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2077 िाद्र

ु ानी (Return & Payment of Value Added Tax)
१. मूल्य अभििृवि कर वििरण तथा कर िक्त
मूल्य अभििृवि कर ऐन, 2052 को अनुसूची 1 मा उल्लेि िएका िस्तु तथा सेिा बाहे कका भनधाथररत बस्तु तथा सेिाको
पैठारी, उत्पादन तथा वितरण प्रकृया अन्तगथतको उपिोगको विभिन्न तह र चरणमा हुने मूल्य अभििृविमा लाग्ने अप्रत्यक्ष कर
नै मूल्य अभििृवि कर हो। नेपालमा यो स्ियंकर भनधाथरणको भसिान्तमा आधाररत छ। यस करको प्रयोजनको लाभग दताथ
िएको प्रत्येक व्यखक्तले कर लाग्ने बस्तु तथा सेिाको आपूभतथ िा भबक्री गदाथ ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोखजम कर
लाग्ने मूल्यमा भनधाथररत करको वििरण तयार गरी सम्बखन्धत ठू ला करदाता कायाथलय, मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय,
आन्तररक राजस्ि कायाथलय, करदाता सेिा कायाथलय िा कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलयमा भनधाथररत समयमा दाखिला
गनुप
थ दथछ। स्ियं कर भनधाथरण प्रणालीमा कर वििरणमाफथत करदाताले

आफ्नो कर आफैं भनधाथरण गरी आफ्नो कारोबारको

सूचना ददने र कर दावयत्ि भनधाथरण गने कानूनी दावयत्ि भनिाथह गदथछन्। मूल्य अभििृवि कर प्रयोजनको लाभग दताथ िएको
व्यखक्तले भनजको लाभग तोवकएको कर अिभधमा बस्तु तथा सेिा आपूभतथ गरी सं कलन गरे को कर (Output Tax) बाट िररदमा
भतरे को कर (Input Tax) कट्टी गरी कर दावयत्ि भनधाथरण गदथछन्।

1.1. मूल्य अभििृवि कर (VAT) वििरणः
मूल्य अभििृवि करमा दताथ िएका करदाताले आफ्नो िररद भबक्री र त्यसको मूल्य अभििृवि कर सम्बन्धी वहसाब उल्लेि गरी
दावयत्ि भनधाथरण गरे को वििरण आफू दताथ रहे को सम्बखन्धत कायाथलयमा पेश गने वििरणलाई मूल्य अभििृवि कर वििरण
िभनन्छ। यो वििरणको ढााँचा मूल्य अभििृवि कर भनयमािली, २०५३ को अनुसूची १० मा व्यिस्था गररएको छ। यस्तो
दावयत्ि ऋणात्मक(-) िएमा आगामी अिभधमा भमलान गने र धनात्मक(+) िएमा सो रकम भनधाथररत राजस्ि शीषथकमा
दाखिला गनुथ पदथछ।
करदाताले मूल्य अभििृवि कर ऐन, २०५२ अनुसार करको गणना गरी दाबी िा िुक्तानी गनुप
थ ने अिभध अथाथत कर भनधाथरण
गने अिभधलाई कर अिभध िभनन्छ। ऐन र भनयमािलीले विक्रम सम्ित अनुसारको मवहनालाई कर अिभधको रुपमा पररिावषत
गरे को छ। सामान्यतया कर अिभध एक मवहनाको हुने गदथछ। मूल्य अभििृवि कर भनयमािली, २०५३ को भनयम २६
अनुसार इटा उद्योग, छापा, छापा तथा विद्युतीय प्रकाशन िा प्रशारण गृह, होटल, पयथटन, चलखचर घर तथा ढु िानी
व्यिसायीले चाहे मा चौमाभसक(चार मवहनाको) र अन्य सबै करदाताको माभसक कर अिभध कायम िएको हुन्छ।

1.2. कर वििरण बुझाउने समय र स्थानः
ऐनको दफा १८ र भनयमािलीको भनयम 26, 27 र 28 बमोखजम प्रत्येक करदाताले आफ्ना लाभग भनधाथररत कर अिभध
अनुसार सो कर अिभध समाप्त िएको २५ ददनभिर आफू दताथ रहेको कायाथलयमा

बुझाउनु पदथछ। जस्तोः माभसक कर अिभध

िएको कुनै करदाताले २०७७ िाद्र मवहनािरको िररद भबक्री र VAT को वहसाब िएको कर वििरण २०७७ असोज २५
गते भिर बुझाउनु पने हुन्छ। २५ गते सािथजभनक भबदा परे मा सो ददनपभछ जुन ददन कायाथलय िुल्छ सो ददन सम्म वििरण
बुझाउन सवकन्छ। यस्तो वििरण सो अिभधमा कारोबार निएकै िएतापभन शुन्य कारोबार उल्लेि गरी सोही समयभिरै
बुझाउनु पदथछ। आन्तररक राजस्ि कायाथलय िा करदाता सेिा कायाथलय निएका खजल्लाका करदाताले सम्बखन्धत खजल्लाको
कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलयमा समेत VAT वििरण बुझाउन सक्दछन् तर त्यसरी को.ले.भन.कामा बुझाउदा कर अिभध
समाप्त िएको १५ ददनभिरै बुझाइसक्नुपने हुन्छ।
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1.3. VAT वििरण बुझाउने तररकाः
VAT वििरण स्ियम् कायाथलयमा उपखस्थत िई कर अभधकृत समक्ष पेश गरी िेररफाई गराउन सवकन्छ। आन्तररक राजस्ि
कायाथलय िा करदाता सेिा कायाथलय निएका खजल्लाका करदाताले सम्बखन्धत खजल्लाको कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलयमा
समेत VAT वििरण बुझाउन सक्ने व्यिस्था छ। त्यसैगरी हुलाकमाफथत रखजष्ट्री गरी पठाएर िा विद्युतीय माध्यम(Internet)
बाट समेत VAT वििरण बुझाउन सवकन्छ। यी विभिन्न तररकामध्ये सबैिन्दा विश्वसनीय र सखजलो तररकाको रुपमा Internet
बाट VAT वििरण इन्री गरी Verify गने तररका बढी प्रिािकारी छ। VAT वििरण सकेसम्म करदाता आफैँले बुझाउने गनुथ
पदथछ, कारणबश आफूले बुझाउन सक्ने अिस्था निएमा अभधकार प्राप्त प्रभतभनभधमाफथत बुझाउन सवकन्छ। इन्टरनेटबाट VAT
वििरण बुझाउदा कायाथलयमा जानु नपने हुाँदा लागत र समय समेत बचत हुन्छ।
VAT वििरण म्यादभिर पेश नगरे मा िा वढलो पेश गरे मा वििरण बमोखजम लाग्ने करको प्रभतददन ०.०५ प्रभतशत िा प्रभत कर
अिभध १००० रुपैयााँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम जररबाना लाग्ने व्यिस्था छ। साथै मूल्य अभििृवि कर ऐन, २०५२ को
दफा ११ को उपदफा (१) को दे हाय िण्ड (ङ) अनुसार लगातार बाह्र मवहनासम्म शुन्य वििरण ददने िा वििरण नै नददई
बसेका करदाताको VAT दताथ िारे ज गने समेत व्यिस्था रहे को छ।

1.3.1. विद्युतीय माध्यम (Internet) बाट VAT वििरण पेश गने प्रकृयाः
1. Mozilla Firefox िेि ब्राउजर प्रयोग गरी www.ird.gov.np पेज लोड गनुह
थ ोस्,
2. होमपेजमा िएको Taxpayer Portal मा खक्लक गनुह
थ ोस्,
3. त्यसपभछ प्राप्त हुने Screen मा VAT फोल्डरको + खचन्हमा खक्लक गनुह
थ ोस्,
ु ा खक्लक गनुह
4. त्यसपभछ VAT Return Entry मेनम
थ ोस्,
5. सखममसन नम्बर भलने फारममा आिश्यकता अनुसारको बक्समा प्रयोगकताथको नाम अथाथत Username, पासिडथ,
स्थायी लेिा नम्बर, इमेल ठे गाना र सम्पकथ नम्बर टाइप गरी Register बटनमा खक्लक गनुह
थ ोस्,
6. सखममसन नम्बर प्राप्त गरे पभछ उक्त सखममसन नम्बर, आफूले रािेको Username तथा पासिडथ वटपेर राख्नुहोस्,
पभछ पुनः यो वििरण िोल्नुपरे मा उक्त कुराहरु आिश्यक हुन्छन्,
7. त्यसपभछ Proceed मा खक्लक गनुह
थ ोस्, अब VAT Information Form िुल्छ,
8. सो फारममा आिश्यकता अनुसार िषथ, अिभध आदद छनोट गनुह
थ ोस्,
9. िररद भबक्री िाताको आधारमा कारोबार र VAT का अंकको साथै फारममा िनुप
थ ने सम्पूणथ वििरणहरु प्रविवि
गरी वििरणलाई Save गनथ Save बटनमा खक्लक गनुह
थ ोस्,
10. यसरी Save गररएको वििरणमा िरे का कुराहरु Submit नगरे सम्म पररितथन र थपघट गनथ सवकन्छ,
11. यदद िरे को वििरणमा केही हे रफेर िा थप गनुप
थ ने िएमा शुरुबाट VAT फोल्डरको + खचन्हमा खक्लक गरी VAT
ु ा गई सखममसन नम्बर तथा शुरुमा सखममसन नम्बर भलाँदा रािेको Username
Return Login मेनम

र

Password टाइप गरी Login बटनमा खक्लक गरी िुलेको फारममा आिश्यकता अनुसार हेरफेर र थप गरी
वििरणलाई पूणथ बनाउनुहोस्,
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12. आफूले प्रविवि गरे का वििरणहरु सबै रुजु गरी दठक िएको यवकन िएमा फारमको अन्त्यमा िएको आफूले पेश
गरे को वििरण सत्य र पूरा िएको मयहोरा प्रमाखणत गदथछु िन्ने स्िघोषणामा खक्लक गरी त्यसपभछ Submit
बटनमा खक्लक गरी वििरण Submit िएको जानकारी प्राप्त गनुह
थ ोस्,
13. यसरी वििरण Submit िैसकेपभछ Print बटनमा खक्लक गरी वििरण वप्रन्ट गरे र सम्बखन्धत आन्तररक राजस्ि
कायाथलय िा करदाता सेिा कायाथलयमा गएर वििरण Verify गराउनुहोस् अथिा आफैँ िेररफाई गने Username
र Password भलनुिएको छ िने आफैँ िेररफाई गनथ सक्नुहन्ु छ,
14. तपाईँले पेश गनथ चाहनु िएको वििरण Verify निएसम्म वििरण पेश िएको मान्यता नहुने िएकोले आफूले पेश
गरे को वििरण तोवकएको म्यादभिरै सम्बखन्धत कायाथलयमा गएर िा Self-Verification Password को
माध्यमबाट Verify गराउनु पने हुन्छ।

1.4. मूल्य अभििृवि कर िुक्तानीः
VAT मा दताथ िएको व्यखक्तले आफ्नोलाभग तोवकएको कर अिभधमा आफूले बुझाउनु पने कर दावयत्ि स्ियम् भनधाथरण गरी
ऐनको दफा १९(१) को व्यिस्था अनुसार सो कर अिभध समाप्त िएको २५ ददनभिर अथाथत अको मवहनाको 25 गतेभिर
कर बुझाउनु पदथछ। २५ गते सािथजभनक भबदा परे मा सो ददनपभछ जुन ददन बैंक/कायाथलय िुल्छ सो ददनसम्म म्याद कायम
रहन्छ। VAT को िुक्तानी नगद, चेक, ड्राफ्ट िा विद्युतीय माध्यममध्ये जुनसुकै माध्यमबाट गनथ सवकन्छ। तर १० लाि
रुपैयााँिन्दा बढीको कर िुक्तानी गदाथ िने नगदमा गनथ पाइदै न; चेक, ड्राफ्ट िा विद्युतीय माध्यमबाटै गनुप
थ ने व्यिस्था छ।
बैंकले िुक्तानी गने प्रत्यािुभत ददएको Good For Payment-GP चेकको हकमा त्यस्तो चेक सम्बखन्धत कायाथलयमा बुझाएको
भमभत र विद्युतीय िुक्तानीको हकमा िुक्तानी आदे श ददएको भमभतलाई कर िुक्तानी िएको भमभत माभनन्छ। साधारण चेक िा
ड्राफ्ट बुझाएको हकमा िने सो चेक िा ड्राफ्ट खक्लयररङ िएर नेपाल सरकारको राजस्ि िातामा रकम प्राप्त िएको भमभतमा
मार कर िुक्तानी िएको माभनन्छ।
VAT वििरणमा भतनुप
थ ने दे खिएको कर दावयत्ि तोवकएको म्यादभिर दाखिला नगरे मा उक्त कर दावयत्ि बक्यौताको रुपमा
पररणत हुन्छ। उक्त बक्यौता रकममा दफा १९(२) अनुसार िावषथक दश प्रभतशतका दरले थप दस्तुर र दफा 26 अनुसार
बावषथक पन्र प्रभतशतका दरले मयाज लाग्ने व्यिस्था छ।
VAT दाखिला गने विभिन्न राजस्ि शीषथकहरुको व्यिस्था गररएको छ। आफ्नो कारोबारको प्रकृभत अनुसारको राजस्ि शीषथकमा
VAT दाखिला गनुप
थ दथछ। VAT दाखिला गने क्रममा िौचर िदाथ स्थायी लेिा नम्बर, राजस्ि शीषथक नम्बर, कायाथलय कोड,
िाता नम्बर आदद सम्पूणथ वििरणहरु ध्यानपूिक
थ िनुथ पदथछ। िुक्तानीको क्रममा िौचरमा कुनै वििरण गलत इन्री हुन गएमा
त्यसलाई यथासम्िि सोही आभथथक िषथ भिर र वढलोमा अको आभथथक िषथको असोज मसान्तसम्ममा सच्याउन सवकने व्यिस्था
रहेको छ। VAT दाखिला गने हालका राजस्ि शीषथकहरु भनम्नानुसार रहेका छन्।
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राजस्ि सं केत
३३३११
३३३१३

