नेऩार सयकाय
अथष भन्त्रारम

आन्त्तरयक याजस्व ववबाग
आमकय ऐन, २०५८ को दपा ८७, ८८, ८८क. य ८९ फभोजजभ बुक्तानीभा अगिभ कय कट्टी तथा दपा ९५क.
फभोजजभ अगिभ कय असुरी सम्फन्त्धी व्मवस्था
(२०७8/७9)
आकवषषत हुने दपा

बुक्तानीभा कय कट्टी हुने बुक्तानी

बुक्तानीभा

दपा ८७ (१)

योजगायीको आम (ऩारयश्रगभक)

अनुसूची-१ को दपा

दपा ८८(१)

नेऩारभा स्रोत बएको ब्माज बुक्तानी

१५

दपा ८८(१)

प्राकृगतक स्रोत, योमल्टी, सेवा शुल्क, कगभशन, गफक्री फोनस,

१५

कट्टीको दय %

१ भा तोवकएको दयरे

अवकाश बुक्तानी आदद।
दपा ८८(१) ९२(१)(ज) फैठक बत्ता, ऩटके रूऩभा गरयएको अध्माऩन गयाए फाऩत, प्रश्नऩर
तमाय गये वा उत्तय ऩुस्तीका जाॉच गये फाऩतको बुक्तानी

दपा ८८(१)(१)

नेऩार सयकायफाट बएको अवकाश बुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश
कोषफाट बएको मोगदानभा आधारयत अवकाश बुक्तानीफाट रू.

१५
५

५,००,०००/- वा बुक्तानी यकभको ५० प्रगतशतभध्मे जुन फढी
हुन्त्छ सो घटाई फाॉकी यहने बुक्तानी
दपा ८८(१)(२)

फागसन्त्दा योजगाय कम्ऩनीरे गैय फागसन्त्दा व्मजक्तराई बुक्तानी

दपा ८८(१)(३)

वामुमानको गरज (ऩट्टा) फाऩतको यकभ बुक्तानी

दपा ८८(१)(४)

भूल्म

गये को कगभशन

अगबवृवि

कयभा

दताष

बएको

सेवाप्रदामक

५
१०

फागसन्त्दा

व्मजक्तराईष बुक्तानी गये को सेवा शुल्कभा वा भूल्म अगबवृवि कय

१.५

छु टको कायोफाय गने फागसन्त्दा गनकामराई बुक्तानी गये को सेवा
शुल्क
दपा ८८(१)(५)
९२(१)(ख)
दपा ८८(१)(५)

व्मवसाम सञ्चारन गरययहेको फाहेक अन्त्म प्राकृगतक व्मजक्तराई
नेऩारभा स्रोत बएको जग्गा वा घय य सोसॉग गाॉगसएका जडानहरु

१०

य उऩकयणहरु फाऩत बुक्तानी गये को बाडा
फागसन्त्दा व्मजक्तरे नेऩारभा स्रोत बएको बाडा बुक्तानी

1 | आम वषष २०७8/७9 को रागग

कय

१०

दपा ८८(१)(५)(क)

भूल्म अगबवृवि कयभा दताष बई सवायी साधन बाडाभा ददने
व्मवसाम गने व्मजक्तराई त्मस्तो सवायी साधनको बाडा फाऩत

१.५

बुक्तानी गने यकभ
दपा ८८(१)(६)

साभुवहक रगानी कोष ( म्मूच ुअर पण्ड) फाट ववतयण गरयने
प्रगतपर

-प्राकृगतक व्मजक्तराई
दपा ८८(१)(७)

५

-अन्त्म व्मजक्तराई

15

फागसन्त्दा व्मजक्तरे बू उऩिह, ब्माण्डववथ, अजटटकर पाइवय,

१०

दू यसञ्चाय सम्फन्त्धी उऩकयण वा ववद्युत प्रशायण राइन प्रमोग गये
फाऩतको बुक्तानी

दपा ८८(१)(८)

एकरौटी पभष फाहेकका प्राकृगतक व्मजक्तको सवायी वा ढु वानी

दपा 92(1)(ट)

साधनको बाडा वा ढु वानी सेवा फाऩतको बुक्तानी

दपा ८८(१)(८)

ढु वानी सेवा फाऩतको तथा ढु वानी साधन बाडाभा ददए फाऩतको

२.५
२.५

बुक्तानी यकभ
दपा ८८(१)(९)

