
देहायका सेवाले मूल्य अमभवृवि करमा अमनवायथ दताथ गराउनपुने र्प व्यवस्र्ािः 

शैजक्षक तर्ा कानूनी परामशथ, लेखा तर्ा लेखापरीक्षर् सम्बन्त्धी सेवा।  

2. दताथ अमभलेख अद्यावमधक गने सम्बन्त्धमािः 

यस ऐन बमोजजम दताथ भएका व्यजिले ववभागले तोके बमोजजमको दताथ सम्बन्त्धी सूचना र अमभलेख 
ववभागको वायोम्याविक दताथ प्रर्ालीमा तोवकएको अवमधमभर अद्यावमधक गनुथ पने । (दफा 10ग.) 

3. रु.दश लाख भन्त्दा बढीको कर भिुानीिः 

दश लाख रुपैयााँभन्त्दा बढीको कर भिुानी गदाथ चेक,  ड्राफ्ट वा ववद्यतुीय माध्यमबाट भिुानी गनुथ पने 
दफा 19(7क.)  

4. मूल्य अमभववृि कर वफताथ सम्बन्त्धमािः 

लगातार 4 मवहनासम्म ममलान गरेर बााँकी रहेको रकम दताथ भएको व्यजिले एकमषु्ठ वफताथ पाउन 
तोवकए बमोजजम मनवेदन ददन सक्न े।दफा 24(3)  

5. कूटनीमतक मनयोगको कर वफताथिः 

नपेाल सरकार, परराि मन्त्रालयको मसफाररसमा कूटनीमतक सवुवधा प्राप्त मनयोगले नपेालमभर कर लाग्न े
वस्त ुवा सेवा खरीद गदाथ मतरेको करको रकम वफताथ माग गनथ सक्न े।दफा 25(क१) र्प 
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 कूटनीमतक मनकाय वा कूटनीमतज्ञले कर लाग्न ेवस्त ुवा सेवा खररद गदाथ मतरेको कर एक पटकमा दश 
हजार रुपैयााँ भन्त्दा कमको खररदमा वफताथ नहनु े। दफा 25(1क) 

6. उपभोिालाई मूल्य अमभववृि कर वफताथ सम्बन्त्धमािः 

कुनै उपभोिाले वस्त ुतर्ा सेवा खररद गदाथ त्यस्तो खररदको मूल्य प्रचमलत कानून बमोजजम ववद्यतुीय 
माध्यमबाट भिुानी गरेमा मनजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरुप भिुानी गरेको करको दश प्रमतशत रकम 
ववभागले तोकेको प्रविया बमोजजम मनजको बैंक खातामा वफताथ गररन े। दफा 25(१ख) र्प 

7. समयमा सूचना नददएमा जररवानािः 

दताथको लामग ददएको दरखास्तमा उजल्लजखत वववरर्मा कुनै पररवतथन भएमा सो को जानकारी 15 ददन 
मभर नददएमा पटकै वपच्छे दश हजार रुपैयााँ‚ जररवाना हनु े। दफा 29(1)(ख2) 

8.  मूल्य अमभववृि कर बीजक नमलएमा जररवाना हनुिेः 

दताथ भएको व्यजिले बीजक नददएमा पटकै्क वपच्छे  दश हजार रुपैयााँ  र प्रापकले बीजक  नमलएमा 
पटकै्क वपच्छे एक हजार रुपैया जररवाना हनु े। दफा 29(1)(ग) र्प 

9. ढुवानीका बखत सार्मा कर बीजक नहुाँदा लाग्न ेजररवानािः 

दश हजार रुपैयााँ भन्त्दा बढीको कर लाग्न े बस्त ु ववभागले तोकेको के्षर बावहर ढुवानी गनेले कर 
बीजक सार्मा नराखेमा पटकै्क वपच्छे  दश हजार रुपैयााँ‚ । दफा 29(1)(ग1) 

10. झठुा बीजक जारी गनेलाई कैद समेतको सजायिः 

बस्त ुतर्ा सेवाको हस्तान्त्तरर् नगरी बीजक मार जारी गने मबिेता व्यजिलाई जारी बीजक मूल्यको 
पचास प्रमतशत जररबाना वा ६ मवहनासम्म कैद वा दवैु सजाय गनथ सक्न े।(दफा 29(1ग) 