राजस्ि शीषथकको नाम
VAT - उत्पादन
VAT - भबक्री वितरण

व्याख्या
उत्पादनकताथले िस्तु उत्पादन गरर भबवक्र गदाथ लाग्ने मूल्य अभििृवि कर यसमा
पदथछ।

थोक तथा िुद्रा भबक्रेताबाट मूल्य अभििृवि कर िापत भतनुथ पने रकम यसमा पदथछ ।
सबै प्रकारका ठे क्का व्यिसाय तथा परामशथ सेिामा लाग्ने मूल्य अभििृवि कर यसमा

३३३१४

VAT - परामशथ तथा ठे क्का

पदथछ । मूल्य अभििृवि कर लागु हुन ु अगाभड असुल हुन बााँकी रहेका ठे क्का कर असुल
िएमा यसैमा जम्मा गनुथ पदथछ।

पयथटन व्यिसायसाँग सम्बखन्धत होटल, रािल एजेन्सी, पदयारा (रे वकङ), जलयारा
३३३१५

VAT - पयथटन सेिा

(र्याखफ्टङ) समेतका व्यिसायमा लाग्ने मूल्य अभििृवि कर यसमा पदथछ ।

मूल्य

अभििृवि कर लागु हुन ु अगाभड असुल हुन बााँकी रहेका होटल कर असुल िएमा यसैमा
जम्मा गनुथ पदथछ।

VAT - सं चार सेिा,
३३३१६

विमा, हिाई उडान र
अन्य सेिा

सबै प्रकारका सञ्चार सेिा(सरकारी हुलाक सेिा बाहेक), बीमा र तोकीएका अन्य
सेिाको भबक्रीमा लगाइने मूल्य अभििृवि कर र हिाई उडान बापतको रकम यसमा

पदथछ। मूल्य अभििृवि कर लागु हुन ु अगाभड असुल हुन बााँकी रहेका मनोरन्जन कर
असुल िएमा यसैमा जम्मा गनुथ पदथछ।
नेपाल बावहरको दताथ निएको कुनै व्यखक्तबाट सेिा प्राप्त गदाथ उठाउनु पने मूल्य
अभििृवि कर, काठ भबक्रीमा लगाइने मूल्य अभििृवि कर, स्थानीय तह िा नेपाल खस्थत

३३३१७

VAT - बेदताथिाल

अन्तराथवष्ट्रय सं घ सं स्था िा भनयोग िा सरकार िा मूल्य अभििृवि कर नलाग्ने िस्तुको
कारोिार गने सािथजभनक सं स्थानले सङ्कलन/दाखिला गने मूल्य अभििृवि कर यसमा
पदथछ ।
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1.5. मूल्य अभििृवि कर वििरणको ढााँचाः
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2. अन्तःशुल्क वििरण तथा अन्तःशुल्क िुक्तानी (Return & Payment of Excise Duties)
मूलतः जनस्िास््य तथा िातािरणमा नकारात्मक असर पाने िस्तु तथा विलाभसताका िस्तुहरुको आन्तररक उत्पादन तथा
भनददथि िस्तु तथा सेिाको उत्पादन तथा पैठारीमा पररमाणगत र मोल प्रभतशतका आधारमा लगाइने अप्रत्यक्ष कर नै
अन्तःशुल्क हो। विगतमा पूणथ रुपमा िौभतक भनयन्रण प्रणालीमा आधाररत अन्तःशुल्कलाई क्रमशः आधुभनकीकरण गदै
मूलप्रिाहीकरण गने उद्देश्यले मददरा तथा मददराजन्य बाहेकका िस्तुलाई स्ियम् भनष्कासन प्रणाली अन्तगथत राखिएको र
एकीकृत कर प्रणाली(Integrated Tax System) अन्तगथत सञ्चालन गदै लभगएको छ।

2.1. अन्तःशुल्क वििरणः
अन्तःशुल्क भनधाथरण र असुल गने दावयत्ि िएको व्यखक्तले प्रत्येक मवहना आफूले िररद/पैठारी गरे को बस्तु, सोमा भतरे को
अन्तःशुल्क, भनष्कासन तथा भबक्री गरे का बस्तु र त्यसमा सं कलन गरे को अन्तःशुल्क लगायतका अन्तःशुल्क सम्बन्धी वहसाब
उल्लेि गरी अन्तःशुल्क अभधकृत समक्ष पेश गने वििरणलाई अन्तःशुल्क वििरण िभनन्छ। सुतीजन्य पदाथथ बाहेक अन्य
स्ियम् भनष्कासन प्रणाली अन्तगथतका प्रभतष्ठानले अन्तःशुल्क भनयमािली, 2059 को अनुसूची ४-ङ मा तोवकएको ढााँचामा र
अन्यले अनुसूची ४-च मा तोवकएको ढााँचामा अन्तःशुल्कको वििरण ददनुपदथछ। यो वििरणको साथ कच्चा पदाथथ, अधथ तयारी
पदाथथको मौज्दात र िररद भबक्रीको वििरण पभन माभसक रुपमा पेश गनुप
थ दथछ।

2.2. अन्तःशुल्क वििरण बुझाउने समय, स्थान र तररकाः
विक्रम सम्बत अनुसारको हरे क मवहनाको अन्तःशुल्क वििरण सो मवहना समाप्त िएको भमभतले २५ ददनभिर अन्तःशुल्क
अभधकृत समक्ष बुझाउनु पदथछ । २५ गते सािथजभनक भबदा परे मा सो ददनपभछ जुन ददन कायाथलय िुल्छ सो ददन सम्म
वििरण बुझाउन सवकन्छ। यस्तो वििरण सो मवहनामा कारोबार निएकै िएतापभन शुन्य कारोबार उल्लेि गरी सोही समयभिरै
बुझाउनु पदथछ। यी माभसक वििरणका साथै एक आभथथक िषथ िररको अन्तःशुल्कको वििरण आभथथक िषथ समाप्त िएको २५
ददनभिर बुझाउनु पने व्यिस्था रहेको छ। आन्तररक राजस्ि कायाथलय, करदाता सेिा कायाथलय र यी कायाथलय निएका
खजल्लामा कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलयका प्रमुि कोष भनयन्रक िा कोष भनयन्रकलाई अन्तःशुल्क अभधकृत तोवकएको
छ।
अन्तःशुल्क वििरण स्ियम् कायाथलयमा उपखस्थत िई अन्तःशुल्क अभधकृत समक्ष पेश गरी िेररफाई गराउन सवकन्छ।
त्यसैगरी हुलाकमाफथत रखजष्ट्री गरी पठाएर िा विद्युतीय माध्यम(Internet) बाट समेत अन्तःशुल्क वििरण बुझाउन सवकन्छ।
यी विभिन्न तररका मध्ये सबैिन्दा विश्वसनीय र सखजलो तररकाको रुपमा Internet बाट अन्तःशुल्क वििरण इन्री गरी
अन्तःशुल्क अभधकृतबाट Verify गराउने तररका बढी प्रिािकारी छ। अन्तःशुल्क वििरण सकेसम्म इजाजतपरिाला आफैँले
बुझाउने गनुथ पदथछ, कारणबश आफूले बुझाउन सक्ने अिस्था निएमा अभधकार प्राप्त प्रभतभनभध माफथत बुझाउन सवकन्छ।
अन्तःशुल्क वििरण म्यादभिर पेश नगरे मा िा वढलो पेश गरे मा वििरण बमोखजम लाग्ने अन्तःशुल्कको

प्रभतददन ०.०५

प्रभतशत िा प्रभत वििरण १००० रुपैयााँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम जररबाना लाग्ने व्यिस्था रहेको छ।

2.3. अन्तःशुल्क रकम दाखिलाा
अन्तःशुल्कजन्य िस्तुको उत्पादक िा इजाजतपरिालाले भतनुप
थ ने िा असुल गनुप
थ ने अन्तःशुल्क दे हाय बमोखजम दाखिला गनुप
थ ने
व्यिस्था छः
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(क) िौभतक भनयन्रण प्रणालीमा आधाररत िस्तुको हकमा त्यस्तो िस्तु भनष्कासन गदाथको बित,
(ि) स्ियम् भनष्कासन प्रणाली अन्तगथत उत्पादन तथा भबक्री वितरण हुने िस्तु िा सेिाको हकमा बीजक जारी िए पभछको
मवहनाको २५ गतेभिर (२५ गते सािथजभनक भबदा परे मा सो ददनपभछ जुन ददन बैंक/कायाथलय िुल्छ सो ददन सम्म)
(ग) पैठारी हुने िस्तुको हकमा त्यस्तो िस्तु नेपालभिर प्रिेश गदाथको बित र
(घ) पैठारी हुने सेिाको हकमा वििागले तोके बमोखजम ।
अन्तःशुल्कको िुक्तानी नगद, चेक, ड्राफ्ट िा विद्युतीय माध्यममध्ये जुनसुकै माध्यमबाट गनथ सवकन्छ। बैंकले िुक्तानी गने
प्रत्यािुभत ददएको Good For Payment-GP चेकको हकमा त्यस्तो चेक सम्बखन्धत कायाथलयमा बुझाएको भमभत र विद्युतीय
िुक्तानीको हकमा िुक्तानी आदे श ददएको भमभतलाई अन्तःशुल्क िुक्तानी िएको भमभत माभनन्छ। साधारण चेक िा ड्राफ्ट
बुझाएको हकमा िने सो चेक िा ड्राफ्ट खक्लयररङ िएर नेपाल सरकारको राजस्ि िातामा रकम प्राप्त िएको भमभतमा मार
अन्तःशुल्क िुक्तानी िएको माभनन्छ।
अन्तःशुल्क वििरणमा भतनुप
थ ने दे खिएको अन्तःशुल्क तोवकएको म्यादभिर िुक्तानी नगरे मा िुक्तानी गनथ बााँकी अन्तःशुल्क
रकममा प्रभतददन 0.05 प्रभतशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्ने व्यिस्था रहे को छ।
अन्तःशुल्क दाखिला गने विभिन्न राजस्ि शीषथकहरुको व्यिस्था गररएको छ। आफ्नो कारोबारको प्रकृभत अनुसारको राजस्ि
शीषथकमा अन्तःशुल्क दाखिला गनुप
थ दथछ। अन्तःशुल्क दाखिला गने क्रममा िौचर िदाथ स्थायी लेिा नम्बर, राजस्ि शीषथक
नम्बर, कायाथलय कोड, िाता नम्बर आदद सम्पूणथ वििरणहरु ध्यानपूिक
थ िनुथ पदथछ। िुक्तानीको क्रममा िौचरमा कुनै वििरण
गलत इन्री हुन गएमा त्यसलाई यथासम्िि सोही आभथथक िषथ भिर र वढलोमा अको आभथथक िषथको असोज मसान्तसम्ममा
सच्याउन सवकने व्यिस्था रहे को छ। अन्तःशुल्क दाखिला गने हालका राजस्ि शीषथकहरु भनम्नानुसार रहेका छन्।
राजस्ि सं केत

राजस्ि शीषथकको नाम

व्याख्या
सबै प्रकारका सुतीजन्य पदाथथको उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क यसमा

३३३3१

अन्तःशुल्क – सुतीजन्य पदाथथ

३३३32

अन्तःशुल्क – मददरा

३३३33

अन्तःशुल्क – भबयर

भबयर उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क यसमा पदथछ।

अन्तःशुल्क – अन्य औद्योभगक

माभथ उल्लेखित उपशीषथक 33331, 33332 र 33333 मा परे का

उत्पादन

बाहेक अन्य औद्योभगक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क यसमा पदथछ।

३३३34

पदथछ।
मददरा(िाइन र हल्का पेय पदाथथ समेत) को उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क
यसमा पदथछ।

2.4. अन्तःशुल्क अभधकृत र कायथक्षर
े ः
नेपाल सरकारले अन्तःशुल्क ऐन, 2058 को दफा 5 ले ददएको अभधकार प्रयोग गरी आन्तररक राजस्ि वििागको उप-

महाभनदे शक, भनदे शक िा सो वििागमा कायथरत नेपाल सरकारका अन्य अभधकृत, ठू ला करदाता कायाथलय, मध्यमस्तरीय
करदाता कायाथलय, आन्तररक राजस्ि कायाथलय र करदाता सेिा कायाथलयका प्रमुि कर प्रशासक, प्रमुि कर अभधकृत

तथा कर अभधकृत र उपयुक्त
थ
पदाभधकारी निएको खजल्लामा प्रमुि कोष भनयन्रक िा कोष भनयन्रकलाई अन्तःशुल्क
अभधकृत तोकेको छ ।
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नेपाल सरकारले अन्तःशुल्क ऐन, 2058 को दफा 6 ले ददएको अभधकार प्रयोग गरी दे हायका कायाथलयमा कायथरत
अन्तःशुल्क अभधकृतको अभधकार क्षेर दे हायबमोखजम तोकेको छःभस.नं.
१

कायाथलयको नाम
ठू ला करदाता कायाथलय

कायाथलयको कायथक्षर
े
नेपाल

सरकार,

अथथ

मन्रालयले

तोकेका

करदाताहरुको

िावषथक

करदाताहरुको

िावषथक

कारोिारको आधारमा नेपाल राज्यिरी ।
२

मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय

नेपालसरकार,

अथथ

मन्रालयले

तोकेका

कारोिारको आधारमा नेपाल राज्यिरी ।
३

आन्तररक राजस्ि कायाथलय टं गाल

का.म.पा.को िडा नं. २, ४ र ५।

४

आन्तररक राजस्ि कायाथलय महाराजगञ्ज

का.म.पा. को िडा नं. ३ र २६, टोिा नगरपाभलका िडा नं. १ दे खि ७
र बुढाभनलकण्ठ नगरपाभलका िडा नं. १ दे खि ७ सम्म।

५

आन्तररक राजस्ि कायाथलय बालाजु

का.म.पा.को िडा नं. १६, तारकेश्वर नगरपाभलका, टोिा नगरपाभलका िडा
नं. ८ दे खि ११ र रसुिा खजल्ला।

६

आन्तररक राजस्ि कायाथलय कलं की

का.म.पा.को िडा नं. १५, नागाजुन
थ नगरपाभलका, चन्द्राभगरी नगरपाभलका,
धाददङ र नुिाकोट खजल्ला।

७

आन्तररक राजस्ि कायाथलय कालीमाटी

का.म.पा.को िडा नं. १३,१४,दखक्षणकाली नगरपाभलका र वकभतथपरु
नगरपाभलका।

८

आन्तररक राजस्ि कायाथलय पुतलीसडक

का.म.पा.िडा नं. १,२८ र २९।

९

आन्तररक राजस्ि कायाथलय बानेश्वर

का.म.पा.िडा नं. १० र ३१।

१०

आन्तररक राजस्ि कायाथलय बखिसपुतली

का.म.पा. िडा नं. ८,९ र ३०।

११

आन्तररक राजस्ि कायाथलय चािवहल

का.म.पा. िडा नं. ७ र बुढाभनलकण्ठ नगरपाभलका िडा नं. ८ दे खि
१३।

१२

आन्तररक राजस्ि कायाथलय जोरपाटी

का.म.पा.को

िडा

नं.