फागसन्त्दा फैंक तथा ववत्तीम सॊ स्थारे नेऩार याष्ट्र फैंकरे तोकेको
ऺेरभा रगानी गनष ववदे शी फैंक वा अन्त्म ववत्तीम सॊ स्थाफाट

१०

ववदे शी भुद्राभा ऋण फाऩतको ब्माज बुक्तानी
दपा ८८(१)(11)

ववदे शी ववद्यारम वा ववश्वववद्यारमराई यजजष्ट्रेशन शुल्क ,

दपा ८८(१)(12)

फागसन्त्दा फैङ्क तथा ववत्तीम सॊ स्थारे

दपा ८८(२)(क)

राबाॊश

५

दपा ८८(२)(ख)

रगानी फीभाको राब

५

दपा ८८(२)(ग)

स्वीकृगत नगरएको अवकाश कोषफाट राबको बुक्तानी

५

दपा ८८(३)

नेऩारभा स्रोत बएको य व्मवसाम सञ्चारनसॉग सम्फजन्त्धत नबएको

५

शुल्क तथा ऩयीऺा शुल्क फाऩतको बुक्तानी
गनऺेऩ फाऩत बुक्तानी गये को ब्माज

जशऺण

जीवन फीभा कम्ऩनीराई

खण्डभा फागसन्त्दा फैंक, ववत्तीम सॊ स्था, सहकायी वा ऋणऩर जायी

5
5

गने अन्त्म कुनै गनकाम वा प्रचगरत कानुन फभोजजभ सूजचकृत
बएका कम्ऩनीरे कुनै प्राकृगतक व्मजक्तराई गनऺेऩ, ऋणऩर,
गडवेन्त्चय तथा सयकायी फण्डको फाऩत बुक्तानी गने ब्माज
दपा ८८क.(१)

आकजस्भक राब

२५

दपा ८९(१)

ठे क्का वा कयाय फाऩत रू.५०,०००/- बन्त्दा फढी यकभको

१.५

बुक्तानी

2 | आम वषष २०७8/७9 को रागग

दपा ८९(३)(क)

गैय फागसन्त्दा व्मजक्तराई बुक्तानी हुने ठे क्का वा कयायभा

५

दपा ८९(३)(ख)

गैय फागसन्त्दा फीभा कम्ऩनीराई बुक्तानी हुने वप्रगभमभ वा गैय

१.५

फागसन्त्दा फीभा कम्ऩनीफाट ऩुनफीभा फाऩत प्राप्त हुने वप्रगभमभ
यकभफाट ददइने कगभशन

दपा ८९(३)(ग)

गैय फागसन्त्दा व्मजक्तराई हुने अन्त्म बुक्तानी

ववबागरे

गरजखत

दपा 89(३) को

नेऩारी सेना, नेऩार प्रहयी तथा सशस्त्र प्रहयीरे आफ्नो प्रमोजनका कय कट्टी गनुष नऩने

सूचना ददए फभोजजभ

प्रगतफन्त्धात्भक वाक्माशॊ

रागग खरयद गने हातहगतमाय, गोरी गठ्ठा तथासञ्चाय उऩकयणको

दपा ८९(३क)

उऩबोक्ता सगभगत भापषत काभ गयाउने गयी गरयएको ऩचास राख

खरयद फाऩतको बुक्तानी
१.५

रुऩैमाॉबन्त्दा फढीको बुक्तानी
कय कट्टी गनुष नऩने

दपा ८८(१)(५)(ख)

प्राकृगतक व्मजक्तरे घय फहार फाऩत प्राप्त गये को यकभभा

दपा ८८(१)(१०)

उऩबोक्तारे वस्तु तथा सेवा खरयद गदाष प्रचगरत कानुन फभोजजभ कय कट्टी गनुष नऩने
बुक्तानी काडष, इभनी ( वारे ट), भोफाइर फैंवकङ्ग जस्ता ववद्युतीम
बुक्तानीका

उऩकयणफाट

बुक्तानी

गये

फाऩत

प्रदान

गरयने

प्रोत्साहन यकभभा
सञ्चारनसॉग

सम्फजन्त्धत कय कट्टी गनुष नऩने

दपा ८८(४)(क)

प्राकृगतक

दपा ८८(४)(क१)

ऩरऩगरकाभा प्रकाजशत रे ख यचना फाऩतको बुक्तानी

कय कट्टी गनुष नऩने

दपा ८८(४)(ख)