11. प्रशासकीय पनुरावलोकनको मनवेदनमा रकम दाजखला सम्बन्त्धमािः 

ववभागका महामनदेशक समक्ष प्रशासकीय पनुरावलोकनको मनवेदन ददंदा वववाददत कर रकमको 
एकचौर्ाई रकम दाजखला गनुथपने । दफा ३१क.(६) 

12. मू.अ.कर लाग्न ेबस्त ुतर्ा सेवाहरुिः 
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साववकमा मू.अ.कर ऐन, 2052 को अनसूुची 1 मा उल्लेख भई मू.अ.कर छुट भएका आाँटा, 
सोयाबमड मस्यौरा, टेम्पो र ढुवानी सेवा अनसूुची 1 बाट हटेका हुाँदा मू.अ.कर लाग्न ेभएको । 

आयकर तफथ िः- 
1. दफा 11(2) मा रहेका "बचत तर्ा ऋर् सहकारी" भने्न शब्दहरुको सट्टा "ववत्तीय कारोबार गने 

सहकारी"  भने्न शब्दहरु राजखएको । 

 

2. कुनै आय वषथमा वषथभरर पूर्थरुपले सञ्चालनमा रहेको ववशषे उद्योगबाट भएको आयमा लाग्न ेकरमा छुट 
हनुिेः दफा 11(2ख) 

(क) बामसन्त्दा प्राकृमतक व्यजिको आयमा तीस प्रमतशतका दरले कर लागेको रहेछ भन ेसो 
करमा एक मतहाईले‚  

(ख) मनकायको आयमा लाग्न ेकरमा बीस प्रमतशतले‚ 

(ग) खण्ड (क) वा (ख) बमोजजमको सवुवधा पाएका व्यजिले यस दफा बमोजजम अको कुनै 
कर छुट सवुवधा पाउन ेरहेछ भन ेसो कर छुट सवुवधा समेत  पाउन े। 

3.   नपेालको स्रोतबाट कुनै आय वषथमा मनकासीबाट भएको आयमा देहाय अनसुार कर छुट हनुिेः दफा 
11(3ङ) 

(क) बामसन्त्दा प्राकृमतक व्यजिको आयमा बीस प्रमतशतको दरले कर लाग्न ेरहेछ भन ेसो 
करमा पच्चीस प्रमतशत र तीस प्रमतशतका दरले कर लाग्न े रहेछ भन े सो करमा 
पचास प्रमतशत‚  

(ख) मनकायको आयमा लाग्न ेकरमा बीस प्रमतशत‚ 
(ग) उत्पादनमूलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्त ु मनयाथत गरी प्राप्त भएको आयमा खण्ड 

(क) वा (ख) बमोजजमको छुट पमछ कायम हनु ेकरमा र्प पच्चीस प्रमतशत । 

 

4. कुनै मनकायले देहाय बमोजजमको कायथ गरी सोबाट प्राप्त आयमा लाग्न ेकरमा देहाय बमोजजम छुट हनुिेः 
दफा 11(3च) 
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(क) िाम वा िमल बस सञ्चालन गरेमा बीस प्रमतशत,  

(ख) रोपवे, केवलकार‚ रेल्वे‚ टनले वा आकासे पलु मनमाथर् गरी सञ्चालन गरेमा बीस 
प्रमतशत,  

(ग) ववमानस्र्ल मनमाथर् तर्ा सञ्चालन गरेमा चालीस प्रमतशत‚ 
(ि) सडक, पलु वा सरुुङ्ग मागथ मनमाथर् तर्ा सञ्चालन गरेमा बाउन्न प्रमतशत, 

(ङ) िाम वा िमलबसमा लगानी गरी सञ्चालन गरेमा बाउन्न प्रमतशत । 

5. पूवाथधार मनमाथर्मा कर छुटिः दफा 11(3र्) 

कुनै आय वषथमा कुनै मनकायले सावथजमनक पूवाथधार संरचनाको मनमाथर् तर्ा सञ्चालन गरी नपेाल 
सरकारलाई हस्तान्त्तरर् गने जस्ता आयोजनाहरु र ववद्यतु गहृ मनमाथर्, उत्पादन र प्रसारर् गरेमा त्यस्तो 
मनकायलाई सो मनकायको करयोग्य आयमा लाग्न ेकरमा बीस प्रमतशतले छूट हनु े।  