६,

गोकणेश्वर

नगरपाभलका,

कागेश्वरी

नगरपाभलकाको िडा नं. १ दे खि ६ र शंिरापुर नगरपाभलका ।
१३

आन्तररक राजस्ि कायाथलय कोटे श्वर

का.म.पा.िडा नं. ३२ र कागेश्वरी मनहरा नगरपाभलका िडा नं. ७ दे खि

१४

आन्तररक राजस्ि कायाथलय भरपुरेश्वर

का.म.पा.िडा नं. ११,१२, २० र २१।

१५

आन्तररक राजस्ि कायाथलय नयासडक

का.म.पा. िडा नं. १९,२२, २३ र २४।

१६

आन्तररक राजस्ि कायाथलय ठमेल

का.म.पा. िडा नं. १७, १८,२५ र २७ ।

१७

आन्तररक राजस्ि कायाथलय लभलतपुर १

लभलतपुर महानगरपाभलको िडा नं. १, २, ३, ४, ५, १०, ११, १३, १८,

९।

१९, २०, २१, २२ र २५।
१८

आन्तररक राजस्ि कायाथलय लभलतपुर २

लभलतपुर महानगरपाभलकाको िडा नं. ६, ७, ८, ९, १२, १४, १५,१६,
१७, २३, २४, २६, २७, २८ र २९तथा गोदािरी

नगरपाभलका,

महालक्ष्मी नगरपाभलका, कोन्ज्योसोम, बाग्मती र महांकाल गाउपाभलका।
१९

आन्तररक राजस्ि कायाथलय िक्तपुर

िक्तपुर खजल्ला।
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भस.नं.
२०

कायाथलयको नाम
आन्तररक राजस्ि कायाथलय िद्रपुर

कायाथलयको कायथक्षर
े
ु , पााँचथर,इलाम र झापा खजल्लाको मेचीनगर नगरपाभलका,
ताप्लेजङ
कन्काई नगरपाभलका, िद्रपुर नगरपाभलका, अजुन
थ धारा नगरपाभलका,
विताथमोड

नगरपाभलका,

बाह्रदशी

गाउाँ पाभलका,

झापा

गाउाँ पाभलका,बुिशाखन्त गाउाँ पाभलका,हखल्दिारी गाउाँ पाभलका र केचनकिल
गाउाँ पाभलका।
२१

आन्तररक राजस्ि कायाथलय दमक

झापा खजल्लाको दमक नगरपाभलका, खशिशताक्षी नगरपाभलका, गौरादह
नगरपाभलका, कमल गाउाँ पाभलका र गौरीगंज गाउाँ पाभलका।

२२

आन्तररक राजस्ि कायाथलय भबराटनगर

मोरङ खजल्ला ।

२३

आन्तररक राजस्ि कायाथलय धरान

धनकुटा,

ु ासिा,
सं िि

िोजपुर,

तेह्रथुमर

सुनसरी

खजल्लाकोधरान

उपमहानगरपाभलकारबराह नगरपाभलकािडा नं. १ दे खि ७ ।
२४

आन्तररक राजस्ि कायाथलय ईटहरी

सुनसरी खजल्लाको ईटहरी उप-महानगरपाभलका, िराह नगरपाभलका िडा
नं. ८ दे खि ११, ईनरुिा नगरपाभलका, दुहिी नगरपाभलका, रामधुनी
नगरपाभलका,

दे िानगञ्ज

गाउपाभलका, बजुथ

गाउपाभलका,

कोशी

गाउपाभलका, िोक्रहा

गाउपाभलका,

गाउपाभलका

र

गढी

हररनगरा

गाउपाभलका।
२५

आन्तररक राजस्ि कायाथलय लाहान

सप्तरी, भसरहा, उदयपुर, िोटाङ, ओिलढु ङ्गा र सोलुिम्ु बु खजल्ला।

२६

आन्तररक राजस्ि कायाथलय जनकपुर

भसन्धुली, सलाथही, महोिरी र धनुषा खजल्ला।

२७

आन्तररक राजस्ि कायाथलय भसमरा

रौतहट र बारा खजल्ला।

२८

आन्तररक राजस्ि कायाथलय विरगञ्ज

पसाथ खजल्ला।

२९

आन्तररक राजस्ि कायाथलय हेटौंडा

मकिानपुर खजल्ला ।

३०

आन्तररक राजस्ि कायाथलय िरतपुर

खचतिन खजल्ला ।

३१

आन्तररक राजस्ि कायाथलय धुभलिेल

काभ्रेपलान्चोक, भसन्धुपाल्चोक, रामेछापर दोलिा खजल्ला।

३२

आन्तररक राजस्ि कायाथलय कािासोती

निलपरासी (बदथघाट सुस्ता पुि)थ खजल्ला।

३३

आन्तररक राजस्ि कायाथलय दमौली

तनहुाँ, गोरिा, लम्जुङ, र मनाङ खजल्ला ।

३४

आन्तररक राजस्ि कायाथलय पोिरा

स्याङ्जा र कास्की खजल्ला।

३५

आन्तररक राजस्ि कायाथलय बाग्लुङ्ग

बाग्लुङ, पिथत, म्याग्दी र मुस्ताङ खजल्ला ।

३६

आन्तररक राजस्ि कायाथलय िुटिल

पाल्पा, गुल्मी खजल्ला, रुपन्दे ही खजल्लाको बुटिल उपमहानगरपाभलका,
दे िदह नगरपाभलकाको िडा नं. ५ दे िी १०, सैनामैना नगरपाभलका तथा
भतलोिमा नगरपाभलकाको िडा न. १ दे खि४ सम्म, कञ्चन गाउपाभलका,
शुिोधन गाउाँ पाभलका तथा निलपरासी(बदथघाटसुस्ता पखिम) खजल्लाको
सुनिल र बदथघाट नगरपाभलका।

३७

आन्तररक राजस्ि कायाथलय िैरहिा

रुपन्दे ही खजल्लाको भसिाथथनगर नगरपाभलका, भतलोिमा नगरपाभलकाको
िडा नं. ५ दे खि १७ सम्म, दे िदह नगरपाभलकाको िडा नं. १ दे खि४,
िडा नं.१र १२, लुखम्बनी सांस्कृभतक नगरपाभलका, गैडहिा गाउाँ पाभलका,
कन्चन गाउाँ पाभलका , कोटहीमाई गाउाँ पाभलका, मचथिारी गाउाँ पाभलका,
मायादे िी गाउाँ पाभलका, ओमसभतया गाउाँ पाभलका, रोवहणी गाउाँ पाभलका,
सम्मरीमाई गाउाँ पाभलका, भसयारी गाउाँ पाभलका र निलपरासी (बदथघाट
सुस्ता

पखिम)खजल्लाको

रामिाम

नगरपाभलका, सुस्ता, पाल्हीनन्दन,
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भस.नं.

कायाथलयको नाम

कायाथलयको कायथक्षर
े
प्रतापपुर र सरािल गाउाँ पाभलका ।

३८

आन्तररक राजस्ि कायाथलय कृष्णनगर

कवपलिस्तु रअघाथिााँची खजल्ला।

३९

आन्तररक राजस्ि कायाथलय दाङ

दाङ, रोल्पा,रुकुम (पूिथ ), रुकुम (पखिम), सल्यान र प्युठानखजल्ला।

४०

आन्तररक राजस्ि कायाथलय नेपालगञ्ज

बााँके र बददथया खजल्ला।

४१

आन्तररक राजस्ि कायाथलय सुिेत

सुिेत, दै लेि, जाजरकोट, डोल्पा र हुम्ला खजल्ला।

42

आन्तररक राजस्ि कायाथलय जुम्ला

जुम्ला, मुग ु र काभलकोट खजल्ला।

४3

आन्तररक राजस्ि कायाथलय धनगढी

कैलाली खजल्ला।

४4

आन्तररक राजस्ि कायाथलय महेन्द्रनगर

कन्चनपुर खजल्ला।

४5

आन्तररक राजस्ि कायाथलय डडेल्धुरा

ुथ ा,बैतडी, डोटी, अछाम,बझाङ, बाजुरा र डडेल्धुरा खजल्ला ।
दाचल

४6

करदाता सेिा कायाथलय इलाम

इलाम खजल्ला।

४7

करदाता सेिा कायाथलय वफददम

ु र पाचथर खजल्ला।
ताप्लेजङ

४8

करदाता सेिा कायाथलय भबराटचोक

मोरङ खजल्लाको बेलिारी नगरपाभलका, सुन्दरहरै चा नगरपाभलका र
केरािारी गाउपाभलका।

४9

करदाता सेिा कायाथलय पथरी

मोरङ

खजल्लाको लेटाङ

उलाथिारी

नगरपाभलका, पथरीशभनिरे

नगरपाभलका,

कानेपोिरी

गाउपाभलका,

नगरपाभलका,
र

भमक्लाजुङ

गाउपाभलका।
50

करदाता सेिा कायाथलय धनकुटा

तेह्रथुमर धनकुटा खजल्ला।

५1

करदाता सेिा कायाथलय िााँदिारी

ु ासिा खजल्ला।
सं िि

५2

करदाता सेिा कायाथलय िोजपुर

िोजपुरखजल्ला।

५3

करदाता सेिा कायाथलय ओिलढु गा

ु कुण्ड नगरपाभलका, दुधकोसी
ओिलढुं गा र सोलुिम्ु बु खजल्लाको सोलुदध
गााँउपाभलका,

दुधकौखशका

गााँउपाभलका,

नेचासल्यान

गााँउपाभलका,

माहाकुलुङ गाउाँ पाभलका भलिुवपके गााँउपाभलका र सोताङ गााँउपाभलका।
५4

करदाता सेिा कायाथलय लुक्ला

सोलुिम्ु बुको िुम्बुपासाङल्हामु गााँउपाभलका।

५5

करदाता सेिा कायाथलय उदयपुर

उदयपुर खजल्ला।

५6

करदाता सेिा कायाथलय राजविराज

सप्तरी खजल्ला ।

५7

करदाता सेिा कायाथलय ददक्तेल

िोटाङ खजल्ला ।

५8

करदाता सेिा कायाथलय बददथिास

महोिरी खजल्लाको बदीिास नगरपाभलका, गौशाला नगरपाभलका र धनुषा
खजल्लाको भमभथला नगरपाभलका।

५9

करदाता सेिा कायाथलय जलेश्वर

महोिरी

खजल्लाको

जलेश्वर

रामगोपालपुर

नगरपाभलका,

नगरपाभलका,

िाँगाहा

नगरपाभलका,

एकडारा

नगरपाभलका,

लोहरपट्टी

मनराखशसिा

नगरपाभलका,

नगरपाभलका,
गाउाँ पाभलका,

नगरपाभलका,
मवटहानी

बलिा

नगरपाभलका,

औरही

सोनमा

गाउाँ पाभलका,

साम्सी

गाउाँ पाभलका, महोिरी गाउाँ पाभलका र वपपरा गाउाँ पाभलका ।
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भस.नं.
60

कायाथलयको नाम
करदाता सेिा कायाथलय मलङ्गिा

कायाथलयको कायथक्षर
े
सलाथही खजल्लाको मलङ्गिा नगरपाभलका, हररपुिाथ नगरपाभलका, बलरा
नगरपाभलका, गोडैटा

नगरपाभलका, चक्रघट्टा

गाउाँ पाभलका, धनकौल

गाउाँ पाभलका,

ब्रम्हपुरी

गाउाँ पाभलका,

रामनगर

गाउाँ पाभलका,

कौडेनी

गाउाँ पाभलका,

पसाथ

गाउाँ पाभलका,

गाउाँ पाभलका,

विष्णु

बसबररया

गाउाँ पाभलका, कविलासी नगरपाभलका र चन्द्रनगर गाउपाभलका ।
६1

करदाता सेिा कायाथलय लालबन्दी

सलाथही खजल्लाको बागमती नगरपाभलका, हररिन नगरपाभलका, लालिन्दी
नगरपाभलका, ईश्वरपुर नगरपाभलका, हररपुर नगरपाभलका र बरहथिा
नगरपाभलका।

६2

करदाता सेिा कायाथलय भसन्धुली

भसन्धुली खजल्ला ।

६3

करदाता सेिा कायाथलय गौर

रौतहट खजल्लाको गौर नगरपाभलका, बौधीमाई नगरपाभलका,दे िाही गोनाही
नगरपाभलका, माधिनारायण नगरपाभलका,मौलापुर नगरपाभलका, ईशनाथ
नगरपाभलका, परोहा