फागसन्त्दा फैंक वा अरु फागसन्त्दा ववत्तीम सॊ स्थाराई गतये को ब्माज

कय कट्टी गनुष नऩने

दपा ८८(४)(ख१)

सहकायी फैङ्क तथा सहकायी सॊ घ सॊ स्थारे एक आऩसभा ऋण

कय कट्टी गनुष नऩने

दपा ८८(४)(ख२)

सॊ वत् 2082 सार चै त भवहनासम्भ

कय कट्टी गनुष नऩने

व्मजक्तरे

गये को

फाहेकका अन्त्म कुनै बुक्तानी

व्मवसाम

रगानी फाऩत गतये को ब्माज

(पाइनाजन्त्समर क्रोजय) सम्ऩन्न बएका

ववत्तीम व्मवस्थाऩन

दुईसम भेगावाट बन्त्दा

भागथका जराशम तथा अधषजराशममुक्त जर ववद्युत्त आमोजनारे
ववदे शी

फैङ्क वा अन्त्म

ववदे शी ववत्तीम सॊ स्थाफाट ववदे शी भुद्राभा

गरएको ऋण फाऩत गतये को ब्माज
कय कट्टी गनुष नऩने

दपा ८८(४)(ग)

कय छु ट ऩाएको बुक्तानी

दपा ८८(४)(घ)

क्रेगडट काडष जायी गने फैंकराई गतये को इण्टयरयजनर इण्टयचेन्त्ज कय कट्टी गनुष नऩने
शुल्क

दपा ८८क.(२)

सावहत्म, करा, सॊ स्कृगत, खेरकुद, ऩरकरयता, ववऻान, प्रववगध तथा कय कट्टी गनुष नऩने
सावषजगनक प्रशासन ऺेरभा मोगदान ऩुमा्षए

फाऩत प्राप्त हुने

यावष्ट्रम य अन्त्तयाषवष्ट्रमस्तयका ऩाॉच राख रुऩैमाॉसम्भको ऩुयस्काय
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दपा ९५क.(१)

कभोगडटी फ्मूचय भाकेट अन्त्तगषत व्माऩाय गने व्मजक्तफाट सो

व्मवसामफाट प्राप्त गने भुनापा य राबभा कभोगडटी फ्मुचय

१०

भाकेट सेवा सञ्चारन गने गनकामरे असुर गनुऩ
ष ने अगिभ कय
दपा ९५क.(२)(क)

नेऩार गधतोऩर फोडषभा सूजचकयण बएको गनकामको वहतको

गन्सगषफाट प्राप्त राबको बुक्तानी वागसन्त्दा प्राकृगतक व्मजक्तको

५

हकभा तीनसम ऩैंसठ्ठी ददन बन्त्दा फढी अवगध स्वागभत्वभा यहेको
वहतको राब यकभभा
दपा ९५क.(२)(क)

नेऩार गधतोऩर फोडषभा सूजचकयण बएको गनकामको वहतको

गन्सगषफाट प्राप्त राबको बुक्तानी वागसन्त्दा प्राकृगतक व्मजक्तको

7.५

हकभा तीनसम ऩैंसठ्ठी ददन वा सो बन्त्दा कभ अवगध स्वागभत्वभा
यहेको वहतको राब यकभभा
दपा ९५क.(२)(क)

नेऩार गधतोऩर फोडषभा सूजचकयण बएको गनकामको वहतको

१०

गन्सगषफाट प्राप्त राबको बुक्तानी फागसन्त्दा गनकामको हकभा
दपा ९५क.(२)(क)

नेऩार गधतोऩर फोडषभा सूजचकयण बएको गनकामको वहतको

२५

दपा ९५क.(२)(ख)

नेऩार गधतोऩर फोडषभा सूजचकयण नबएको गनकामको वहतको

१०

गन्सगषफाट प्राप्त राबको बुक्तानी अन्त्मको हकभा

गन्सगषफाट प्राप्त राबको बुक्तानी फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मजक्तको
हकभा

दपा ९५क.(२)(ख)

नेऩार गधतोऩर फोडषभा सूजचकयण नबएको गनकामको वहतको

१५

दपा ९५क.(२)(ख)