6.     आयको गर्ना सम्बन्त्धमािः दफा 11(4) 

कुनै व्यजिले यस दफा बमोजजम बेग्लाबेग्लै कर छुट सवुवधा पाउन ेकारोबार गरेको रहेछ भन ेत्यस्तो 
सवुवधा मलन आयको गर्ना गदाथ छुट्टाछुटै्ट व्यजिले सो आय मार प्राप्त गरेको सरह मानी आय गर्ना 
गनुथ पने । 

7. खचथकट्टी नपाउनिेः दफा 21(1) को (ि१) र (ि2) 

स्र्ायी लेखा नम्बर नभएका कमथचारी तर्ा कामदारलाई ववतरर् गरेको पाररश्रममक तर्ा ज्याला खचथ 
एवं स्र्ायी लेखा नम्बर उल्लेख नभएको एक हजार रुपैयााँभन्त्दा बढी मूल्यको बीजक वापतको खचथ 
कट्टी गनथ नपाउने।  

8. दफा 47क.को समय सीमा तोवकएकोिः  

बैंवकङ्ग तर्ा ववत्तीय व्यवसाय वा बीमा व्यवसाय गने मनकायहरुको मजथर तर्ा एक्यजुजशन भई गामभन े
सम्बन्त्धमा सम्वत ्२०७७ असार मसान्त्तमभर आन्त्तररक राजस्व ववभागमा आशयपर ददन ुपने।त्यस्ता 
आशयपर ददनलेे गामभन ेप्रविया सम्वत ्२०७८ असार मसान्त्तमभर पूरा गनुथपने। 

9. मनवतृ्तभरर् कोष सरह सवुवधा पाउनिेः 
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नागररक लगानी कोष ऐन, २०४७ बमोजजम स्र्ापना भएको नागररक लगानी कोष, योगदानमा 
आधाररत सामाजजक सरुक्षा कोष ऐन‚ २०७४ बमोजजम स्र्ापना भएको सामाजजक सरुक्षा कोषले 
अवकाश कोष राख्न चाहेमा त्यस्तो कोष, कमथचारी सञ्चय कोष ऐन‚ २०१९ बमोजजम स्र्ापना भएको 
कमथचारी सञ्चय कोष र मनवतृ्तभरर् कोष ऐन‚ २०७५ बमोजजम स्र्ापना भएको मनवतृ्तभरर् कोषले 
अवकाश कोष सञ्चालन गरेमा त्यस्तो कोषको लामग स्वीकृमत मलननुपने । 

10. वायोमेविक दताथ सम्बन्त्धमािः 

स्र्ायी लेखा नम्बर मलई कारोबार गने व्यजिले तोवकएको अवमधमभर ववभागले तोके बमोजजमको दताथ 
सम्बन्त्धी वववरर् वायोम्याविक प्रर्ालीमा अद्यावमधक गनुथ पने।दफा 78 

11. ववद्यतुीय माध्यमको भिुानीबाट हनु ेकर वफताथमा अमिम कर कट्टी गनथ नपनेिः 

उपभोिाले वस्त ुतर्ा सेवा खररद गदाथ प्रचमलत कानून बमोजजम ववद्यतुीय माध्यमबाट भिुानी गरे बापत 
मूल्य अमभबवृि कर ऐन‚ २०५२ को दफा २५ को उपदफा (१ख) बमोजजम प्रदान गररन ेप्रोत्साहन 
रकममा कर कट्टी गनुथ नपने।दफा 88(1) को खण्ड 5 को (ग)  

12. न्त्यूनतम वकस्ता रकमिः दफा 94(2) 

 बझुाउनपुने समि वकस्ताको जम्मा रकम रु. सात हजार पााँच सय भन्त्दा कम भएमा त्यस्तो वकस्ताको 
रकम बझुाउन ुनपने । 

13. बामसन्त्दा प्राकृमतक व्यजिको सूचीकृत मनकायको वहतको मनसगथमा लाग्न ेकरिः  

नेपाल मधतोपर बोडथमा सूचीकरर् भएको मनकायमा रहेको वहतको मनिःसगथवाट प्राप्त लाभमा प्राकृमतक 
व्यजिको हकमा पााँच प्रमतशतको दरले कर लाग्ने । दफा 95क.(2)(क) 

