नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

आन्त्तररक राजस्व ववभाग
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८८क. र ८९ बमोजजम भुक्तानीमा अग्रिम कर कट्टी तर्ा दफा
९५क. बमोजजम अग्रिम कर असुली सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा
(२०७७।७८)
आकवषथत हुने दफा

भुक्तानीमा कर कट्टी हुने भुक्तानी

भुक्तानीमा

कट्टीको दर %
दफा ८७ (१)

रोजगारीको आय (पाररश्रग्रमक)

कर

अनुसूची-१ को दफा
१ मा तोवकएको दरले

दफा ८८(१)

नेपालमा स्रोत भएको ब्याज भुक्तानी

१५

दफा ८८(१)

प्राकृग्रतक स्रोत, रोयल्टी, सेवा शुल्क, कग्रमशन, ग्रबक्री बोनस,

१५

दफा ८८(१) ९२(१)(ज)

बैठक भत्ता, पटके रूपमा गररएको अध्यापन गराए बापत, प्रश्नपर

१५

दफा ८८(१)(१)

नेपाल सरकारबाट भएको अवकाश भुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश

५

अवकाश भुक्तानी आदद

तयार गरे वा उत्तर पुस्तीका जााँच गरे बापतको भुक्तानी

कोषबाट भएको योगदानमा आधाररत अवकाश भुक्तानीबाट रु.
५,००,०००/- वा भुक्तानी रकमको ५० प्रग्रतशतमध्ये जुन बढी
हुन्त्छ सो घटाई बााँकी रहने भुक्तानी

दफा ८८(१)(२)

बाग्रसन्त्दा रोजगार कम्पनीले गैर बाग्रसन्त्दा व्यजक्तलाई भुक्तानी

दफा ८८(१)(३)

वायुयानको ग्रलज (पट्टा) बापतको रकम भुक्तानी

दफा ८८(१)(४)

मूल्य

गरे को कग्रमशन

अग्रभवृवि

करमा

दताथ

भएको

सेवाप्रदायक

५
१०

बाग्रसन्त्दा

व्यजक्तलाईथ भुक्तानी गरे को सेवा शुल्कमा वा मूल्य अग्रभवृवि कर

१.५

छु टको कारोबार गने बाग्रसन्त्दा ग्रनकायलाई भुक्तानी गरे को सेवा
शुल्क
दफा ८८(१)(५)
९२(१)(ख)
दफा ८८(१)(५)

आय वर्ष २०७७।७८ को लागि

व्यवसाय सञ्चालन गरररहे को बाहे क अन्त्य प्राकृग्रतक व्यजक्तलाई
नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर र सोसाँग गााँग्रसएका जडानहरु

१०

र उपकरणहरु बापत भुक्तानी गरे को भाडा

बाग्रसन्त्दा व्यजक्तले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भुक्तानी

[Type here]

१०

[Type here]

दफा ८८(१)(५)(क)

मूल्य अग्रभवृवि करमा दताथ भई सवारी साधन भाडामा ददने
व्यवसाय गने व्यजक्तलाई त्यस्तो सवारी साधनको भाडा बापत

१.५

भुक्तानी गने रकम
दफा ८८(१)(६)

सामुवहक लगानी कोष (म्यूच ुअल फण्ड) बाट ववतरण गररने
प्रग्रतफल

५

-प्राकृग्रतक व्यजक्तलाई

१५

-अन्त्य व्यजक्तलाई
दफा ८८(१)(७)

बाग्रसन्त्दा व्यजक्तले भू उपिह, ब्याण्डववर्, अजटटकल फाइवर,
दूरसञ्चार सम्बन्त्धी उपकरण वा ववद्युत प्रशारण लाइन प्रयोग गरे

१०

दफा ८८(१)(८)

ढु वानी सेवा बापतको तर्ा ढुवानी साधन भाडामा ददए बापतको

२.५

दफा ८८(१)(८)

मूल्य अग्रभवृवि करमा दताथ भई ढु वानी सेवा प्रदान गने वा ढु वानी

१.५

दफा ८८(१)(९)

बाग्रसन्त्दा बैंक तर्ा ववत्तीय सं स्र्ाले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको

१०

बापतको भुक्तानी

भुक्तानी रकम
साधन भाडामा ददने व्यवसाय गने व्यजक्तलाई भुक्तानी गने रकम

क्षेरमा लगानी गनथ ववदे शी बैंकबाट ववदे शी मुद्रामा ऋण बापतको
ब्याज भुक्तानी

दफा ८८(२)(क)

लाभांश

५

दफा ८८(२)(ख)

लगानी बीमाको लाभ

५

दफा ८८(२)(ग)

स्वीकृग्रत नग्रलएको अवकाश कोषबाट लाभको भुक्तानी

५

दफा ८८(३)

नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसाँग सम्बजन्त्धत नभएको

खण्डमा बाग्रसन्त्दा बैंक, ववत्तीय सं स्र्ा, सहकारी वा ऋणपर जारी
गने अन्त्य कुनै ग्रनकाय वा प्रचग्रलत कानुन बमोजजम सूजचकृत
भएका कम्पनीले कुनै प्राकृग्रतक व्यजक्तलाई ग्रनक्षेप, ऋणपर,

५

ग्रडवेन्त्चर तर्ा सरकारी बण्डको बापत भुक्तानी गने ब्याज

आय वर्ष २०७७।७८ को लागि

[Type here]

[Type here]

दफा ८८क.(१)

आकजस्मक लाभ

२५

दफा ८९(१)

ठे क्का वा करार बापत रु.५०,०००/- भन्त्दा बढी रकमको

१.५

दफा ८९(३)(क)

गैर बाग्रसन्त्दा व्यजक्तलाई भुक्तानी हुने ठे क्का वा करारमा

दफा ८९(३)(ख)

गैर बाग्रसन्त्दा बीमा कम्पनीलाई भुक्तानी हुने वप्रग्रमयम वा गैर

भुक्तानी

५

बाग्रसन्त्दा बीमा कम्पनीबाट पुनबीमा बापत प्राप्त हुने वप्रग्रमयम

१.५

रकमबाट ददइने कग्रमशन
दफा ८९(३)(ग)

गैर बाग्रसन्त्दा व्यजक्तलाई हुने अन्त्य भुक्तानी

ववभागले

ग्रलजखत

सूचना ददए बमोजजम
दफा ८९(३क)

उपभोक्ता सग्रमग्रत माफथत काम गराउने गरी गररएको पचास लाख
रुपैयााँभन्त्दा बढीको भुक्तानी

१.५
कर कट्टी गनुथ नपने

दफा ८८(१)(५)(ख)

प्राकृग्रतक व्यजक्तले घर बहाल बापत प्राप्त गरे को रकममा

दफा ८८(१)(१०)

उपभोक्ताले वस्तु तर्ा सेवा खररद गदाथ प्रचग्रलत कानुन बमोजजम कर कट्टी गनुथ नपने
भुक्तानी काडथ, इ मनी (वालेट), मोबाइल बैंवकङ्ग जस्ता ववद्युतीय
भुक्तानीका

उपकरणबाट

प्रोत्साहन रकममा

भुक्तानी

गरे

बापत

प्रदान

गररने

सम्बजन्त्धत कर कट्टी गनुथ नपने

दफा ८८(४)(क)

प्राकृग्रतक

दफा ८८(४)(क१)

परपग्ररकामा प्रकाजशत लेख रचना बापतको भुक्तानी

कर कट्टी गनुथ नपने

दफा ८८(४)(ख)

बाग्रसन्त्दा बैंक वा अरु बाग्रसन्त्दा ववत्तीय सं स्र्ालाई ग्रतरे को ब्याज

कर कट्टी गनुथ नपने

दफा ८८(४)(ग)

कर छु ट पाएको भुक्तानी

कर कट्टी गनुथ नपने

दफा ८८(४)(घ)

क्रेग्रडट काडथ जारी गने बैंकलाई ग्रतरे को इण्टरररजनल इण्टरचेन्त्ज कर कट्टी गनुथ नपने

दफा ८८(४)(ङ)

सामूवहक लगानी कोष (म्युच ुअल फण्ड) लाई भुक्तानी गररएको कर कट्टी गनुथ नपने

आय वर्ष २०७७।७८ को लागि

व्यजक्तले

गरे को

बाहे कका अन्त्य कुनै भुक्तानी

व्यवसाय

सञ्चालनसाँग

शुल्क

लाभांश र ब्याज

[Type here]