नेऩार गधतोऩर फोडषभा सूजचकयण नबएको गनकामको वहतको

२५

गन्सगषफाट प्राप्त राबको बुक्तानी फागसन्त्दा गनकामको हकभा
गन्सगषफाट प्राप्त राबको बुक्तानी अन्त्मको हकभा

दपा ९५क.(५)(क)

प्राकृगतक व्मजक्तको जग्गा वा गनजी बवन गन्सगष फाऩत बएको

ॉ ीगत राबभा सम्ऩजत्तको स्वागभत्व ऩाॉच वषष वा सो बन्त्दा फढी
ऩुज

२.५

बएकोभा
दपा ९५क.(५)(ख)

प्राकृगतक व्मजक्तको जग्गा वा गनजी बवन गन्सगष फाऩत बएको

५

दपा ९५क.(६)

दपा ९५क.(५) भा रे जखए दे जख फाहेक अन्त्म कुनै व्मजक्तको

१.५

ॉ ीगत राबभा सम्ऩजत्तको स्वागभत्व ऩाॉच वषषबन्त्दा कभ बएकोभा
ऩुज
स्वागभत्वको जग्गा वा बवन गन्सगष बएको भूल्मभा
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दपा ९५क.(६क)

ववदे शभा अध्ममन गनष जाने ववद्याथीराई बाषा ऩयीऺा तथा

भानकीकृत ऩयीऺण शुल्क फाऩत ववदे शी भुद्राको सटही सुववधा

१५

उऩरब्ध गयाउने फागसन्त्दा फैंक वा ववत्तीम सॊ स्थारे त्मस्तो ऩयीऺा

शुल्क फाऩतको यकभभा ववदे शी भुद्राको सटही सुववधा ददएको
फखत
दपा ९५क.(६ख)

कुनै व्मजक्तरे नेऩार फावहय सफ्टवेमय

वा मस्तै प्रकृगत को अन्त्म

(गभगत २०७८।४।१

ववद्युतीम सेवा उऩरब्ध गयाए फा ऩत ववदे शी भुद्राभा बुक्तानी प्राप्त

सम्भ)

(भगन ट्रान्त्सपय) गने सॊ स्थारे त्मस्तो बुक्तानी प्राप्त यकभभा

दपा ९५क.(६ख)

व्मवसाम सञ्चारनभा सॊ रग्न नयहे को कुनै फागसन्त्दा प्राकृगतक

दे जख २०78।५।२४

(गभगत २०७८।५।२५
दे जख)

१

बएका फखत सम्फजन्त्धत फैङ्क , ववत्तीम सॊ स्था तथा भुद्रा हस्तान्त्तयण

व्मजक्तरे नेऩार फावहय सफ्टवेमय वा मस्तै प्रकृगतको अन्त्म ववद्युतीम

१

सेवा उऩरब्ध गयाए फाऩत ववदे शी भुद्राभा बुक्तानी प्राप्त गये को बए
सम्फजन्त्धत फैङ्क , ववत्तीम सॊ स्था तथा भुद्रा हस्तान्त्तयण (भगन

ट्रान्त्सपय) गने सॊ स्थारे त्मस्तो बुक्तानी प्रदान गदाष प्राप्त यकभभा
दपा ९५क.(६ग)
(गभगत २०७८।५।२५
दे जख)

व्मवसाम सञ्चारनभा सॊ रग्न नयहे को कुनै फागसन्त्दा प्राकृगतक

व्मजक्तरे व्मजक्तगत रुऩभा नेऩार फावहय ऩयाभशष सेवा प्रदान गये

१

फाऩत ववदे शी भुद्राभा कुनै बुक्तानी प्राप्त गये को बएभा सम्फजन्त्धत
फैंङ्क, ववत्तीम सॊ स्था तथा भुद्रा हस्तान्त्तयण (भगन ट्रान्त्सपय) गने
सॊ स्थारे त्मस्तो बुक्तानी प्रदान गदाष प्राप्त यकभ
भा

दपा ९५क.(६घ)
(गभगत २०७८।५।२५
दे जख)

व्मवसाम सञ्चारनभा सॊ रग्न नयहे को फागसन्त्दा प्राकृगतक व्मजक्तरे

साभाजजक सञ्जारभा श्रब्मदृश्म साभिी अऩरोड गये फाऩत ववदे शी

१

भुद्राभा बुक्तानी प्राप्त गये को बएभा सम्फजन्त्धत फैं ङ्क, ववत्तीम सॊ स्था
तथा भुद्रा हस्तान्त्तयण (भगन ट्रान्त्सपय) गने सॊ स्थारे त्मस्तो
बुक्तानी प्रदान गदाष प्राप्त यकभभा