14. मधतोपर खररद मबिीको लागत गर्नािः दफा 95क.(2क) 

दफा 95क. को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजजम लाभ गर्ना गदाथ जनु मनकायको वहत मनिःसगथ 
हनु ेहो त्यस्तो मनकायमा सो मममतमा सो व्यजिको स्वाममत्वमा रहेको वहतको भाररत औसत लागतको 
आधारमा गनुथ पनेछ ।  
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15. प्राकृमतक व्यजि वाहेक अन्त्य व्यजिको िरजग्गा कारोवारमा अमिम करिः दफा 95क.(6) 

प्राकृमतक व्यजि बाहेक अन्त्य कुनै ब्यजिको स्वाममत्वको जग्गा वा भवनको मनिःसगथ भएको मूल्यमा 
मालपोत कायाथलयले रजजिेशनका बखत एक दशमलव पााँच प्रमतशतका दरले अमिम कर असलु गनुथ 
पने। 

16. कृवष उपज आयातमा अमिम आयकरिः दफा 95क.(7) 

 व्यापाररक प्रयोजनको लामग पैठारी हनु ेभन्त्सार दरबन्त्दीको भाग 1 मा पने रााँगा, भैंसी, खसी, बोका, 
भेडा, च्याङिा, भाग 3 मा पने जीववत, ताजा तर्ा वहममकृत गररएको माछा, भाग 6 मा पने ताजा 
फूलहरु, भाग 7 मा पने ताजा तरकारी, आल,ु प्याज, सखु्खा तरकारी‚, लसनु,‚ बेबी कनथ र भाग 8 मा 
पने ताजा फलफुलहरुमा भन्त्सार प्रयोजनका लामग कायम मूल्यमा पााँच प्रमतशत तर्ा भाग २ को मास‚ु 
भाग ४ को दूधजन्त्य पदार्थ‚ अण्डा‚, मह‚ भाग १० को कोदो,‚ फापर,‚ जनुलेो,‚ चामल,‚ कमनका‚ भाग 
११ को मैदा‚, आाँटा तर्ा वपठो‚ भाग १२ को जमडबटुी‚, उख ु र भाग १४ को वनस्पमतजन्त्य 
उत्पादनमा दईु दशमलब पााँच प्रमतशत अमिम आयकर भन्त्सार ववन्त्दमैु असलु उपर गररन।े  

17. बझुाएको आय वववरर् संसोधन हनुिेः दफा 96(6) 

कुनै व्यजिले ववभागमा म्यादमभर पेश गरेको आय वववरर् अन्त्यर्ा भई संशोधन गनथ चाहेमा वववरर् 
पेश गरेको मममतले तीस ददनमभर ववभागले तोकेको प्रविया बमोजजम आय वववरर् संशोधन गनथ सक्न।े  

18. वास्तववक प्रमतफल प्राप्त गने व्यजि कर भिुानी गनथ जजम्मेवार हनुिेः दफा 110ग. 

व्यवसायको वास्तववक प्रमतफल प्राप्त गने व्यजि व्यवसाय दताथ भएको व्यजिभन्त्दा फरक भएको 
प्रमाजर्त भएमा त्यस्तो व्यवसायको कर भिुानी गने दावयत्व त्यस्तो प्रमतफल प्राप्त गने व्यजिको हनु।े  

19. प्रशासकीय पनुरावलोकन सम्बन्त्धमािः 

ववभागका महामनदेशक समक्ष प्रशासकीय पनुरावलोकनको मनवेदन ददंदा वववाददत करको एकचौर्ाई 
रकम बझुाउनपुने । दफा 115(६) 

20. अनमुामनत करको वववरर् दाजखला नगरेमािः दफा 117(1) 
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अनमुामनत करको वववरर् दाजखला नगरेमा न्त्यूनतम पााँच हजार रुपैंयााँ वा आय वववरर्मा उजल्लजखत 
मनधाथरर्योग्य आयको शून्त्य दशमलव शून्त्य एक प्रमतशतले हनु ेरकममध्ये जनु बढी हनु्त्छ सोही रकम 
शलु्क लाग्न े। 