नगरपाभलका, राजपुर

नगरपाभलका,

राजदे िी

नगरपाभलका, दुगाथिगिती गाउपाभलका र यमुनामाई गाउपाभलका।
६4

करदाता सेिा कायाथलय चन्द्रपुर

रौतहट खजल्लाको चन्द्रपुर नगरपाभलका, बृन्दािन नगरपाभलका, कटहरीया
नगरपाभलका, फतुिाविजयपुर नगरपाभलका, गरुडा नगरपाभलका, गढीमाई
नगरपाभलका र गुजरा नगरपाभलका।

६5

करदाता सेिा कायाथलय कलैया

बारा खजल्लाको पचरौता नगरपाभलका, भसम्रौनगढ नगरपाभलका, सुिणथ
गाउपाभलका, दे िताल

गाउााँपाभलका, आदशथ कोटिाल गाउााँपाभलका,

विश्रामपुर गाउााँपाभलका, फेटा गाउपाभलका, कलैया उपमहानगरपाभलका,

महागढीमाई नगरपाभलका, करै माई गाउााँपाभलका, बारागढी गाउााँपाभलका
र प्रशौनी गाउााँपाभलका।
६6

करदाता सेिा कायाथलय मन्थली

रामेछाप खजल्ला ।

६7

करदाता सेिा कायाथलय चररकोट

दोलिा खजल्ला ।

६8

करदाता सेिा कायाथलय िैरहनी खचतिन

खचतिन खजल्लाको काभलका नगरपाभलका, िैरहनी नगरपाभलका, रत्ननगर
नगरपाभलका र राप्ती नगरपाभलका ।

६9

करदाता सेिा कायाथलय गल्छी

धाददङ र नुिाकोटखजल्ला ।

70

करदाता सेिा कायाथलय बेखशसहर

मनाङ र लमजुङ खजल्ला ।

७1

करदाता सेिा कायाथलय गोरिा

गोरिा खजल्ला ।

७2

करदाता सेिा कायाथलय पुतलीबजार

स्याङजा खजल्ला ।

७3

करदाता सेिा कायाथलय कुश्मा

पिथत खजल्ला ।

७4

करदाता सेिा कायाथलय पाल्पा

पाल्पा खजल्ला ।

७5

करदाता सेिा कायाथलय तम्घास

गुल्मी खजल्ला ।

७6

करदाता सेिा कायाथलय परासी

निलपरासी(बदथघाट सुस्ता पखिम)खजल्ला।

७7

करदाता सेिा कायाथलय तौभलहिा

कवपलिस्तु खजल्लाको कवपलिस्तु नगरपाभलका, बुििुमी नगरपाभलका,
िााँडगंगा नगरपाभलका, मायादे िी गााँउपाभलका, यशोधरा गााँउपाभलका र
शुिोधन गााँउपाभलका ।

७8

करदाता सेिा कायाथलय सखन्धिकथ

अघाथिाखच खजल्ला ।

७9

करदाता सेिा कायाथलय चकचके प्युठान

प्युठान र रोल्पा खजल्ला ।
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भस.नं.

कायाथलयको नाम

कायाथलयको कायथक्षर
े

80

करदाता सेिा कायाथलय श्रीनगर,सल्यान

सल्यान, रुकुम (पुि)थ र रुकुम पखिम खजल्ला।

८1

करदाता सेिा कायाथलय गुलररया

बददथया खजल्ला ।

८2

करदाता सेिा कायाथलय लम्की

कैलाली खजल्लाको वटकापुर नगरपाभलका, िजनी नगरपाभलका, जानकी
गाउाँ पाभलका, जोशीपुर गाउाँ पाभलका,

बदथगोररया गाउाँ पाभलका, मोहन्याल

गाउाँ पाभलका, घोडाघोडी नगरपाभलका र लम्की च ुहा नगरपाभलका
८3

करदाता सेिा कायाथलय साफेबजर, अछाम

अछाम र बाजुरा खजल्ला।

८4

करदाता सेिा कायाथलय ददपायल

डोटी खजल्ला ।

आन्तररक राजस्ि वििाग र अन्तगथतका कायाथलयहरुको सं गठन सं रचना र दरिन्दी पुनरािलोकन, 2076 बमोखजम करदाता
करदाता सेिा कायाथलयहरुको अन्तःशुल्क सम्बन्धी कायथ वििरण दे हाय बमोखजम रहे को छ।
➢

अन्तःशुल्क इजाजतपर जारी तथा नविकरण गने,

➢

Excise Automation System माफथत अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तु िा सेिाको उत्पादन तथा भबक्री वितरण कायथको
मयिस्थापन गने,

➢

अन्तःशुल्क वििरण प्राप्त गने,

➢

अन्तःशुल्क सं कलन गने,

➢

अन्तःशुल्क, बक्यौताको वहसाि भमलान गने, असुली गने, अनुगमन गने र बक्यौता राख्ने करदातालाई कानुनी
कारिाही गरी बक्यौता कर असुल गने ।
अन्तःशुल्क प्रशासन हेने खजल्ला खस्थत कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलयहरु

भस.नं.

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय

खजल्ला

१

ु
कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय ताप्लेजङ

ु खजल्ला ।
ताप्लेजङ

२

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय तेह्रथुम

तेह्रथुम खजल्ला ।

३

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय सोलुिम्ु बु

४

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय भसन्धुपाल्चोक

५

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय रसुिा

६

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय नुिाकोट

नुिाकोट खजल्ला ।

७

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय मुस्ताङ

मुस्ताङ खजल्ला ।

८

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय म्याग्दी

म्याग्दी खजल्ला ।

९

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय मनाङ

मनाङ खजल्ला ।

१०

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय रुकुमपूि थ

११

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय रुकुमपखिम

१२

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय काभलकोट

१३

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय दै लेि

१४

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय जाजरकोट

१५

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय रोल्पा

िुम्बु पासाङल्हामु गााँउपाभलका बाहेक सोलुिुम्बु खजल्ला।
भसन्धुपाल्चोक खजल्ला।
रसुिा खजल्ला ।

रुकुम पूि थ खजल्ला ।
रुकुम पखिम खजल्ला ।
काभलकोट खजल्ला ।
दै लेि खजल्ला ।
जाजरकोट खजल्ला ।
रोल्पा खजल्ला ।
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अन्तःशुल्क प्रशासन हेने खजल्ला खस्थत कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलयहरु
१६

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय हुम्ला

हुम्ला खजल्ला ।

१७

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय डोल्पा

डोल्पा खजल्ला ।

१८

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय मुग ु

१९

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय बझाङ

बझाङ खजल्ला ।

२०

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय बैतडी

बैतडी खजल्ला ।

२१

कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय बाजुरा

बाजुरा खजल्ला ।

२२

ुथ ा
कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलय दाचल

ुथ ा खजल्ला ।
दाचल

मुग ु खजल्ला ।

आन्तररक राजस्ि कायाथलय र करदाता सेिा कायाथलय नरहेका खजल्लाहरुमा अन्तःशुल्कको परीक्षण तथा अनुसन्धान
सम्बन्धी कायथ र सो बमोखजम हुने अन्तःशुल्क भनधाथरण गने दे खि बाहे कका अन्तःशुल्क प्रशासन सम्बन्धी अन्य कायथहरुको

सम्बन्धमा अन्तःशुल्क अभधकृतको अभधकार सम्बखन्धत कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलयका प्रमुि कोष भनयन्रक िा
कोष भनयन्रकले प्रयोग गनथ पाउने गरी तोकेको छ ।
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2.5. अन्तःशुल्क वििरणको ढााँचाः

cg';"rL – $ª
-lgod !#u= ;Fu ;DalGwt_
g]kfn ;/sf/
cy{ dGqfno
cfGtl/s /fh:j ljefu
-;"lt{hGo kbfy{ afx]s cGo :jo+ lgisf;g k|0ffnL cGt{utsf k|lti7fgsf nflu_
cGtMz'Ns ljj/0f kmf/fd
jif{M=============dlxgfM==== ! @ # $ % ^ & * (
!) !! !@
h'g dlxgfsf] xf] To;df -_ lrGx nufpg'xf];\ .
:yfoL n]vf gDj/
cGtMz'Ns Ohfht
gDj/
gfd
7]ufgf
j:t' jf ;]jfsf] gfdM========================================================cGtMz'Ns b/M===============================================
olb o; cjlwdf sf/f]jf/ gu/]sf] eP tnsf] dxndf z'Go /fv]/ ljj/0fdf x:tfIf/ ug'{xf]; . ?==! eGbf 3l6 ePdf k};fnfO{ ?==! df ldnfg ul/ ljj/0f eg'{xf]nf .
sf/f]jf/ d"No

vl/bdf lt/]sf]
cGtMz'Ns

vl/bdf lt/]sf]
cGtMz'Ns qm]l86

ljqmLdf ;+sng u/]sf]
cGtMz'Ns 8]lj6

!= ljqmL
!=!= cGtMz'Ns of]Uo ljqmL
!=@ lgsf;L
@= vl/b ÷k}7f/L
@=!= cGtMz'Ns of]Uo sRrf kbfy{ vl/b
@=@= cGtM z'Ns of]Uo cGo kbfy{ vl/b
@=#= cGtMz'Ns of]Uo sRrf kbfy{ k}7f/L
@=$= cGtM z'Ns of]Uo cGo kbfy{ k}7f/L
@=%= 5'6 vl/b
@=^= 5'6 k}7f/L
#= cGo
#=!= cGo yk36
$=

hDdf

%= 8]lj6–qm]l86
-±_ jf -—_M===============
^= ut dlxgfsf] ldng ug{ jfFsL qm]l86 ================================
&= s'n ltg{' kg]{ cGtM z'Ns ?=-%–^_ M=============================
*= s/ lkmtf{ dfu ul/Psf] /sd -lgsf;Lsf] cfwf/df_M =============================================
(= s/ cjwldf k|of]u ul/Psf sfuhftx?sf] ;+VofM===========================
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k|sf/
k|fKt aLhs
Hff/L ul/Psf] aLhs
q]ml86 gf]6
8]lj6 gf]6

d,

Joxf]/f k|dfl0ft ub{5' .
ldlt M
x:tfIf/ M

aLhssf] z'? ;+Vof

aLhssf] clGtd ;+Vof

hDdf aLhs ;+Vof

-k'/f gfd_ o; cGtMz'Ns ljj/0fdf pNn]v ul/Psf] hfgsf/L ;To / k'/f ePsf]
kb M

.

sfof{no k|of]hgsf] nflu dfq
sDKo"6/ btf{
ldlt =========÷======÷======
cGtMz'Ns clws[t

=============================

gf]6 M kl/df0fsf] cfwf/df cGtMz'Ns nfUg] a:t'sf] sf/f]af/ ug]{ Ohfhtkqjfnfn] z'? df}Hbft, pTkfbg, laqmL tyf
clGtd df}Hbftsf] kl/df0ffTds ljj/0f ;d]t o; ljj/0f ;fy ;+nUg ug'{ kg]{5 .
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cg';"rL – $r=
-lgod !#u= ;Fu ;DalGwt_
g]kfn ;/sf/
cy{ dGqfno
cfGtl/s /fh:j ljefu
-;"lt{hGo kbfy{ tyf ef}lts lgoGq0f k|0ffnL cGtu{tsf k|lti7fgsf nflu_
cGtMz'Ns ljj/0f kmf/fd
jif{M=============dlxgfM==== ! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@
h'g dlxgfsf] xf] To;df -_ lrGx nufpg'xf];\ .

:yfoL n]vf gDj/
cGtMz'Ns Ohfht
gDj/
gfd
7]ufgf
j:t' jf ;]jfsf] gfdM======================================================== cGtMz'Ns b/M=============================================
olb o; cjlwdf sf/f]jf/ gu/]sf] eP tnsf] dxndf z'Go /fv]/ ljj/0fdf x:tfIf/ ug'{xf]; . ?=! eGbf 3l6 ePdf k};fnfO{ ?=! df ldnfg ul/ ljj/0f eg'{xf]nf .

sf/f]jf/ d"No

vl/bdf lt/]sf]
cGtMz'Ns

vl/bdf lt/]sf]
cGtMz'Ns qm]l86

ljqmLdf ;+sng u/]sf]
cGtMz'Ns 8]lj6

!= ljqmL
!=!= cGtMz'Ns of]Uo ljqmL
!=@ lgsf;L
@= vl/b ÷k}7f/L
@=!= cGtMz'Ns of]Uo sRrf kbfy{ vl/b
@=@= cGtM z'Ns of]Uo cGo kbfy{ vl/b
@=#= cGtMz'Ns of]Uo sRrf kbfy{ k}7f/L
@=$= cGtM z'Ns of]Uo cGo kbfy{ k}7f/L
@=%= 5'6 vl/b
@=^= 5'6 k}7f/L
#= cGo
#=!= cGo yk36
#=@ vkt ePsf] sRrf kbfy{df lt/]sf]
cGtMz'Ns s|]l86
$= hDdf
%= 8]lj6–qm]l86 -±_ jf -—_M===============
^= ut dlxgfsf] ldng ug{ jfFsL qm]l86 ================================
&= s'n ltg{' kg]{ cGtM z'Ns ?=-%–^_ -±_ jf -—_M=============================
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*= s/ lkmtf{ dfu ul/Psf] /sd -lgsf;Lsf] cfwf/df_M =============================================
(= s/ cjwldf k|of]u ul/Psf sfuhftx?sf] ;+VofM===========================
k|sf/
aLhssf] z'? ;+Vof
aLhssf] clGtd ;+Vof
hDdf aLhs ;+Vof
k|fKt aLhs
Hff/L ul/Psf] aLhs
q]ml86 gf]6
8]lj6 gf]6
d,
Joxf]/f k|dfl0ft ub{5' .
ldlt M
x:tfIf/ M

-k'/f gfd_ o; cGtMz'Ns ljj/0fdf pNn]v ul/Psf] hfgsf/L ;To / k'/f ePsf]

kb M

.

sfof{no k|of]hgsf] nflu dfq
sDKo"6/ btf{
ldlt =========÷======÷======
cGtMz'Ns clws[t