दपा ९५क.(७)

व्माऩारयक प्रमोजनको रागग ऩैठायी हुने बन्त्साय दयफन्त्दीको बाग
१ भा ऩने याॉगा, बैसी, खसी, फोका, च्माङिा, बाग ३ भा ऩने

५

जीववत,ताजा तथा वहगभकृत गरयएको भाछा, बाग ६ भा ऩने ताजा

पुरहरु, बाग ७ भा ऩने ताजा तयकायी, आरु, टमाज, सुख्खा

तयकायी, रसुन, फेफी कनष य बाग ८ भा ऩने ताजा परपुरहरूभा
बन्त्साय प्रमोजनको रागग कामभ भूल्मभा
बाग २ को भासु, बाग ४ को दू धजन्त्म ऩदाथष, अण्डा, भह, बाग
१० को कोदो, पाऩय, जुनेरो, चाभर, कगनका, बाग ११ को भैदा,

ॉ ा तथा वऩठो, बाग १२ को जगडफुवट, उखु य बाग १४ को
आट
फनस्ऩगतजन्त्म उत्ऩादनभा
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२.५

ु ानी (दपा ९२)
अजन्त्तभ रूऩभा कय कट्टी हुने बक्त
दे हामका बुक्तानीराई अजन्त्तभ रूऩभा कय कट्टी हुने बुक्तानी भागननेछ्
(क) फागसन्त्दा कम्ऩनी वा साझेदायी पभषरे बुक्तानी गये को राबाॊश,
(ख) व्मवसाम सञ्चारन गरययहेको फाहेक अन्त्म प्राकृगतक व्मजक्तराई नेऩारभा स्रोत बएको जग्गा वा घय य सोसॉग
गाॉगसएका जडानहरु य उऩकयणहरु फाऩत बुक्तानी गये को बाडा,

(ग) फागसन्त्दा व्मजक्तरे रगानी फीभा फाऩत बुक्तानी गये को राब,
(घ) फागसन्त्दा व्मजक्तरे गतये को स्वीकृगत नगरएको अवकाश कोषको वहत फाऩत बुक्तानी गये को राब,
(ङ) दपा ८८ को उऩदपा (३) भा उजल्रजखत फैंक, ववत्तीम सॊ स्था वा ऋणऩर जायी गने अन्त्म कुनै गनकाम वा
प्रचगरत कानुन फभोजजभ सूचीकृत बएका कम्ऩनी वा सहकायीरे बुक्तानी ददएको दे हाम फभोजजभको ब्माज्

(१) नेऩारभा स्रोत बएको य व्मवसाम सञ्चारनसॉग सम्फजन्त्धत नबएको प्राकृगतक व्मजक्तराई बुक्तानी गये को,
(२) दपा २ को खण्ड (ध) फभोजजभको कय छु ट ऩाउने सॊ स्थाराई बुक्तानी गये को।

(च) दपा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ फभोजजभ गैय फागसन्त्दा व्मजक्तराई ददइएको कय कट्टी हुनऩु ने बुक्तानी।
(छ) नेऩार सयकाय वा स्वीकृत अवकाश कोष वा स्वीकृगत नगरएको अवकाश कोषफाट बुक्तानी गरयएको अवकाश
बुक्तानी सभेत सफै प्रकायका अवकाश बुक्तानी (गनमगभत रूऩभा बुक्तानी हुने गनवृत्तबयण फाहेक),

(ज) प्रगत फैठक फीस हजाय रुऩैमाॉसम्भको फैठक बत्ता, ऩटके रूऩभा अध्माऩन गयाए फाऩत, प्रश्नऩर तमाय गये वा
उत्तय ऩुजस्तका जाॉच गये फाऩतको बुक्तानी,

(झ) आकजस्भक राब फाऩतको बुक्तानी,
(ञ) साभूवहक रगानी कोष (म्मुच ुअर पण्ड) फाट प्राकृगतक व्मजक्तराई ववतयण गरयने प्रगतपर यकभ।
(ट) एकरौटी पभष फाहेकका प्राकृगतक व्मजक्तको सवायी वा ढु वानी साधनको बाडा वा ढु वानी सेवा फाऩतको
बुक्तानी।

****
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