21. कुनै आय वषथमा बामसन्त्दा एकल प्राकृमतक व्यजिको करयोग्य आयमा करको दरिः 

(क)  चार लाख रुपैयााँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रमतशत,  

(ख)  चार लाख रुपैयााँभन्त्दा बढी तर पााँच लाख रुपैयााँसम्म करयोग्य आय भएमा 
खण्ड (क) बमोजजम चार लाख रुपैयााँसम्म चार हजार रुपैयााँ र चार लाख 
रुपैयााँभन्त्दा बढी करयोग्य आयमा दश प्रमतशत,  

(ग)  पााँच लाख रुपैयााँभन्त्दा बढी तर सात लाख रुपैयााँसम्म करयोग्य आय भएमा 
खण्ड (ख) बमोजजम पााँच लाख रुपैयााँसम्म चौध हजार रुपैयााँ र पााँच लाख 
रुपैयााँभन्त्दा बढी करयोग्य आयमा बीस प्रमतशत,  

(ि) सात लाख रुपयााँभन्त्दा बढी तर बीस लाख रुपैयााँसम्म करयोग्य आय भएमा 
खण्ड (ग) बमोजजम सात लाख रुपैयााँसम्म चौवन्न हजार रुपैयााँ र सात लाख 
रुपैयााँभन्त्दा बढी करयोग्य आयमा तीस प्रमतशत र 

(ङ) बीस लाख रुपैयााँभन्त्दा बढी कर योग्य आय भएमा बढी भएजमत करयोग्य 
आयको खण्ड (ि) बमोजजम लागेको करको दरमा र्प बीस प्रमतशत 
अमतररि कर । 

    तर एकलौटी फमथ दताथ भएका करदाताको हकमा, मनवतृ्तभरर् बापतको आय‚ मनवतृ्तभरर् 
कोष र योगदानमा आधाररत सामाजजक सरुक्षा कोषमा योगदान गने प्राकृमतक व्यजिको आयमा 
खण्ड (क) बमोजजमको कर नलाग्न े। 

22. कुनै आय वषथमा ऐनको दफा ५० बमोजजम छनौट गने दम्पमतको करयोग्य आयमा करको दरिः 

(क)  चार लाख पचास हजार रुपैयााँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक 
प्रमतशत, 
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(ख)  चार लाख पचास हजार रुपैयााँभन्त्दा बढी तर पााँच लाख पचास हजार 
रुपैयााँसम्मको करयोग्य आय भएमा खण्ड (क) बमोजजम चार लाख पचास 
हजार रुपैयााँसम्म चार हजार पााँचसय रुपैयााँ र चार लाख पचास हजार 
रुपैयााँभन्त्दा बढी करयोग्य आयमा दश प्रमतशत,  

(ग)  पााँच लाख पचास हजार रुपैयााँभन्त्दा तर सात लाख पचास हजार रुपैयााँसम्म 
बढी करयोग्य आय भएमा खण्ड (ख) बमोजजम पााँच लाख पचास हजार 
रुपैयााँसम्म चौध हजार पााँचसय रुपैयााँ र पााँच लाख पचास हजार रुपैयााँभन्त्दा 
बढी करयोग्य आयमा बीस प्रमतशत,  

(ि) सात लाख पचास हजार रुपैयााँभन्त्दा बढी तर बीस लाख रुपैयााँसम्म करयोग्य 
आय भएमा खण्ड (ग) बमोजजम सात लाख पचास हजार रुपैयााँसम्म चौवन्न 
हजार पााँचसय रुपैयााँ र सात लाख पचास हजार रुपैयााँभन्त्दा बढी करयोग्य 
आयमा तीस प्रमतशत,  

(ङ) बीस लाख रुपैयााँभन्त्दा बढी कर योग्य आय भएमा बढी भएजमत करयोग्य 
आयको खण्ड (ि) बमोजजम लागेको करको दरमा र्प बीस प्रमतशत 
अमतररि कर । 

   तर एकलौटी फमथ दताथ भएका करदाताको हकमा, मनवृत्तभरर् 
बापतको आय र योगदानमा आधाररत मनवृत्तभरर् कोषमा योगदान गने 
प्राकृमतक व्यजिको आयमा खण्ड (क) बमोजजमको कर नलाग्ने । 

 

 