=============================

gf]6 M kl/df0fsf] cfwf/df cGtMz'Ns nfUg] a:t'sf] sf/f]af/ ug]{ Ohfhtkqjfnfn] z'? df}Hbft, pTkfbg, laqmL tyf
clGtd df}Hbftsf] kl/df0ffTds ljj/0f ;d]t o; ljj/0f ;fy ;+nUg ug'{ kg]{5 .
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3. आय वििरण र कर िुक्तानी (Income Tax Return & Tax Payment)
आयकर ऐन, 2058 ले करदातालाई आफ्नो कारोबारको यथाथथ अभिलेि रािी तोवकएको समयभिर आफ्नो कारोबारको स्ियं
कर भनधाथरण (Self Tax Assessment) गरी तोवकएको ढााँचामा आय वििरण दाखिला गनुप
थ ने व्यिस्था गरे को छ । आय
वििरण दाखिला गनुथ नपने िनी ऐनको दपा 97 मा तोवकएको व्यखक्त बाहे क अन्य सबै व्यखक्तले अभनिायथ रुपमा तोवकएको
समयभिर भनधाथररत ढााँचामा वििरण तयार गरी आफू दताथ रहेको सम्बखन्धत ठू ला करदाता कायाथलय, मध्यमस्तरीय करदाता
कायाथलय, आन्तररक राजस्ि कायाथलय र करदाता सेिा कायाथलयहरुलाई आफ्नो कारोबार तथा कर दावयत्िको बारे मा
जानकारी गराउने माध्यम नै आय वििरण हो । आयकर कानूनमा आय वििरण पेश गनुप
थ ने व्यखक्त, ढााँचा र समयका साथै
कर दाखिला गने समय स्पि रुपले तोवकएको छ । यसरी तोवकएको भमभतभिर आय वििरण तथा कर दाखिला गनुथ प्रत्येक
करदाताको दावयत्ि हुन्छ ।

3.1. आय वििरण सम्बन्धी व्यिस्था
आयकर ऐन, 2058 को दफा 97 को उपदफा (1) बमोखजम कुनै आय िषथमा दफा ३ को िण्ड (क) मा उखल्लखित
व्यखक्तमध्ये कर भतनुथ नपने कुनै व्यखक्त, दफा ३ को िण्ड (ग) मा उखल्लखित व्यखक्त, दफा ४ को उपदफा (३) आकवषथत हुने
कुनै बाभसन्दा प्राकृभतक व्यखक्त, अनुसूची-१ को दफा १ को उपदफा (१३) बमोखजम कर दाखिला गने सिारी साधन धनी
प्राकृभतक व्यखक्त िएमा त्यस्तो प्राकृभतक व्यखक्त र आय वििरण पेश गनथ नचाहने गैर व्यिसावयक करयोग्य सम्पखि भन:सगथको
आयमार िएको प्राकृभतक व्यखक्तले आय वििरण दाखिला गनुथ नपने व्यिस्था गरे को छ । यी उखल्लखित व्यखक्त बाहेक अन्य
सबै व्यखक्तले अभनिायथ रुपमा सोही ऐनको दफा 96 बमोखजम आय िषथ समाप्त िएको तीन मवहनाभिर आफ्नो कारोबारको
स्ियं कर भनधाथरण गरी सो िषथको आय वििरण आफ्नो कारोबार दताथ रहे को कायाथलयमा दाखिला गनुप
थ ने व्यिस्था गरे को छ ।
आय वििरण दाखिला गने व्यखक्तले आफ्नो आय वििरणमा उखल्लखित आय, िचथ, करयोग्य आय िा नोक्सानी, भतनुप
थ ने कर र
भतरे को करलाई प्रमाखणत गने वििरण तथा कागजात आय वििरणसाथ अभनिायथ रुपमा पेश गनुप
थ ने हुन्छ । जस्तै: आय िषथ
2077/078 को आय वििरण 2078 असोज मसान्तभिर दाखिला गनुथ पदथछ । यसरी आय वििरण दाखिला गनुप
थ ने कुनै
व्यखक्तले म्यादभिर (असोज मसान्तभिर) आय वििरण दाखिला गनथ नसक्ने मनाभसब मावफकको कारण िएमा म्याद समाप्त हुन ु
िन्दा अगािै थप म्यादका लाभग सम्बखन्धत कायाथलयमा भलखित भनिेदन ददएमा एकैपटक िा पटक-पटक गरी बढीमा तीन
मवहनासम्म म्याद थप गनथ सक्ने व्यिस्था रहेको छ । तोवकएको समयमा आय वििरण र कर दाखिला नगरे मा कर रकमका
अभतररक्त दाखिला गनुप
थ ने शुल्क, मयाज, जररिाना लगायत िोग्नु पने कसुर तथा सजायको पभन स्पि व्यिस्था गररएको छ ।
ु ै आय आजथन हुने कुनै आभथथक
नेपालभिर आय आजथन हुने कुनै आभथथक वक्रयाकलापमा सं लग्न जुनसुकै चररर र सं सारमा जहााँसक
वक्रयाकलापमा सं लग्न बाभसन्दा व्यखक्तले आय वििरण पेश गनुथ पदथछ । करयोग्य आय आजथन हुने कुनै आभथथक गभतविभधमा
सं लग्न िएको व्यखक्त मध्ये कुनै आय िषथमा करयोग्य आय निएको अथाथत त्यस्तो गभतविभधबाट नोक्सान िएको िा कर भतनुथ
नपने हदसम्मको रकम मार आय िएको व्यखक्तले कर भतनुथ नपने िए पभन त्यस्तो व्यखक्तले कुनै िषथ करयोग्य आय निए पभन
आय वििरण िने पेश गनुथ पदथछ । स्थायी लेिा नम्बर (PAN) नभलएको कारणले मार कुनै व्यखक्त आफ्नो कर दावयत्िबाट
मुक्त नहुने हुाँदा करयोग्य आय आजथन हुने कुनै आभथथक गभतविभधमा सं लग्न िएको तर स्थायी लेिा नम्बर नभलएको व्यखक्तले
पभन आय वििरण पेश गनुथ पदथछ । आय वििरणसाथ पेश गनुप
थ ने कागजात र आफ्नो कारोबार तथा िचथलाई पुवि गने
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कागजात सम्बखन्धत आय िषथ समाप्त िएको 5 िषथसम्म सुरखक्षत राख्नु पदथछ । दे हायका करदाताले दे हायको ढााँचाको आय
वििरण तथा दाखिला गनुप
थ ने कर दे हायको समयमा दाखिला गनुथ पदथछ ।

3.1.1 डे -01 आय वििरण फाराम (दफा 4 को उपदफा 4 सं ग सम्बखन्धत) र कर िुक्तानी
3.1.1.1 कुनै बाभसन्दा प्राकृभतक व्यखक्तको कुनै आय िषथमा नेपालमा स्रोत िएको व्यिसायबाट प्राप्त आय मार िएको,
औषभध उपचार िचथ बापत दफा 51 बमोखजम तथा अभिम कर कट्टी बापत दफा 93 बमोखजम कर भमलान गनथ
दाबी नगरे को, व्यिसायबाट प्राप्त आय 2 लाि रुपैयााँ र व्यिसायको कारोबार 20 लाि रुपैयााँिन्दा बढी निएको,
मूल्य अभििृवि करमा दताथ निएको र सो व्यखक्तले

सो आय िषथमा यो व्यिस्था लागू हुने गरी छनौट गरे को

अिस्थामा डे-01 आय वििरण फाराम िरी सम्बखन्धत कायाथलयमा दाखिला गनथ सक्नेछन् ।
3.1.1.2 यो आय वििरणलाई पूिाथनूमाभनत कर वििरण फाराम (Presumptive Tax Return Form) पभन िभनन्छ ।
3.1.1.3 यो आय वििरण चालू आय िषथ समाप्त िएपभछ 3 मवहना अथाथत असोज मसान्तभिर दाखिला गनुथ पदथछ । कुनै
व्यखक्तले म्यादभिर आय वििरण दाखिला गनथ नसक्ने िनी म्याद थप गररददनका लाभग भनिेदन ददने सम्बन्धमा थप
कागजात तयार एिं लेिापररक्षण गनुथ नपने कारोबार िएकोले उक्त समयनै पयाथप्त हुाँदा पूिाथनूमाभनत कर वििरणको
हकमा म्याद थप हुदैन ।
3.1.1.4 यो आय वििरणसाथ थप कुनै कागजात पेश गनुथ पदै न तर आफ्नो कारोबार र िचथलाई पुवि गने कागजात
सम्बखन्धत आय िषथ समाप्त िएको 5 िषथसम्म सुरखक्षत राख्नु पदथछ । साथै कायाथलयले माग गरे को बित पेश गनुथ
पनेछ ।
3.1.1.5 डे-01 आय वििरण अथाथत पूिाथनूमाभनत कर वििरण दाखिला गनुप
थ ने व्यखक्त/करदाताले आय वििरणसाथ

आय

िषथ 2077/078 का लाभग दे हाय बमोखजम कर दाखिला गनुथ पदथछ ।
क) महानगरपाभलका र उपमहानगरपाभलका क्षेरमा व्यिसाय गनेले रु. 7,500।00
ि) नगरपाभलका क्षेरमा व्यिसाय गनेले रु. 4,000।00
ग) माभथ उखल्लखित बाहेकको अन्य क्षेरमा व्यिसाय गनेले रु. 2,500।00
3.1.1.6 आभथथक िषथ 2077/078 को श्रािण दे खि बैं क काउण्टरमाफथत डे -01 आय वििरण तथा कर दाखिला
फाराम (डे-01 आय वििरण) र सो सम्बन्धी कायथप्रवक्रया, 2077 बमोखजम आय वििरण तथा कर सं कलन िै रहे को
छ । यसबाट विगतका आय िषथको समेत एकमुष्ठ आय वििरण र कर एकै पटक दाखिला गनथ सवकन्छ ।

3.1.2 डे -02 आय वििरण फाराम (दफा 4 को उपदफा 4क सं ग सम्बखन्धत) र कर िुक्तानी
3.1.2.1 कुनै बाभसन्दा प्राकृभतक व्यखक्तको कुनै आय िषथमा नेपालमा स्रोत िएको व्यिसायबाट प्राप्त आय मार िएको,
व्यिसायको कारोबार िावषथक 20 लाि रुपैयााँिन्दा बढी र 50 लाि िन्दा घटी िएको, मूल्य अभििृवि करमा दताथ
निएको र खचवकत्सक, इखञ्जभनयर, लेिा परीक्षक, कानुन व्यिसायी, िेलाडी, कलाकार, परामशथदाता लगायतका
प्राकृभतक व्यखक्तले प्रदान गने परामशथ तथा विशेषज्ञ सेिा बापतको आय निएको अिस्था डे-02 आय वििरण फाराम
िरी सम्बखन्धत कायाथलयमा दाखिला गनुथ पदथछ ।
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3.1.2.2 यो आय वििरणलाई कारोबारमा आधाररत कर वििरण फाराम (Turnover Based Tax Return Form) पभन
िभनन्छ ।
3.1.2.3 यो आय वििरण चालू आय िषथ समाप्त िएको 3 मवहना अथाथत असोज मसान्तभिर वििरणसाथ कर समेत
दाखिला गनुथ पदथछ । कुनै व्यखक्तले म्यादभिर आय वििरण दाखिला गनथ नसक्ने िनी म्याद थप गररददनका लाभग
भनिेदन ददने सम्बन्धमा थप कागजात तयार एिं लेिापररक्षण गनुथ नपने कारोबार िएकोले उक्त समयनै पयाथप्त हुाँदा
सामान्यत: म्याद थप गररदै न ।
3.1.2.4 यो आय वििरणसाथ थप कुनै कागजात पेश गनुथ पदै न तर आफ्नो कारोबार र िचथलाई पुवि गने कागजात
सम्बखन्धत आय िषथ समाप्त िएको 5 िषथसम्म सुरखक्षत राख्नु पदथछ । साथै कायाथलयले माग गरे को बित पेश गनुथ
पनेछ ।
3.1.2.5 डे-02 आय वििरण अथाथत कारोबारमा आधाररत कर वििरण दाखिला गनुप
थ ने व्यखक्त/करदाताले 20 लाि
रुपैयााँसम्मको कारोबारमा दे हाय बमोखजम कर दाखिला गनुथ पदथछ ।
क) महानगरपाभलका र उपमहानगरपाभलका क्षेरमा व्यिसाय गनेले रु. 7,500।00
ि) नगरपाभलका क्षेरमा व्यिसाय गनेले रु. 4,000।00
ग) माभथ उखल्लखित बाहेकको अन्य क्षेरमा व्यिसाय गनेले रु. 2,500।00 र

सो िन्दा बढी अथाथत 20 दे खि

50 लािसम्मको कारोबार रकममा दे हाय बमोखजम कर दाखिला गनुथ पदथछ ।
क) ग्यााँस च ुरोट लगायतका तीन प्रभतशतसम्म कभमशन िा मूल्य थप गरी िस्तुको कारोबार गने व्यखक्तलाई कारोबार
रकमको 0.25 प्रभतशत,
ि) ग्यााँस च ुरोट लगायतका तीन प्रभतशतसम्म कभमशन िा मूल्य थप गरी िस्तुको कारोबार गने

व्यिसाय बाहेक

अन्य व्यखक्तलाई कारोबार रकमको 0.75 प्रभतशत,
ग) सेिा व्यिसाय गने व्यखक्तलाई कारोबार रकमको 2 प्रभतशत ।
3.1.2.6 डे-02 आय वििरण अथाथत कारोबारमा आधाररत कर वििरण दाखिला गनुप
थ ने व्यखक्त/करदाताले अनुमाभनत
आय वििरण सवहत वकस्ताबन्दीमा (दुई वकस्ता) दे हाय अनुसार कर दाखिला गनुथ पदथछ ।
क) पुस मवहनाको अन्त्यसम्म पुस 20 गते सम्मको कारोबारमा तोवकएको दर अनुसार लाग्ने कर दाखिला गनुप
थ ने ।
ि) असार मवहनाको अन्त्यसम्म असार 20 गते सम्मको यथाथथ र सोको आधारमा असार मवहनाको अन्त्यसम्म हुने
कारोबार अनुमान गरी तोवकएको दर अनुसार लाग्ने गणना गरी सो रकममा पुस मसान्तभिर दाखिला गरे को कर
घटाई हुन आउने कर दाखिला गनुप
थ ने ।