[Type here]

दफा ८८क.(२)

सावहत्य, कला, सं स्कृग्रत, खेलकुद, परकररता, ववज्ञान, प्रववग्रध तर्ा कर कट्टी गनुथ नपने
सावथजग्रनक प्रशासन क्षेरमा योगदान पुर्याए बापत प्राप्त हुने
रावष्ट्रय र अन्त्तराथवष्ट्रयस्तरका पााँच लाख रुपैयााँसम्मको पुरस्कार

दफा ९५क.(१)

कमोग्रडटी फ्यूचर माकेट अन्त्तगथत व्यापार गने व्यजक्तबाट सो
व्यवसायबाट प्राप्त गने मुनाफा र लाभमा कमोग्रडटी फ्युचर
माकेट सेवा सञ्चालन गने ग्रनकायले असुल गनुप
थ ने अग्रिम कर

दफा ९५क.(२)(क)

नेपाल ग्रधतोपर बोडथमा सूजचकरण भएको ग्रनकायको वहतको

ग्रनिःसगथबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी वाग्रसन्त्दा प्राकृग्रतक व्यजक्तको
हकमा

दफा ९५क.(२)(क)

नेपाल ग्रधतोपर बोडथमा सूजचकरण भएको ग्रनकायको वहतको
ग्रनिःसगथबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी बाग्रसन्त्दा ग्रनकायको हकमा

दफा ९५क.(२)(क)

नेपाल ग्रधतोपर बोडथमा सूजचकरण भएको ग्रनकायको वहतको
ग्रनिःसगथबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी अन्त्यको हकमा

दफा ९५क.(२)(ख)

५

१०

२५

नेपाल ग्रधतोपर बोडथमा सूजचकरण नभएको ग्रनकायको वहतको
ग्रनिःसगथबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी बाग्रसन्त्दा प्राकृग्रतक व्यजक्तको
हकमा

दफा ९५क.(२)(ख)

नेपाल ग्रधतोपर बोडथमा सूजचकरण नभएको ग्रनकायको वहतको

दफा ९५क.(२)(ख)

नेपाल ग्रधतोपर बोडथमा सूजचकरण नभएको ग्रनकायको वहतको

ग्रनिःसगथबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी बाग्रसन्त्दा ग्रनकायको हकमा

ग्रनिःसगथबाट प्राप्त लाभको भुक्तानी अन्त्यको हकमा
दफा ९५क.(५)(क)

१०

प्राकृग्रतक व्यजक्तको जग्गा वा ग्रनजी भवन ग्रनिःसगथ बापत भएको

ाँ ीगत लाभमा सम्पजत्तको स्वाग्रमत्व पााँच वषथ वा सो भन्त्दा बढी
पुज

१०

१५

२५

२.५

भएकोमा
दफा ९५क.(५)(ख)

प्राकृग्रतक व्यजक्तको जग्गा वा ग्रनजी भवन ग्रनिःसगथ बापत भएको
ाँ ीगत लाभमा सम्पजत्तको स्वाग्रमत्व पााँच वषथभन्त्दा कम भएकोमा
पुज

आय वर्ष २०७७।७८ को लागि

[Type here]

५

[Type here]

दफा ९५क.(६)

दफा ९५क.(५) मा लेजखए दे जख बाहे क अन्त्य कुनै व्यजक्तको

दफा ९५क.(६क)

ववदे शमा अध्ययन गनथ जाने ववद्यार्ीलाई भाषा परीक्षा तर्ा

स्वाग्रमत्वको जग्गा वा भवन ग्रनिःसगथ भएको मूल्यमा

मानकीकृत परीक्षण शुल्क बापत ववदे शी मुद्राको सटही सुववधा
उपलब्ध गराउने बाग्रसन्त्दा बैंक वा ववत्तीय सं स्र्ाले त्यस्तो परीक्षा

१.५

१५

शुल्क बापतको रकममा ववदे शी मुद्राको सटही सुववधा ददएको
बखत
दफा ९५क.(७)

