नेपाल सरकार

अर्ष मन्त्रालय

आन्त्तररक राजस्व ववभाि

प्राकृगतक व्यक्तिको लागि लािू हुने करको दर (आय वर्ष 207७/7८ को लागि)
एकल व्यक्ति

दम्पती

करको दर

रोजिारीको आय मार हुनक
े ो लागि
रु.४,00,000/-सम्म

रु.4,50,000/-सम्म

करयोग्य आय भएमा

आय भएमा

करयोग्य करयोग्य आयको 1

प्रगतशतका दरले *

रु.4,00,000।- भन्त्दा बढी रु.4,50,000/- भन्त्दा बढी तर एकल व्यक्तिको हकमा
तर

रु.5,00,000/-

करयोग्य आय भएमा

सम्म रु.5,50,000/- सम्म करयोग्य रु.4,000/-र
आय भएमा

रु.4,00,000/-

रु.5,00,000/-

सम्मको

प्रगतशतका दरले

दम्पतीको हकमा
रु.4,500/-

र

रु.5,50,000/प्रगतशतका दरले

रकममा

रु.4,50,000/-

सम्मको

रकममा

रु.5,00,000/- भन्त्दा बढी रु.5,50,000/- भन्त्दा बढी तर एकल व्यक्तिको हकमा
तर

रु.7,00,000/-

करयोग्य आय भएमा

सम्म रु.7,50,000/- सम्म करयोग्य रु.14,000/आय भएमा

रु.7,00,000/-

र

प्रगतशतका दरले

दम्पतीको हकमा
रु.14,500/-

रु.7,50,000/-

र

प्रगतशतका दरले

करयोग्य आय भएमा

आय भएमा

दे क्ति

रु.5,50,000/-

दे क्ति

सम्मको

सम्मको

रकममा

रकममा

रु.20,00,000/- भन्त्दा बढी रु.20,00,000/करयोग्य आय भएमा
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करयोग्य आय भएमा

भन्त्दा

20

र

रु.7,50,000/-

दे क्ति

सम्मको

सम्मको

बढी एकल व्यक्तिको हकमा
रु.4,44,000/-

20

दे क्ति

रु.20,00,000/प्रगतशतका दरले

10

रु.7,00,000/-

प्रगतशतका दरले
रु.54,500/-

दे क्ति

र

रु.20,00,000/दम्पतीको हकमा

10

रु.5,00,000/-

रु.7,00,000/- भन्त्दा बढी रु.7,50,000/- भन्त्दा बढी तर एकल व्यक्तिको हकमा
तर रु.20,00,000/- सम्म रु.20,00,000/- सम्म करयोग्य रु.54,000/-

दे क्ति

र

भन्त्दा बढी रकममा 36

रकममा

रकममा

30

30

रु.20,00,000/-

प्रगतशतका दरले

दम्पतीको हकमा

रु.4,29,500/-

र

रु.20,00,000/-

भन्त्दा बढी रकममा 36

प्रगतशतका दरले

एकलौटी फमषको रुपमा व्यवसाय मार हुनेको लागि
रु.4,00,000/-सम्म

रु.4,50,000/-सम्म

करयोग्य आय भएमा

आय भएमा

करयोग्य कर नलाग्ने

रु.4,00,000/- भन्त्दा बढी रु.4,50,000/- भन्त्दा बढी तर एकल व्यक्तिको हकमा
तर

रु.5,00,000/-

करयोग्य आय भएमा

सम्म रु.5,50,000/- सम्म करयोग्य रु.4,00,000/आय भएमा

सम्मको रकममा 10
दम्पतीको हकमा

रु.4,50,000/-

सम्मको रकममा 10

दे क्ति

रु.5,00,000/-

दे क्ति

रु.5,50,000/-

प्रगतशतका दरले

प्रगतशतका दरले

रु.5,00,000/- भन्त्दा बढी रु.5,50,000/- भन्त्दा बढी तर एकल व्यक्तिको हकमा
तर

रु.7,00,000/-

करयोग्य आय भएमा

सम्म रु.7,50,000/- सम्म करयोग्य रु.10,000/आय भएमा

रु.7,00,000/-

र

प्रगतशतका दरले

दम्पतीको हकमा
रु.10,000/-

रु.7,50,000/-

र

प्रगतशतका दरले

रु.5,00,000/-

दे क्ति

रु.5,50,000/-

दे क्ति

सम्मको

सम्मको

रकममा

रकममा

रु.7,00,000/- भन्त्दा बढी रु.7,50,000/- भन्त्दा बढी तर एकल व्यक्तिको हकमा
तर रु.20,00,000/- सम्म रु.20,00,000/- सम्म करयोग्य रु.50,000/करयोग्य आय भएमा