3.1.3 डे -03 आय वििरण फाराम र कर िुक्तानी
3.1.3.1 डे-01, डे-02 र डे-04 को आय वििरण दाखिला गनुप
थ ने व्यखक्त बाहेक अन्य कुनै आय िषथमा नेपालमा स्रोत
िएको व्यिसायबाट प्राप्त आय िा व्यिसावयक कारोबार गने कुनै प्राकृभतक बाभसन्दा व्यखक्त, कुनै आय िषथमा
नेपालमा स्रोत िएको व्यिसायबाट प्राप्त आय िा व्यिसावयक कारोबार गने कुनै भनकाय (कम्पनी, साझेदारी फमथ,
रि, सं स्था, सखन्धिारा स्थावपत सािथजभनक अन्तरावष्ट्रय सं गठन लगायत) र आयकर ऐन, 2058 को दफा 97 मा
वििरण तथा कर दाखिला सम्बन्धी सामान्य जानकारी | 21

आय वििरण दाखिला गनुथ नपने िनी उल्लेि िएका व्यखक्त बाहेक अन्य सबै व्यखक्त/करदाताले डे-03 आय वििरण
फाराम अभनिायथ रुपमा आय िषथ समाप्त िएको तीन मवहनाभिर आफ्नो कारोबारमा लाग्ने स्ियं कर भनधाथरण गरी सो
िषथको आय वििरण सम्बखन्धत कायाथलयमा दाखिला गनुथ पदथछ ।
3.1.3.2 डे-01 र डे-02 वििरण िनथ पाउने करदाताले चाहेमा डे-03 वििरण िनथ सवकन्छ ।
3.1.3.3 कुनै आय िषथमा पेशा व्यिासायी गने प्राकृभतक व्यखक्तको हकमा रु. 50 लाि सम्म र अन्य व्यिसाय गने
प्राकृभतक व्यखक्तको हकमा रु. 1 करोड सम्म मूनाफा तथा लािमा समािेश हुने आय िएको व्यखक्तले आफै कर
लेिापरीक्षण गरी आय वििरण दाखिला गनथ सक्दछन् । तर सोिन्दा माभथ र भनकायको सम्बन्धमा नेपाल चाटथडथ
एकान्टे न््स सं स्थामा सूचीकृत लेिा परीक्षकबाट कर लेिा परीक्षण गराई प्रमाखणत गनुथ पदथछ ।
3.1.3.4 आय वििरणसाथ वििीय लेिा परीक्षण गररएका िासलात, नाफा-नोक्सान वहसाब, नगद प्रिाह वििरण, शेयर
स्िाभमत्िमा िएको पररितथन र लेिा नीभतका साथै कर लेिा परीक्षकको प्रभतिेदन सं लग्न गनुथ पदथछ ।
3.1.3.5 यसरी आय वििरण दाखिला गनुप
थ ने कुनै व्यखक्तले म्यादभिर आय वििरण दाखिला गनथ नसक्ने मनाभसब
मावफकको कारण िएमा म्याद समाप्त हुन ु िन्दा अगािै म्याद थपका लाभग सम्बखन्धत कायाथलयमा भलखित भनिेदन
ददएमा एकैपटक िा पटक-पटक गरी बढीमा तीन मवहनासम्म म्याद थप गनथ सक्नेछ ।
3.1.3.6 डे-03 आय वििरण दाखिला गनुप
थ ने व्यखक्तले आयकर ऐन, 2058 को अनुसूची-1 मा उखल्लखित दरमा सोही
ऐनको दफा 11 बमोखजम व्यिसावयक छु ट तथा सहुभलयत पाउने अिस्था िएमा सोलाई समायोजन गरी कर गणना
गरी दाखिला गनुथ पदथछ ।
3.1.3.7 डे-03 आय वििरण अलिा कुनै आय िषथमा वकस्तामा कर दाखिला गनुप
थ ने प्रत्येक व्यखक्तले वकस्ताबन्दी
अनुसार कर दाखिला गने प्रयोजनका लाभग डे-06 आय वििरण अथाथत अनुमाभनत करको वििरण र कर दाखिला गनुथ
पदथछ ।
3.1.3.8 कुनै व्यखक्तले म्यादभिर पेश गरे को आय वििरण अन्यथा िई सं शोधन गनथ चाहे मा वििरण पेश गरे को भमभतले
तीस ददनभिर तोकेको प्रवक्रया बमोखजम आय वििरण सं शोधन गनथ पाईन्छ ।
3.1.3.9 ऐनको दफा 57 को उपदफा (1) बमोखजम कुनै भनकायको विगत तीन िषथ अखघसम्मको स्िाभमत्िको तुलनामा
पचास प्रभतशत िा सोिन्दा बढी स्िाभमत्ि पररितथन िएमा सो भनकायले आफ्नो स्िाभमत्िको सम्पखि िा आफूले िहन
गरे को दावयत्ि भनसगथ गरे को माभनने िएको हुाँदा सोही दफाको उपदफा (3) अनुसार उपदफा (1) उल्लखित
वकभसमले सो आय िषथको स्िाभमत्ि पररितथन अखघको िागलाई छु ट्टै आय िषथ मानी डे-03 आय वििरण (Change of
Control) दाखिला गनुथ पनेछ िने पभछको िागलाई भनयभमत आय वििरणकै रुपमा डे-03 आय वििरण दाखिला
गनुप
थ छथ । जस्तै : यदद कुनै भनकायको भमभत 2076/12/10 गते स्िाभमत्ि पररितथन िएको छ िने ऐनको दफा
57 को प्रयोजनको लाभग सो भनकायको स्िाभमत्ि पररितथन अखघको िाग अथाथत 2076/04/01 दे खि
2076/12/10 सम्म एउटा आय िषथ हुन्छ र सो आय िषथको आय वििरण म्याद थप नभलएको अिस्थामा भमभत
2077/03/09 भिर बुझाउनु पदथछ । त्यसैगरी, स्िाभमत्ि पररितथन पभछको िाग अथाथत भमभत 2076/12/11
दे खि 2077/03/31 सम्मको अिभध अको आय िषथ हुन्छ र सो पभछल्लो आय िषथको आय वििरणको म्याद थप
नभलएकोमा 2077 असोज मसान्तभिर बुझाउन पदथछ ।
3.1.3.10. आयकर ऐन, 2058 बमोखजम आन्तररक राजस्ि वििागबाट डे-03 आय वििरण फारामसं ग दे हाय
अनुसारका अनुसूचीहरु तोवकएको छ ।
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3.1.4

अनुसूची-1

:

प्राकृभतक व्यखक्तको करको गणना गनथ

अनुसूची-2

:

भनकायको करको गणना गनथ

अनुसूची-5

:

व्यिसायको आयको गणना गनथ

अनुसूची-6

:

रोजगारीको आयको गणना गनथ

अनुसूची-7

:

लगानीको आयको गणना गनथ

अनुसूची-8

:

गैर-व्यिसावयक करयोग्य सम्पखिको भनसगथबाट िएको लािको गणना गनथ

अनुसूची-9

:

कर कट्टी तथा कर सुविधा िएका आयहरु

अनुसूची-10

:

कर भमलान दाबी गने िए

अनुसूची-11

:

औषधोपचार कर भमलान दाबी गने िए

अनुसूची-12

:

िैदेखशक कर भमलान दाबी गने िए

डे -04 आय वििरण फाराम र कर िुक्तानी

3.1.4. 1 आयकर ऐन, 2058 को दफा 96 को उपदफा (1) बमोखजम आय वििरण दाखिला गनुप
थ ने प्राकृभतक व्यखक्त
बाहेक कुनै प्राकृभतक व्यखक्तको कुनै आय िषथमा रु. 40 लाि रुपैयााँ िन्दा बढी आय िएको अिस्थामा डे-04 आय
वििरण फाराम िरी सम्बखन्धत कायाथलयमा दाखिला गनुथ पदथछ ।
3.1.4.2 यो आय वििरण चालू आय िषथ समाप्त िएपभछ 3 मवहना अथाथत असोज मसान्तभिर दाखिला गनुथ पदथछ । तर
कुनै व्यखक्तले म्यादभिर आय वििरण दाखिला गनथ नसक्ने िनी म्याद थप गररददनका लाभग भनिेदन ददने सम्बन्धमा
थप कागजात तयार एिं लेिापररक्षण गनुथ नपने कारोबार िएकोले उक्त समयनै पयाथप्त हुाँदा सामान्यत: म्याद थप
गररदै न ।
3.1.4.3 यसरी दाखिला गनुप
थ ने आय वििरणमा दफा 8 बमोखजम रोजगारी बापत प्राप्त सबै रकम, दफा 5 को िण्ड (घ)
बमोखजम प्राप्त आकखस्मक लािको रकम, दफा 10 बमोखजम कर छु ट हुने रकम िएमा सो रकम, दफा 11(1)
बमोखजम कर छु ट हुने कृवष आम्दानी िएमा सो रकम, दफा 54 बमोखजम बाभसन्दा भनकायले िुक्तानी गरी प्राप्त
िएको लािांश रकम, दफा 69 बमोखजम भनयखन्रत विदे शी भनकायबाट प्राप्त कर छु ट हुने लािांश रकम, दफा 92
बमोखजम अखन्तम कर कट्टी िई प्राप्त िएको रकम र अनुसूची-1 को दफा 1 को उपदफा (13) बमोखजमका िाडाका
सिारी धनी प्राकृभतक व्यखक्तले सािारी साधनबाट प्राप्त रकमलाई आयमा समािेश गनुथ पदथछ । तर बैठक ििा तथा
मयाज आम्दानी आयमा समािेश गनथ अभनिायथ छै न ।
3.1.4.4 आयकर गणना गने प्रयोजनका लाभग आय वििरणमा समािेश माभथ उखल्लखित रकम मध्ये अखन्तम रुपमा कर
कट्टी िई प्राप्त िएको रकम, कर छु ट हुने रकम र िाडाका सिारी धनी प्राकृभतक व्यखक्तले सिारी साधनबाट प्राप्त
रकमलाई घटाउनु पनेछ ।
3.1.4. 5 आयकर भनदे खशका, 2066(सं शोधन, 2077 समेत) को पररच्छे द-17 को बुदााँ नम्बर 17.8 मा उल्लेि िए
बमोखजम ऐनको दफा 4(3) अनुसार एकपटकमा एउटा मार रोजगारदाता िएको र रोजगारदाताले िुक्तानी गरे को
औषभध उपचार िचथ बापत कर भमलान र रोजगारदाताले नै िुक्तानी गररददएको अिकाश योगदान मार घटाउन दाबी
गरे को तथा चन्दा बापत िचथ घटाउन दाबी नगरे को अिस्थामा भनजले भतरे को र भतनुप
थ ने पाररश्रभमक कर ऐनको दफा
वििरण तथा कर दाखिला सम्बन्धी सामान्य जानकारी | 23

87 अनुसार िुक्तानी गरे को िएमा भनजले आय वििरण दाखिला गनुथ नपने हुन्छ । तर, एकपटकमा एकिन्दा बढी
रोजगारदाता िएको अिस्थामा िा आफैले िचथ गरे को औषधोपचार बापत कर भमलान दाबी गरे को िा आफैले
स्िीकृत अिकाश कोषमा योग्दान गरे को िा आफैले ददएको चन्दा घटाउन दाबी गरे को िा गैर बाभसन्दा व्यखक्त
रोजगारदाता िएको अिस्थामा िने भनजले आय वििरण दाखिला गनुथ पदथछ ।

3.1.5

डे -06 अनुमाभनत करको वििरण फाराम (दफा 95 को उपदफा (1) सं ग सम्बखन्धत) र कर िुक्तानी

3.1.5.1 आयकर ऐन, 2058 को दफा 95 को उपदफा (1) बमोखजम कुनै आय िषथमा वकस्ता दाखिला गनुप
थ ने प्रत्येक
व्यखक्तले दफा 94 बमोखजम सो िषथमा पवहलो वकस्ता रकम बुझाउनु पने भमभत पुस मसान्तभिर सो िषथका लाभग
वििागबाट तोवकएको ढााँचा र तररकामा पेश गनुप
थ ने वििरण नै डे-06 आय वििरण अथाथत अनुमाभनत करको वििरण
हो । त्यसरी दाखिला गरे को अनुमाभनत करको वििरणको आधारमा दे हाय अनुसार कर रकम दाखिला गनुथ पदथछ ।
क) पुस मसान्तको अन्त्यसम्म अनुमाभनत करको 40 प्रभतशत रकम मध्ये भतनथ बााँकी कर रकम,
ि) चैर मसान्तको अन्त्यसम्म अनुमाभनत करको 70 प्रभतशत रकम मध्ये भतनथ बााँकी कर रकम,
ग) असार मसान्तको अन्त्यसम्म अनुमाभनत करको 100 प्रभतशत रकम मध्ये भतनथ बााँकी कर रकम ।
3.1.5.2 कुनै आय िषथमा दाखिला गनुप
थ ने समि वकस्ताको जम्मा रकम सात हजार पााँच सय रुपैयााँिन्दा कम िएमा
त्यस्तो वकस्ताको रकम दाखिला गनुथ पदै न ।
3.1.5.3 वकस्ताबन्दीका माध्यमबाट दाखिला गरे को कर रकम सो आय िषथमा दाखिला गनुप
थ ने करबाट कट्टी गनथ पाईने
िएको हुाँदा आय वििरण दाखिला गदाथ भमलान गनुथ पदथछ ।
3.1.5.4 कुनै पभन व्यखक्तले आफूले दाखिला गरे को अनुमाभनत करको वििरण 90 प्रभतशतसम्म शुिता िएमा अथाथत 10
प्रभतशतिन्दा कम फरक परे मा सं शोधन गनुथ पदै न तर सोिन्द बढी फरक पने िएमा िा रुवट िएमा दोश्रो र तेश्रो
वकस्ताको रकम दाखिला गदाथ सं शोभधत वििरण पेश गनुथ पदथछ ।
3.1.5.5 अनुमाभनत करको वििरण तयार गदाथ रोजगारी, व्यिसाय र लगानीको स्रोतबाट छु ट्टाछु ट्टै आयको अनुमान गरी
भनधाथरणयोग्य आय र करयोग्य आय गणना गनुथ पदथछ र यस्तो करयोग्य आयमा औषभध उपचार िचथ बापत कर
भमलान नगरी करको गणना गनुथ पदथछ । यस्तो अनुमानको शुिता 90 प्रभतशत िन्दा कम िएमा दाखिला गनुप
थ ने
रकमिन्दा कम दाखिला िएको करमा िावषथक 15 प्रभतशतले मयाज रकम समेत भतनुप
थ ने हुन्छ ।