व्यापाररक प्रयोजनको लाग्रग पैठारी हुने भन्त्सार दरबन्त्दीको भाग
१ मा पने रााँगा, भैसी, खसी, बोका, च्याङिा, भाग ३ मा पने

जीववत,ताजा तर्ा वहग्रमकृत गररएको माछा, भाग ६ मा पने ताजा

फुलहरु, भाग ७ मा पने ताजा तरकारी, आलु, टयाज, सुख्खा

५

तरकारी, लसुन, बेबी कनथ र भाग ८ मा पने ताजा फलफुलहरूमा
भन्त्सार प्रयोजनको लाग्रग कायम मूल्यमा

भाग २ को मासु, भाग ४ को दूधजन्त्य पदार्थ, अण्डा, मह, भाग

१० को कोदो, फापर, जुनेलो, चामल, कग्रनका, भाग ११ को मैदा,

आाँटा तर्ा वपठो, भाग १२ को जग्रडबुवट, उखु र भाग १४ को

२.५

बनस्पग्रतजन्त्य उत्पादनमा

आय वर्ष २०७७।७८ को लागि

[Type here]

[Type here]

अजन्त्तम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी (दफा ९२)
दे हायका भुक्तानीलाई अजन्त्तम रूपमा कर कट्टी हुने भुक्तानी माग्रननेछिः
(क) बाग्रसन्त्दा कम्पनी वा साझेदारी फमथले भुक्तानी गरे को लाभांश,
(ख) व्यवसाय सञ्चालन गरररहे को बाहे क अन्त्य प्राकृग्रतक व्यजक्तलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्गा वा घर र
सोसाँग गााँग्रसएका जडानहरु र उपकरणहरु बापत भुक्तानी गरे को भाडा,

(ग) बाग्रसन्त्दा व्यजक्तले लगानी बीमा बापत भुक्तानी गरे को लाभ,
(घ) बाग्रसन्त्दा व्यजक्तले ग्रतरे को स्वीकृग्रत नग्रलएको अवकाश कोषको वहत बापत भुक्तानी गरे को लाभ,
(ङ) दफा ८८ को उपदफा (३) मा उजल्लजखत बैंक, ववत्तीय सं स्र्ा वा ऋणपर जारी गने अन्त्य कुनै ग्रनकाय

वा प्रचग्रलत कानुन बमोजजम सूचीकृत भएका कम्पनी वा सहकारीले भुक्तानी ददएको दे हाय बमोजजमको
ब्याजिः

(१) नेपालमा स्रोत भएको र व्यवसाय सञ्चालनसाँग सम्बजन्त्धत नभएको प्राकृग्रतक व्यजक्तलाई भुक्तानी
गरे को,

(२) दफा २ को खण्ड (ध) बमोजजमको कर छु ट पाउने सं स्र्ालाई भुक्तानी गरे को ।
(च) दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजजम गैर बाग्रसन्त्दा व्यजक्तलाई ददइएको कर कट्टी हुनपु ने भुक्तानी।
(छ) नेपाल सरकार वा स्वीकृत अवकाश कोष वा स्वीकृग्रत नग्रलएको अवकाश कोषबाट भुक्तानी गररएको

अवकाश भुक्तानी समेत सबै प्रकारका अवकाश भुक्तानी (ग्रनयग्रमत रूपमा भुक्तानी हुने ग्रनवृत्तभरण
बाहे क),

(ज) प्रग्रत बैठक बीस हजार रुपैयााँसम्मको बैठक भत्ता, पटके रूपमा अध्यापन गराए बापत, प्रश्नपर तयार गरे
वा उत्तर पुजस्तका जााँच गरे बापतको भुक्तानी,

(झ) आकजस्मक लाभ बापतको भुक्तानी,
(ञ) सामूवहक लगानी कोष (म्युच ुअल फण्ड) बाट प्राकृग्रतक व्यजक्तलाई ववतरण गररने प्रग्रतफल रकम।
(ट) एकलौटी फमथ बाहे कका प्राकृग्रतक व्यजक्तको सवारी साधन वा ढुवानी सेवाको भाडा बापतको भुक्तानी।

आय वर्ष २०७७।७८ को लागि
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