छु ट सुविधा सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
करदाताहरुले आर्थिक अध्यादे श, 2078 अनुसार प्राप्त हुने छु ट सुर्िधाको लाभ र्लन समय मै कायाि लयमा र्निेदन र्दनुहोस्।
थप जानकारी आिश्यक भएमा कायाि लयमा सम्पकि गनुिहोला।शतिहरु आर्थिक ऐनमा तोर्कए बमोर्जम हुनेछ।
छु टको प्रकार
मुद्दा वफर्ाा वलने (दफा 20)
• मू.अ.कर, अन्त:शुल्क तथा आयकर र्नधाि रण भएको
• उक्त कर र्नधाि रण 2077 असार मसान्तर्भत्र भएको
• र्िभाग िा राजस्व न्यायार्धकरण िा अदालतमा मुद्दा र्िचाराधीन
रहे को
• झुट्टा तथा नक्कली र्िजक सम्बन्धी कारिाहीमा नपरे को
बक्यौर्ा वमन्हाको विशेष व्यिस्था (दफा 21.1)
• सार्िकका अन्त:शुल्क ऐन, 2015 तथा आयकर ऐन, 2031 एिं
होटल कर, मनोरञ्जन कर, ठे क्का कर र र्िक्री कर ऐन
बमोर्जम लगत कायम भई हालसम्म असुल नभएको बक्यौता
रकम
बक्यौर्ा वमन्हाको विशेष व्यिस्था (दफा 21.2)
• मू.अ.कर, अन्त:शुल्क तथा आयकर र्नधाि रण भएको
• उक्त कर र्नधाि रण 2076 असार मसान्तर्भत्र भएको
• झुट्टा तथा नक्कली र्िजक सम्बन्धी कारिाहीमा नपरे को
बक्यौर्ा वमन्हाको विशेष व्यिस्था (दफा 21.3)
• गैर नाफामूलक सामुदार्यक अस्पताल िा स्वास्थ्य संस्था तथा
र्िद् युतीय सञ्जालमा आधाररत सिारी सेिा उपलब्ध गराउने
सञ्चालकलाई
• आ.रा.का.बाट र्मर्त 2078/02/15 गते भन्दा अगार्ि मू.अ.कर
िा आयकर र्नधाि रण भएको
टर े वकङ्ग र्था टु र प्याकेज सम्बन्धमा विशेष व्यिस्था (दफा 23)

• मू.अ.कर लाग्ने कारोिारलाई कर छु टको र्बक्री अन्तगित दे खाई
कर संकलन तथा दाखखला नगरे को टर ाभल तथा टर े र्कङ्ग
एजे न्सीको कारोबार गने व्यखक्त
• यस्तोमा कर र्नधाि रण भई बक्यौता रहे को
• र्निेदन/मु द्दामा गई र्िचरार्धन रहे को

अन्त:शुल्क इजाजर् निीकरण सम्बन्धी विशेष व्यिस्था (दफा
26)
• अन्त:शुल्क ऐन, 2058 बमोर्जम इजाजतपत्र र्लई निीकरण
नगराउने इजाजतपत्रिाला

दािी गने समर् र गनुा पने काम

• 2078 मङ् र्सर मसान्तर्भत्र
• र्नधाि रण भएको कर रकम र र्निेदन र्दएको
र्मर्तसम्मको व्याजको 50% रकम बुझाउने

• र्नधाि ररत ढााँ चामा र्निेदन पेश गने
• 2078 पुष मसान्तर्भत्र
• बक्यौता रकम मध्ये अन्त:शुल्क िा कर
•
•
•
•

रकमको 75% रकम बुझाउने
र्नधाि ररत ढााँ चामा र्निेदन पेश गने
2078 पुष मसान्तर्भत्र
र्नधाि रणबाट कायम भएको कर र र्निेदन
र्दने र्दनसम्मको व्याजको रकम बुझाउने
र्नधाि ररत ढााँ चामा र्निेदन पेश गने

• 2078 पुष मसान्तर्भत्र
• न्यार्यक प्रर्क्रयामा नरहे का करदाताले
• र्नधाि ररत ढााँ चामा बक्यौता र्मन्हाको लार्ग

प्राप्त हुने छु ट सुविधा

• सोमा लागेको शुल्क,
थप दस्तुर, जररबाना
तथा बााँ की ब्याज र्मन्हा
हुने।

• सोमा लागेको
जररबाना, शुल्क, ब्याज
र बााँ की अन्त:शुल्क िा
कर र्मन्हा हुने।

• सोमा लागेको शुल्क,
थप दस्तुर र जररबाना
र्मन्हा हुने।

• त्यस्तो बक्यौता र्मन्हा
हुने।

र्निेदन पेश गने

• 2078 पुष मसान्तर्भत्र
• मू.अ.कर संकलन नगरे कोले र्मर्त
2078/02/15 गते सम्मको कारोबारको स्वयं
घोषणा गरी कर र्तने
• बक्यौता मध्ये र्नधाि ररत कर रकम बुझाउने
• मुद्दा र्फताि र्लई र्नधाि ररत कर रकम बुझाउने
• र्नधाि ररत ढााँ चामा र्निेदन पेश गने

• 2078 साउन मसान्तर्भत्र
• प्रत्येक िषिको लार्ग निीकरण िापत लाग्ने

• सोमा लागेको थप
दस्तुर, ब्याज र
जररबाना र्मन्हा हुने।

• लाग्ने जररबाना र्मन्हा
हुने।

दस्तुर बुझाउने

• निीकरणको र्निेदन दाखखला गने

आन्तररक राजस्व कार्ाालर् जोरपाटी
इमेल: iro-jorpati@ird.gov.np
फोन नम्बरहरु: 4914840 4914850 4914190