3.1.6 आय वििरण र कर िुक्तानी (सािथजभनक प्रकृभतका सामाखजक, धाभमथक, शैखक्षक, परोपकारी र अव्यिसायी
िेलकूदको लाभग)
3.1.6.1 आयकर ऐन, 2058 को दफा 2(ध) बमोखजम कर छु ट पाउने सं स्थाको रुपमा दताथ िएका नाफा नकमाउने
उद्देश्यले स्थापना िएका सािथजभनक प्रकृभतका सामाखजक, धाभमथक, शैखक्षक िा परोपकारी सं स्था र सामाखजक िा
िेलकूद सम्बन्धी सुविधा प्रििथन गने उद्देश्यले सो सं स्था िा त्यसका सदस्यहरुले लाि नभलने गरी गठन िएको
अव्यिसायी िेलकूद सं स्थाले आफ्नो कारोबार िुल्ने आय वििरण िरी आय िषथ समाप्त िएको भमभतले 6 मवहनाभिर
आय वििरण पेश गरी कर छु टको प्रमाण-पर निीकरण गनुप
थ छथ ।
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3.1.6.2 यस्तो सं स्थाले दफा 10(छ) मा उल्लेि िएको सं स्थालाई उद्देश्य प्राभप्तमा सहयोग पुर्याउन भलइएको चन्दा,
उपहार, अनुदान, सदस्यता शुल्क, आभथथक सहायता िा सरकारी तथा गैर-सरकारी सं स्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम
बाहेक अन्य आय आजथन हुने कायथ गरे मा कर छु टको प्रमाण-पर प्राप्त गरे को िए तापभन कर छु ट हुदैन ।
3.1.6.3 यस वकभसमको सं स्थाले कर छु टको प्रमाण-पर नभलएको िए िा भलएको िए पभन निीकरण नगराएसम्म कर
छु टको सुविधा पाउाँ दैन ।
3.1.6.4 डे-01, डे-02, डे-03, डे-04, डे-06 र भनयम 5क अनुसार कर छु ट पाउने सं स्थाले बुझाउने आय वििरण
विद्युतीय माध्यम अथाथत अनलाइन (Online) माफथत दाखिला गनुप
थ छथ तर कुनै कारणबाट अनलाइन वििरण दाखिला
गनथ नभमल्ने िा नसवकने िएमा Manual वििरण दाखिला गनथ सवकन्छ ।

3.2. आय वििरणसाथ पेश गनुप
थ ने कागजात सम्बन्धी व्यिस्था
आयकर ऐन, 2058 को दफा 96 को उपदफा (2) दे हायको िण्ड (ग) मा आय वििरणसाथ पेश गनुप
थ ने वििरण, सूचना
िा जानकारीको सम्बन्धमा व्यिस्था गरे को छ । कुनै व्यखक्तले पेश गरे को आय वििरणमा उखल्लखित आय, िचथ,
करयोग्य आय िा नोक्सान, भतनुपने कर र भतरे को करलाई प्रमाखणत गने यथेष्ठ कागजात र वििरण आय वििरणसाथ पेश
गनुप
थ ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा आयकर भनदे खशका, 2066 (सं शोधन सवहत)

को पररच्छे द-25 को बुदााँ नम्बर 25.2.3

मा विस्तृत जानकारी प्रदान गररएको छ ।

3.3. रुवट िएको िौचर सं शोधन सम्बन्धी व्यिस्था
आयकर िुक्तानी गदाथ राजस्ि खशषथक लगायत अन्य वििरण फरक परी गल्ती िएमा सो िौचरको राजस्ि खशषथक नम्बर, आय
िषथ, जम्माकताथको नाम, ठे गाना र स्थायी लेिा नम्बर फरक परे मा सामान्यत: सोही आभथथक िषथभिर र बढीमा अको आभथथक
िषथको असोज मसान्तसम्म (एकल िाता कोष प्रणाली सञ्चालन भनदे खशका, 2073 को पररभधमा रही) सम्बखन्धत कायाथलय, बैं क
र कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलयमा सम्पकथ गरी गल्ती सुधार गरी वहसाब भमलान गनथ सवकन्छ ।

3.4. शूल्क तथा मयाज सम्बन्धी व्यिस्था
(क) कुनै आय िषथमा वकस्ता दाखिला गनुप
थ ने प्रत्येक व्यखक्तले पवहलो वकस्ता रकम बुझाउनु पने भमभत पुस मसान्तभिर सो
िषथका लाभग दाखिला गनुप
थ ने रकम अनुमान गरी तोवकएको ढााँचा र तररकामा अनुमाभनत करको वििरण दाखिला
गनुप
थ छथ । यसरी अनुमाभनत आय वििरण दाखिला नगनेलाई ऐनको दफा 117 को उपदफा (1) दे हायको िण्ड
(क) बमोखजम प्रभत वििरण 5 हजार रुपैयााँ िा आय वििरणमा उखल्लखित भनधाथरणयोग्य आय रकमको 0.01
प्रभतशतले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्दछ ।
(ि) आय वििरण दाखिला गनुप
थ ने दावयत्ि िएका प्रत्येक व्यखक्तले आय िषथ समाप्त िएको 3 मवहनाभिर िा म्याद थप
िएको िए सो म्यादभिर आय वििरण दाखिला नगनेलाई ऐनको दफा 117 को उपदफा (1) दे हायको िण्ड (ग)
ु ाभनत कर वििरण (डे-01) दाखिला गनेको हकमा एक सय रुपैयााँ प्रभत मवहनाका दरले हुने रकम र
बमोखजम पूिाथनम
अन्य वकभसमको आय वििरण दाखिला गनेको हकमा सो आय िषथको आयको गणना गदाथ कुनै रकम कटाई पाउने
िए सो नकटाई र कुनै रकम समािेश गनेपने िए त्यस्तो रकम समािेश गरी हुने भनधाथरणयोग्य आय रकमको 0.1
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प्रभतशत प्रभत िषथका

दरले हुने रकम िा एक सय रुपैयााँ प्रभत मवहनाका दरले हुने रकममध्ये जुन बढी हुन्छ सो

रकम शुल्क लाग्दछ ।
(ग) कुनै व्यखक्तले कुनै आय िषथको दफा ८१ बमोखजम राख्नु पने कागजात नरािेमा त्यस्तो व्यखक्तलाई त्यस्तो कागजात
नरािेको िषथको लाभग कुनै आय िषथको आयको गणना गदाथ कुनै रकम कटाई पाउने िए सो नकटाई र रकमहरु
समािेश गनुप
थ ने िए सो समािेश गरी हुने भनधाथरणयोग्य आयको रकमको 0.1 प्रभतशतले हुने रकम िा एक हजार
रुपैयााँमध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकम शुल्क लाग्दछ ।
(घ) कुनै आय िषथमा वकस्ता दाखिला गनुप
थ ने प्रत्येक व्यखक्तले दाखिला गनुप
थ ने वकस्ता रकम कम (10 प्रभतशतिन्दा कम)
गरी दाखिला गरे मा कम दाखिला गरे को आयकर रकमको िावषथक 15 प्रभतशत मयाज लाग्दछ ।
(ङ) ऐनको दफा 96 बमोखजम स्ियं कर भनधाथरण गरी दाखिला गरे को आय वििरण अनुसारको कर दाखिला नगरे मा
ऐनको दफा 119 बमोखजम दाखिला गनथ बााँकी कर रकमको िावषथक 15 प्रभतशत मयाज लाग्दछ ।

3.5. अन्य व्यिस्था
3.5.1 करदाताले आफूले पेश गरे को वििरण आफैले रुजु (Verify) गनथ सक्ने व्िस्था अनुसार करदाता आफैले वििरण रुजु
गनथका लाभग सम्बखन्धत कायाथलयमा गएर वििरण Self Verify को User ID र Password भलन सवकन्छ ।
3.52 करदातालाई चावहने कर सम्बन्धी वििरणहरु आन्तररक राजस्ि वििागको िेबसाइड www.ird.gov.np मा गई
Tax Laws भिरको Forms Format बाट प्राप्त गनथ सवकन्छ ।

4. अभिम कर कट्टी वििरण र कर िुक्तानी (TDS Return & Tax Payment)
आयकर ऐन/भनयम अनुसार तोवकएका िुक्तानी गदाथका बित भनखित दरमा अभिम रुपमा कर कट्टी गनुप
थ ने व्यिस्थालाई अभिम
कर कट्टी (Tax Deduction at Source-TDS) िभनन्छ । कर लाग्ने कारोबार गने व्यखक्तलाई आयकरको दायरामा ल्याउन
एिं भनयभमत रुपले कर सं कलन गने उद्देश्यले िुक्तानीकै समयमा अथाथत स्रोतमा नै कर कट्टी गने कानूनी प्रािधान छ । आय
गदाथका बितमा नै कर भतररने िएकोले यसरी कर भतने अिधारणालाई Pay As You Earn-PAYE िभनन्छ । यसरी कर
सं कलन गदाथ, सरकार तथा करदाता दुिैको कर सं कलन लागत कम हुने िएको हुाँदा विशेषगरी असं गदठत क्षेरमा छररएका र
साना िुक्तानी एिं भनष्क्रृय आय हुने प्राकृभतक व्यखक्तको आयमा कर लगाउने उद्देश्यले यस्तो प्रबन्ध गररएको हो । रोजगारी,
लगानी प्रभतफल, सेिा शुल्क तथा ठे क्का िा करार समेतको िुक्तानी गदाथ अभिम कर कट्टी गने कतथव्य िएको व्यखक्त अभिम
कर कट्टी गने व्यखक्त (Withholding Agent) हो र यसरी अभिम कर कट्टी गरी िुक्तानी प्राप्त गने व्यखक्त अभिम कर कट्टी
हुने व्यखक्त (Withholdee)

हो । यी दुई िुक्तानीमा कर कट्टी गने सन्दिथमा महत्िपूणथ पक्ष हुन्छन् । अभिम कर कट्टी गने

प्रत्येक व्यखक्तले आयकर ऐन, 2058 को दफा 90 को उपदफा (1) बमोखजम प्रत्येक मवहना समाप्त िएको पच्चीस ददनभिर
तोकेको तररका र ढााँचामा अभिम कर कट्टी वििरण र कर रकम ठू ला करदाता कायाथलय, मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय,
आन्तररक राजस्ि कायाथलय र करदाता सेिा कायाथलयहरुमा दाखिला गनुप
थ छथ ।
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4.1. अभिम कर कट्टी वििरण (दफा 90 को उपदफा (1) सं ग सम्बखन्धत) र कर िुक्तानी
क. अभिम कर कट्टी गने प्रत्येक व्यखक्तले अभनिायथ रुपमा ऐनको दफा 90(1) बमोखजम प्रत्येक मवहना समाप्त िएको
पच्चीस ददनभिर तोकेको तररका र ढााँचामा अभिम कर कट्टी वििरण र कर रकम दाखिला गनुप
थ ने व्यिस्था गरे को
छ ।
ि.

अभिम कर कट्टी गने प्रत्येक व्यखक्तले अभनिायथ रुपमा तोवकएको समय र ढााँचामा वििरण तयार गरी आफू दताथ
रहेको सम्बखन्धत कायाथलयलाई आफूले िुक्तानी गरे को रकम तथा दाखिला गनुप
थ ने अभिम कर कट्टी दावयत्िको बारे मा
जानकारी गराउने माध्यम नै अभिम कर कट्टी वििरण हो ।

ग.

यसरी अभिम कर कट्टी वििरण दाखिला गनुप
थ ने दावयत्ि िएको कुनै व्यखक्तले म्यादभिर वििरण दाखिला नगरे मा
यस्तो वििरण दाखिला निएको भमभतसम्म अभिम कर कट्टी गनुप
थ ने कर रकमको िावषथक दुई दशमलि पााँच प्रभतशतले
हुने रकम शुल्कका रुपमा भतनुप
थ ने हुन्छ ।

घ.

अभिम कर कट्टी गनुप
थ ने व्यखक्तले िुक्तानीमा कर कट्टी नगरे को िए पभन सो कर कट्टी हुनपु ने समयमा सो कर कट्टी
गररएको मानी अभिम कर कट्टी रकम असुल उपर गररन्छ ।

ङ.

अभिम कर कट्टी गने व्यखक्तले दफा 87, 88, 88क. िा 89 बमोखजम कुनै िुक्तानीबाट कर कट्टी नगरे पभन दफा (3)
बमोखजम कर कट्टी गरे को माभनने रकम दाखिला गनुप
थ ने भमभतभिर वििागमा दाखिला नगरे को अिस्थामा अभिम कर कट्टी
ु
हुने व्यखक्त र सो अभिम कर कट्टी गने व्यखक्त दुिैजना सं यक्त
रुपमा र छु ट्टाछु ट्टै रुपमा सो कर रकम दाखिला गनथ
खजम्मेिार हुन्छन् ।

च.