आय भएमा

रु.7,00,000/-

दे क्ति

र

रु.7,50,000/-

दे क्ति

प्रगतशतका दरले
रु.50,000/-

रु.20,00,000/प्रगतशतका दरले
रु.20,00,000/- भन्त्दा बढी रु.20,00,000/करयोग्य आय भएमा

करयोग्य आय भएमा

भन्त्दा

सम्मको

सम्मको

बढी एकल व्यक्तिको हकमा
रु.4,40,000/-

र

रकममा

रकममा

30

30

रु.20,00,000/-

भन्त्दा बढी रकममा 36

प्रगतशतका दरले

रु.4,25,000/-

रु.20,00,000/-

दम्पतीको हकमा

र

भन्त्दा बढी रकममा 36
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20

र

रु.20,00,000/दम्पतीको हकमा

20

प्रगतशतका दरले

* एकलौटी फमष दताष भएका करदाताको हकमा, गनवृतभरण बापतको आय, गनवृतभरण कोर् र योिदानमा
आधाररत सामाक्तजक सुरक्षा कोर्मा योिदान िने प्राकृगतक व्यक्तिको आयमा एक प्रगतशतको कर लाग्ने छै न ।
{(अनुसूची-१ को दफा १को उपदफा (१) र (२)}
प्राकृगतक व्यक्तिको आयमा समावेश नहुने रकम वा िचषमा छु ट हुने रकम
१ दुिम
ष भत्ता सुववधााः
दुिम
ष क्षेरमा कायषरत प्राकृगतक व्यक्तिको करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने रकम
“क” विषका क्षेरमा रु. ५०,०००/- (पचास हजार)
“ि” विषका क्षेरमा रु. ४०,०००/- (चालीस हजार)
“ि” विषका क्षेरमा रु. ३०,०००/- (तीस हजार)
“घ” विषका क्षेरमा रु. २०,०००/- (बीस हजार)
“ङ” विषका क्षेरमा रु. १०,०००/- (दश हजार)
२. वैदेक्तशक भत्तामा छु ट सुववधााः
नेपालका ववदे शक्तस्र्त कुटनीगतक गनयोिमा कायषरत कमषचारीलाई प्राप्त हुने वैदेक्तशक भत्ताको पचहत्तर
प्रगतशत रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने ।
३. अपाङ्ग ब्यक्तिले पाउने छु ट सुववधााः
बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्ति अपाङ्ग रहे छ भने त्यस्तो व्यक्तिले करयोग्य आयबाट गनजले छु ट पाउने सीमामा
र्प पचास प्रगतशत र्प रकम पाउने ।
४. लिानी बीमामा छु ट सुववधााः
बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्तिले लिानी बीमा िरे को रहे छ भने त्यस्तो बीमा बापत भुिानी िरे को वावर्षक
वप्रगमयम वा पच्चीस हजार रुपैयााँमा जुन घटी हुन्त्छ सो रकम करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने ।
५. स्वास््य बीमा बापत गतरे को वप्रगमयम
बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्तिले बागसन्त्दा बीमा कम्पनीसाँि स्वास््य बीमा िरे को रहे छ भने त्यस्तो बीमा बापत
भुिानी िरे को वावर्षक वप्रगमयम वा बीस हजार रुपैयााँमा जुन घटी हुन्त्छ सो रकम करयोग्य आयबाट
घटाउन पाउने ।
६. पाररश्रगमक आय मार हुने मवहलालाई लाग्ने करमा छु ट
कुनै बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्ति पाररश्रगमक आय मार आजषन िने मवहला रहे छ भने त्यस्तो प्राकृगतक
व्यक्तिले गतनुप
ष ने कर रकममा दश प्रगतशत छु ट हुनछ
े ।
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ु ागनत कर (Presumptive Tax) : D-01 आय वववरण पेश िनेको लागि
पूवाषनम
बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्तिले व्यवसायबाट प्राप्त आय दुई लाि रुपैयााँ र व्यवसायको कारोबार बावर्षक बीस लाि
रुपैयााँ भन्त्दा बढी नभएको तर्ा मूल्य अगभवृवि करमा दताष नभएको करदाताको हकमा दे हाय अनुसार कर
लाग्ने छ । [आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४)]
व्यवसाय हुने क्षेर

कर रकम रु.