23. बामसन्त्दा प्राकृमतक व्यजिको सूचीकृत मनकायको वहतको मनसगथमा लाग्न ेकरिः  

नेपाल मधतोपर बोडथमा सूचीकरर् भएको मनकायमा रहेको वहतको मनिःसगथवाट प्राप्त लाभको हकमा 
पााँच प्रमतशतको दरले कर लाग्ने । अनसूुची 1 को दफा 1(4)(ख)(3) 
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24. पूवाथनमुामनत करिः अनसूुची 1 को दफा 1(7) 

(क) महानगरपामलका वा उपमहानगरपामलका क्षेरमा व्यवसाय गने प्राकृमतक 
व्यजिका हकमा सात हजार पााँचसय रुपैयााँ, 

(ख)  नगरपामलका क्षरेमा व्यवसाय गने प्राकृमतक व्यजिका हकमा चार हजार  
रुपैयााँ, 

(ग)  खण्ड (क) र (ख) मा उजल्लजखत क्षरे बाहेक अन्त्य क्षेरमा व्यवसाय गने 
प्राकृमतक व्यजिका हकमा दईु हजार पााँचसय रुपैयााँ । 

25. कारोवारमा आधाररत कर (TOT)का दरहरुिः अनसूुची 1 को दफा 1(17) 

बीस लाख रुपैयााँसम्मको कारोबारमा ऐनको दफा ४ को उपदफा (४) बमोजजमको कर र सोभन्त्दा 
बढीको कारोबार रकममा देहाय बमोजजमको दरले कर लाग्नछेिः 

(क) ग्यााँस, चरुोट लगायतका तीन प्रमतशतसम्म कममशन वा मूल्य र्प गरी 
वस्तकुो कारोबार गने व्यजिलाई कारोबार रकमको शून्त्य दशमलब दईु पााँच 
प्रमतशत,  

(ख) खण्ड (क) मा उजल्लजखत व्यवसाय वाहेकको व्यवसाय गने व्यजिलाई 
कारोबार रकमको शून्त्य दशमलब सात पााँच प्रमतशत, 

(ग) सेवा व्यवसाय गने व्यजिलाई कारोबार रकमको दईु प्रमतशत । 

 

 

 

26. सहकारीको करको दरिः 

सहकारी ऐन‚ २०७४ बमोजजम दताथ भएको सहकारी संस्र्ाले कर छुट हनु े कारोबार बाहेकको 
कारोबार गरेमा बीस प्रमतशतका दरले कर लाग्न।े 
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तर देहाय बमोजजमका ववत्तीय कारोबार गने सहकारी संस्र्ालाई देहाय बमोजजम छुट हनुछेिः- 

(क) नगरपामलका के्षरमभर सञ्चालन भएकोमा लाग्न ेकरको दरमा पचहत्तर प्रमतशत‚ 
(ख) उपमहानगरपामलका र महानगरपामलका के्षरमभर सञ्चालन भएकोमा लाग्न ेकरको 

दरमा पचास प्रमतशत । 

अन्त्तशलु्क तफथ िः-  

1. अन्त्तिःशलु्क इजाजत नववकरर् सम्बन्त्धी व्यवस्र्ािः 

अन्त्तिःशलु्क ऐन, 2058 को दफा 9(5) बमोजजमको अवमधमभर नवीकरर् नगराउने उत्पादन र 
पैठारी गने इजाजतपरवालाले नवीकरर् गराउन त्यस्तो अवमध नािेको पवहलो तीन मवहनामभर 
नवीकरर् दस्तरुको पचास प्रमतशत र त्यसपमछको तीन मवहनामभर शतप्रमतशत जररबाना बझुाउन ु 
पनेछ ।तर दफा ९ को उपदफा (३) बमोजजम इजाजतपर मलई उपदफा (५) बमोजजमको 
अवमधमभर नवीकरर् नगराउने उत्पादन र पैठारी गने इजाजतपरवालाले नवीकरर् गराउन चाहेमा 
प्रत्येक वषथको लामग लाग्ने नवीकरर् दस्तरु र सो को शतप्रमतशत जररबाना बझुाई सम्वत ्
२०७६पौष मसान्त्तमभर नवीकरर् गराउन सक्न े।दफा 9(6क.) 