अभिम कर कट्टी रकम िुक्तानी गदाथ राजस्ि खशषथक लगायत अन्य वििरण फरक परी गल्ती िएमा सो िौचरको राजस्ि
खशषथक नम्बर, आय िषथ, जम्माकताथको नाम, ठे गाना र स्थायी लेिा नम्बर फरक परे मा सामान्यत: सोही आभथथक िषथभिर
र बढीमा अको आभथथक िषथको असोज मसान्तसम्म (एकल िाता कोष प्रणाली सञ्चालन भनदे खशका, 2073 को पररभधमा
रही) सम्बखन्धत कायाथलय, बैं क र कोष तथा लेिा भनयन्रक कायाथलयमा सम्पकथ गरी गल्ती सुधार गरी वहसाब भमलान गनथ
सवकन्छ ।

छ.

अभिम कर कट्टी हुने व्यखक्तले सो िुक्तानी गरे को आय िषथमा दाखिला गनुप
थ ने कर रकममा मार भमलान दाबी गनथ
सक्दछ । अभिम कर कट्टी िएको कर रकम भमलान गनथ कुनै िषथ छु ट िए पभछल्लो िषथमा भमलान गनथ पाईदै न ।

ज.

अखन्तम रुपमा कर कट्टी हुने िुक्तानी िनी ऐनको दफा 92 मा उखल्लखित कर कट्टीको हकमा वििरण ददनुपने
बाध्यात्मक व्यिस्था छै न ।

झ.

आय िषथ 2077/078 का लाभग आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८८क. र ८९ बमोखजम िुक्तानीमा
अभिम कर कट्टी तथा दफा ९५क. बमोखजम अभिम कर असुली सम्बन्धी व्यिस्था दे हाय अनुसार छ ।
ु ानीमा कर कट्टी हुने ि ुक्तानी
िक्त

आकवषथत हुने दफा
दफा ८७ (१)

रोजगारीको आय (पाररश्रभमक)

दफा ८८(१)

नेपालमा स्रोत िएको मयाज िुक्तानी

दफा ८८(१)
दफा ८८(१)
दफा ९२(१)(ज)

ु ानीमा कर कट्टीको दर %
िक्त
अनुसूची-१ को दफा १ मा
तोवकएको दरले
१५

प्राकृभतक स्रोत, रोयल्टी, सेिा शुल्क, कभमशन, भबक्री बोनस, अिकाश
िुक्तानी आदद
बैठक ििा, पटके रूपमा गररएको अध्यापन गराए बापत, प्रश्नपर
तयार गरे िा उिर पुस्तीका जााँच गरे बापतको िुक्तानी

१५
१५
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नेपाल सरकारबाट िएको अिकाश िुक्तानी िा स्िीकृत अिकाश
दफा ८८(१)(१)

कोषबाट

िएको

योगदानमा

आधाररत अिकाश िुक्तानीबाट रु.

५,००,०००/- िा िुक्तानी रकमको ५० प्रभतशतमध्ये जुन बढी

५

हुन्छ सो घटाई बााँकी रहने िुक्तानी
दफा ८८(१)(२)
दफा ८८(१)(३)

बाभसन्दा रोजगार कम्पनीले गैर बाभसन्दा व्यखक्तलाई िुक्तानी गरे को
कभमशन
िायुयानको भलज (पट्टा) बापतको रकम िुक्तानी

५
१०

मूल्य अभििृवि करमा दताथ िएको सेिाप्रदायक बाभसन्दा व्यखक्तलाईथ
दफा ८८(१)(४)

िुक्तानी गरे को सेिा शुल्कमा िा मूल्य अभििृवि कर छु टको कारोबार

१.५

गने बाभसन्दा भनकायलाई िुक्तानी गरे को सेिा शुल्क
दफा ८८(१)(५)
दफा९२(१)(ि)

दफा ८८(१)(५)

व्यिसाय

सञ्चालन गरररहेको बाहेक अन्य प्राकृभतक व्यखक्तलाई

नेपालमा स्रोत िएको जग्गा िा घर र सोसाँग गााँभसएका जडानहरु र
उपकरणहरु बापत िुक्तानी गरे को िाडा
बाभसन्दा व्यखक्तले नेपालमा स्रोत िएको िाडा िुक्तानी
मूल्य अभििृवि करमा दताथ िई सिारी साधन िाडामा ददने व्यिसाय

दफा ८८(१)(५)(क)

१०

गने व्यखक्तलाई त्यस्तो सिारी साधनको िाडा बापत िुक्तानी गने

१०
१.५

रकम
दफा ८८(१)(६)

सामुवहक लगानी कोष (म्यूच ुअल फण्ड) बाट वितरण गररने प्रभतफल
- प्राकृभतक व्यखक्तलाई

५
१५

- अन्य व्यखक्तलाई
बाभसन्दा व्यखक्तले िू उपिह, मयाण्डविथ, अखप्टकल फाइिर, दूरसञ्चार
दफा ८८(१)(७)

सम्बन्धी उपकरण िा विद्युत प्रशारण लाइन प्रयोग गरे बापतको

१०

िुक्तानी
दफा ८८(१)(८)
दफा ८८(१)(८)

दफा ८८(१)(९)

ढु िानी सेिा बापतको तथा ढु िानी साधन िाडामा ददए बापतको
िुक्तानी रकम
मूल्य अभििृवि करमा दताथ िई ढु िानी सेिा प्रदान गने िा ढु िानी
साधन िाडामा ददने व्यिसाय गने व्यखक्तलाई िुक्तानी गने रकम
बाभसन्दा बैंक तथा वििीय सं स्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको क्षेरमा

लगानी गनथ विदे शी बैंकबाट विदे शी मुद्रामा ऋण बापतको मयाज

२.५
१.५

१०

िुक्तानी
दफा ८८(२)(क)

लािांश

५

दफा ८८(२)(ि)

लगानी बीमाको लाि

५

दफा ८८(२)(ग)

स्िीकृभत नभलएको अिकाश कोषबाट लािको िुक्तानी

५

नेपालमा स्रोत िएको र व्यिसाय सञ्चालनसाँग सम्बखन्धत निएको
दफा ८८(३)

िण्डमा बाभसन्दा बैंक, वििीय सं स्था, सहकारी िा ऋणपर जारी गने

अन्य कुनै भनकाय िा प्रचभलत कानुन बमोखजम सूखचकृत िएका

कम्पनीले कुनै प्राकृभतक व्यखक्तलाई भनक्षेप, ऋणपर, भडिेन्चर तथा

५

सरकारी बण्डको बापत िुक्तानी गने मयाज
दफा ८८क.(१)

आकखस्मक लाि

२५

दफा ८९(१)

ठे क्का िा करार बापत रु.५०,०००/- िन्दा बढी रकमको िुक्तानी

दफा ८९(३)(क)

गैर बाभसन्दा व्यखक्तलाई िुक्तानी हुने ठे क्का िा करारमा

१.५
५
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दफा ८९(३)(ि)

गैर बाभसन्दा बीमा कम्पनीलाई िुक्तानी हुने वप्रभमयम िा गैर बाभसन्दा

बीमा कम्पनीबाट पुनबीमा बापत प्राप्त हुने वप्रभमयम रकमबाट ददइने

१.५

कभमशन
दफा ८९(३)(ग)
दफा ८९(३क)
दफा ८८(१)(५)(ि)

वििागले भलखित सूचना ददए

गैर बाभसन्दा व्यखक्तलाई हुने अन्य िुक्तानी

बमोखजम

उपिोक्ता सभमभत माफथत काम गराउने गरी गररएको पचास लाि
रुपैयााँिन्दा बढीको िुक्तानी
प्राकृभतक व्यखक्तले घर बहाल बापत प्राप्त गरे को रकममा

१.५
कर कट्टी गनुथ नपने

उपिोक्ताले िस्तु तथा सेिा िररद गदाथ प्रचभलत कानुन बमोखजम
दफा ८८(१)(१०)

िुक्तानी काडथ, इ मनी (िालेट), मोबाइल बैंवकङ्ग जस्ता विद्युतीय
िुक्तानीका उपकरणबाट िुक्तानी गरे बापत प्रदान गररने प्रोत्साहन

कर कट्टी गनुथ नपने

रकममा
दफा ८८(४)(क)

प्राकृभतक व्यखक्तले गरे को व्यिसाय सञ्चालनसाँग सम्बखन्धत बाहेकका

दफा ८८(४)(क१)

परपभरकामा प्रकाखशत लेि रचना बापतको िुक्तानी

कर कट्टी गनुथ नपने

दफा ८८(४)(ि)

बाभसन्दा बैंक िा अरु बाभसन्दा वििीय सं स्थालाई भतरे को मयाज

कर कट्टी गनुथ नपने

दफा ८८(४)(ग)

कर छु ट पाएको िुक्तानी

कर कट्टी गनुथ नपने

दफा ८८(४)(घ)
दफा ८८(४)(ङ)
दफा ८८क.(२)

अन्य कुनै िुक्तानी

क्रेभडट काडथ जारी गने बैंकलाई भतरे को इण्टरररजनल इण्टरचेन्ज
शुल्क

सामूवहक लगानी कोष (म्युच ुअल फण्ड) लाई िुक्तानी गररएको
लािांश र मयाज

कर कट्टी गनुथ नपने

कर कट्टी गनुथ नपने
कर कट्टी गनुथ नपने

सावहत्य, कला, सं स्कृभत, िेलकुद, परकररता, विज्ञान, प्रविभध तथा
सािथजभनक प्रशासन क्षेरमा योगदान पुर्याए बापत प्राप्त हुने रावष्ट्रय र

कर कट्टी गनुथ नपने

अन्तराथवष्ट्रयस्तरका पााँच लाि रुपैयााँसम्मको पुरस्कार
कमोभडटी
दफा

९५क.(१)

फ्यूचर

माकेट

अन्तगथत

व्यापार

गने

व्यखक्तबाट

सो

व्यिसायबाट प्राप्त गने मुनाफा र लािमा कमोभडटी फ्युचर माकेट
सेिा सञ्चालन गने भनकायले असुल गनुप
थ ने अभिम कर

दफा

९५क.(२)(क)

दफा

९५क.(२)(क)

दफा

९५क.(२)(क)

दफा

९५क.(२)(ि)

दफा

९५क.(२)(ि)

दफा

९५क.(२)(ि)

दफा ९५क.(५)(क)

नेपाल

भधतोपर

बोडथमा

सूखचकरण

िएको

भनकायको

वहतको

नेपाल

भधतोपर

बोडथमा

सूखचकरण

िएको

भनकायको

वहतको

भनःसगथबाट प्राप्त लािको िुक्तानी िाभसन्दा प्राकृभतक व्यखक्तको हकमा
भनःसगथबाट प्राप्त लािको िुक्तानी बाभसन्दा भनकायको हकमा
नेपाल

भधतोपर

बोडथमा

सूखचकरण

िएको

भनकायको

वहतको

भनःसगथबाट प्राप्त लािको िुक्तानी अन्यको हकमा
नेपाल

भधतोपर

बोडथमा

सूखचकरण

निएको

भनकायको

वहतको

नेपाल

भधतोपर

बोडथमा

सूखचकरण

निएको

भनकायको

वहतको

भनःसगथबाट प्राप्त लािको िुक्तानी बाभसन्दा प्राकृभतक व्यखक्तको हकमा

भनःसगथबाट प्राप्त लािको िुक्तानी बाभसन्दा भनकायको हकमा
नेपाल

भधतोपर

बोडथमा

सूखचकरण

निएको

भनकायको

वहतको

भनःसगथबाट प्राप्त लािको िुक्तानी अन्यको हकमा
प्राकृभतक व्यखक्तको जग्गा िा भनजी ििन भनःसगथ बापत िएको

१०
५
१०
२५

१०

१५
२५
२.५
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ाँ ीगत लािमा सम्पखिको स्िाभमत्ि पााँच िषथ िा सो िन्दा बढी
पुज
िएकोमा
दफा ९५क.(५)(ि)
दफा ९५क.(६)

प्राकृभतक व्यखक्तको जग्गा िा भनजी ििन भनःसगथ बापत िएको
ाँ ीगत लािमा सम्पखिको स्िाभमत्ि पााँच िषथिन्दा कम िएकोमा
पुज

दफा ९५क.(५) मा लेखिए दे खि बाहेक अन्य कुनै व्यखक्तको
स्िाभमत्िको जग्गा िा ििन भनःसगथ िएको मूल्यमा

५
१.५

विदे शमा अध्ययन गनथ जाने विद्याथीलाई िाषा परीक्षा तथा मानकीकृत
दफा ९५क.(६क)

परीक्षण शुल्क बापत विदे शी मुद्राको सटही सुविधा उपलमध गराउने
बाभसन्दा बैंक िा वििीय सं स्थाले त्यस्तो परीक्षा शुल्क बापतको

१५

रकममा विदे शी मुद्राको सटही सुविधा ददएको बित
व्यापाररक प्रयोजनको लाभग पैठारी हुने िन्सार दरबन्दीको िाग १ मा

पने रााँगा, िैसी, िसी, बोका, च्याङिा, िाग ३ मा पने जीवित,ताजा तथा
वहभमकृत गररएको माछा, िाग ६ मा पने ताजा फुलहरु, िाग ७ मा
पने ताजा तरकारी, आलु, प्याज, सुख्िा तरकारी, लसुन, बेबी कनथ र
दफा ९५क.(७)

५

िाग ८ मा पने ताजा फलफुलहरूमा िन्सार प्रयोजनको लाभग कायम
मूल्यमा
िाग २ को मासु, िाग ४ को दूधजन्य पदाथथ, अण्डा, मह, िाग १०
को कोदो, फापर, जुनेलो, चामल, कभनका, िाग ११ को मैदा, आाँटा

तथा वपठो, िाग १२ को जभडबुवट, उिु र िाग १४ को बनस्पभतजन्य

२.५

उत्पादनमा

पनु श्चः यो पस्ु तिकामा उल्लेख भएको कुनै स्िषय प्रचस्लि कर काननु िथा स्नर्देस्िकासँग बास्िन गएमा प्रचस्लि कर काननु िथा स्नर्देस्िका बमोस्िम नै हनु ेछ ।
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