महानिरपागलका वा उपमहानिरपागलका क्षेरमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

7,500/-

निरपागलका क्षेरमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

4,000/-

मागर् उक्तल्लक्तित क्षेर बाहे क अन्त्य क्षेरमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

2,500/-

कारोबारको आधारमा लाग्ने कर (Turnover Tax) : D-02 आय वववरण पेश िनेको लागि
बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको व्यवसायबाट प्राप्त आयमार भएको, व्यवसायको कारोबार
बावर्षक बीस लाि रुपैयााँ भन्त्दा बढी र पचास लाि रुपैयााँ भन्त्दा घटी भएको, मूल्य अगभवृवि करमा दताष
नभएको र क्तचवकत्सक, इक्तन्त्जगनयर जस्ता पेशाववद्बाट प्रदान िने परामशष तर्ा ववशेर्ज्ञ सेवा बापतको आय
नभएको करदाताको हकमा दे हाय अनुसार िण्ड (क) र (ि) को जोड बमोक्तजमको कर दाक्तिला िनुष पदषछ ।
[आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४क)]
िण्ड (क) - रु. बीस लाि रुपैयााँसम्मको कारोबारमा
व्यवसाय हुने क्षेर

कर रकम रु.

महानिरपागलका वा उपमहानिरपागलका क्षेरमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

7,500/-

निरपागलका क्षेरमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

4,000/-

मागर् उक्तल्लक्तित क्षेर बाहे क अन्त्य क्षेरमा व्यवसाय िने प्राकृगतक व्यक्ति

2,500/-

िण्ड (ि) - रु. बीस लाि रुपैयााँभन्त्दा बढी रु.पचास लाि रुपैयााँसम्मको कारोबारमा
व्यवसायको प्रकार

कर दर

ग्यााँस, च ुरोट लिायतका तीन प्रगतशतसम्म कगमशन वा मूल्य र्प िरी वस्तुको कारोबार 0.25 प्रगतशत
िने व्यक्तिलाई बीस लाि रुपैयााँभन्त्दा बढी रु.पचास लाि रुपैयााँसम्मको कारोबार
रकममा

मागर् उक्तल्लक्तित व्यवसाय बाहे कको व्यवसाय िने व्यक्तिलाई बीस लाि रुपैयााँभन्त्दा 0.75 प्रगतशत
बढी रु.पचास लाि रुपैयााँसम्मको कारोबार रकममा

सेवा व्यवसाय िने व्यक्तिलाई बीस लाि रुपैयााँभन्त्दा बढी रु.पचास लाि रुपैयााँसम्मको 2 प्रगतशत
कारोबार रकममा
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कारोबारको आधारमा कर गतने व्यक्तिले दे हाय बमोक्तजम दुई वकस्तामा कर दाक्तिला िनुप
ष ने व्यवस्र्ा ऐनको
दफा 94 को उपदफा (1क) मा रहे को छ ।
दाक्तिला िनुप
ष ने गमगत

दाक्तिला िनुप
ष ने कर रकम

पुस मवहनाको अन्त्त्यसम्म

पुस 20 िते सम्मको कारोबारमा तोवकएको दर अनुसार लाग्ने कर

असार

अन्त्त्यसम्म

मवहनाको असार

२०

िते

यर्ार्ष

कारोबारको

आधारमा

असार

मवहनाको

अन्त्त्यसम्म हुने कारोबार अनुमान िरी तोवकएको दर अनुसार लाग्ने करको

िणना िरी सो कर रकमबाट पुस मसान्त्तगभर दाक्तिला िरे को कर घटाई हुन
आउने कर रकम ।
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सम्मको