2. प्रशासकीय पनुरावलोकनको मनवेदनमा रकम दाजखला सम्बन्त्धमािः 

अन्त्तिःशलु्क मनधाथरर् उपर ववभागका महामनदेशक समक्ष प्रशासकीय पनुरावलोकनको मनवेदन ददंदा 
वववाददत अन्त्तिःशलु्क र जररवाना रकमको एकचौर्ाई रकम दाजखला गनुथपने । दफा 19(5) 

चलजचर ववकास शलु्क तफथ  
1. चलजचर िरहरुले ववद्यतुीय प्रर्ाली (ई वटकेवटङ्ग मसष्टम) बाट वटकट जारी गरी 2076 असार 

मसान्त्तमभर केन्त्रीय चलजचर व्यवस्र्ापन प्रर्ाली  (सेन्त्िल मसनेमा म्यानजेमेन्त्ट) को सभथरसाँग मलङ्क गनुथ 
पनेछ । तोवकएको समयमा ववद्यतुीय प्रर्ाली जडान तर्ा केन्त्रीय सभथरसाँग मलङ्क नगरी वटकट जारी 
गरेको पाइएमा त्यसरी जारी गररएको वटकटबाट प्राप्त रकमको पवहलो पटकका लामग शतप्रमतशत एक 
पटकभन्त्दा बढीको लामग दईु सय प्रमतशत जररबाना लगाई असलु उपर गररने । 
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2. प्रकरर् १ र २ बमोजजमको शलु्क चलजचर िरहरूले असलु उपर गरी प्रत्येक मवहनाको शलु्क अको 
मवहनाको पच्चीस गतेमभर प्रकरर् ५ को अधीनमा रही वववरर् सवहत सम्बजन्त्धत आन्त्तररक राजस्व 
कायाथलय वा करदाता सेवा कायाथलय वा सो कायाथलयहरु नभएको जजल्लामा कोष तर्ा लेखा मनयन्त्रक 
कायाथलयमा दाजखला गनुथ पनेछ । तोकेको समयमा शलु्क नबझुाउनेलाई प्रत्येक मवहनाको बझुाउन ु
पने शलु्कको पच्चीस प्रमतशत जररबाना लाग्नछे । चलजचर ववकास शलु्कको मामसक वववरर् 
उजल्लजखत अवमधमभर चलजचर ववकास बोडथमा समेत बझुाउन ु पनेछ । चलजचर ववकास बोडथमा 
बझाउन ुपने वववरर् बक्स अवफस प्रर्ालीबाट समेत पठाउन ुपने । 

 

मूल्य अमभबवृि कर (एक्काइसौं संशोधन) मनयमावली, 2076 

1. दताथ भएको व्यजिसंग मार सेवा ददन ुमलन ुपनेिः (मनयम 6क.(2) 

सरकारी मनकाय, सावथजमनक संि, संस्र्ा वा दताथ भएको व्यजिले वावषथक पााँचलाख रुपैयााँभन्त्दा बढीको 
ठेक्कापट्टा वा परामशथ सेवा मलाँदा दताथ भएको व्यजिसाँग मार ददन ुमलन ुपने । 

2. ठेक्का र वस्त ुतर्ा सेवा आपूमतथ वापतको कर भिुानी सम्बन्त्धी ववशषे व्यवस्र्ािः (मनयम 6ग.) 

सरकारी मनकाय, सावथजमनक संि संस्र्ा वा दताथ भएको व्यजिले ठेक्का सम्झौता वा करार वा वस्त ुवा 
सेवा आपूमतथ बापतको रकम सम्बजन्त्धत ठेकेदार वा आपूमतथकताथलाई भिुानी गदाथ मनजलाई भिुानी गने 
कर रकमको पचास प्रमतशतले हनु आउने रकम मनजको नामबाट सम्बजन्त्धत राजस्व शीषथकमा जम्मा 
गरी बााँकी रहने कर बापतको रकम मार भिुानी गनुथ पने ।यसरी जम्मा भएको रकम सम्बजन्त्धत 
ठेकेदार वा आपूमतथकताथले बझुाउन ुपने करमा ममलान गनथ पाउन।े  

 

 

3.  वायोमेविक प्रर्ालीमा  अमभलेख अद्यावमधक गने अवमधिः (मनयम 7ख.) 

दताथ भएका व्यजिले आफ्नो अमभलेख सम्बत ्2077 साल असार मसान्त्तमभर ऐनको दफा 10ग. 
बमोजजम वायोमेविक प्रर्ालीमा अद्यावमधक गराउन ुपने । 
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4.  मू.अ.कर वफताथ सम्बन्त्धीिः (मनयम 39(5) मा संशोधन) 

मूल मनयमावलीको मनयम ३९ को उपमनयम (५) मा रहेका "पचास प्रमतशत" भने्न शब्दहरुको सट्टा 
"चालीस प्रमतशत" भने्न शब्दहरु राजखएका छन ्। 

5.  कर कट्टी गनथ नपाइनिेः (मनयम 41 (1) (ग) मा संशोधन) 

मूल मनयमावलीको मनयम ४१ को उपमनयम (१) को खण्ड (ग) को सट्टा देहायको खण्ड (ग) 
राजखएको छिः- 

 (ग) पेिोमलयम पदार्थ (पेिोल‚ मडजेल र एल.वप. ग्यााँस) । 

6.  कर वफताथ सम्बन्त्धी व्यवस्र्ािः (मनयम 45 मा संशोधन) 

ऐनको दफा 24 को उपदफा (3) र (4) वा दफा 25 को प्रयोजनका लामग कर वफताथ ददाँदा कर 
अमधकृतले करदाताबाट वफताथका लामग पेश गररएका प्रमार्हरु तरुुन्त्त छानवीन गरी दताथ भएका 
मममतले दफा 24 को उपदफा (3) को हकमा साठी ददनमभर र दफा 24 को उपदफा (4)र दफा 
25 को हकमा तीस ददनमभर वफताथ ददनपुने ।  

7.  मू.अ.कर वफताथमा ररफण्ड सप सम्बन्त्धीिः (मनयम 45 (2क) र्वपएको) 

ऐनको दफा 25 को उपदफा (1) को खण्ड (क) र (क1) बमोजजमका कूटनीमतक मनयोग 
तर्ा कूटनीमतज्ञले कर वफताथ प्रयोजनका लामग ववभागमा सूजचकृत भएका फमथ तर्ा कम्पनी 
(ररफण्ड सप)बाट खररद गररएको बस्त ुतर्ा सेवामा मतरेको कर ववभागले तोकेको प्रविया 
बमोजजम तीस ददन मभर वफताथ गररने । 

8.  "कर सहयोगी राख्न सक्ने" सम्बन्त्धी मनयम 58क. जझवकएको । 

 

आयकर (नवौं संशोधन) मनयमावली, 2076 

1.  मूल मनयमावलीको मनयम २९ मा संशोधनिः  
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मूल मनयमावलीको मनयम २९ को उपमनयम (३) को खण्ड (ख) मा देहायको प्रमतबन्त्धात्मक 
वाक्यांश र्वपएको छिः- 

 "तर सरकारी कारोवार गनथी ेमान्त्यता प्राप्त बैङ्कमाफथ त भिुानी गदाथ दश लाख रुपैयााँभन्त्दा बढीको 
रकम चेक  ,ड्राफ्ट वा ववद्यतुीय माध्यम बाट भिुानी गनुथ पनेछ।" 

अन्त्तिःशलु्क (उन्नाइसौं संशोधन) मनयमावली, 2076 

1.  अन्त्तिःशलु्क मनयमावली, २०५९ को मनयम ३४ मा संशोधनिः  

अन्त्तिःशलु्क  मनयमावली, २०५९ को मनयम ३४ मा रहेको "अन्नको दानाबाट प्रमत क्वीण्टल ६८.८ 
ओ.पी. शजिको  कम्तीमा ३०.५७ मलटर ई.एन.ए." भने्न शब्दहरुको सट्टा "अन्नको दानाबाट प्रमत 
क्वीण्टल ६८.८ ओ.पी. शजिको  कम्तीमा ४२ मलटर ई.एन.ए. मार उत्पादन गनुथ पनेछ । 
फलफूलबाट वाइन उत्पादन गने प्रमतष्ठानहरुले प्रमत वकलो फलफूलबाट १२ प्रमतशत अल्कोहलको 
मारा भएको २ मलटर वाइन वा सोही अल्कोहल प्रमतशतलाई आधार मामन आनपुामतक रुपमा वाइन 
उत्पादन गनुथपनेछ ।" भने्न शब्दहरु राजखएका छन ्। 
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