नेपाल सरकार

अथ म

ालय

आ त रक राज व वभाग

ाकृ तक यि को ला ग लागू हुने करको दर (आय वष 2078/79 को ला ग)
एकल यि

द पती

रोजगार को आय मा

हुनक
े ो ला ग

.४,00,000/-

स म

करयो य आय भएमा

.4,00,000।- भ दा बढ

तर

.5,00,000/-

करयो य आय भएमा

स म

करको दर

.4,50,000/- स म करयो य करयो य आयको 1

आय भएमा

.4,50,000/- भ दा बढ

तर एकल यि को हकमा

.5,50,000/- स म करयो य

आय भएमा

.4,000/-र

.4,00,000/-

.5,00,000/-

स मको

तशतका दरले

द पतीको हकमा
.4,500/-

र

.5,50,000/-

तर

.7,00,000/-

करयो य आय भएमा

स म

.5,50,000/- भ दा बढ

तर एकल यि को हकमा

.7,50,000/- स म करयो य

आय भएमा

.14,000/-

.7,00,000/-

र

तशतका दरले

द पतीको हकमा
.14,500/-

.7,50,000/-

र

तशतका दरले

.7,00,000/- भ दा बढ

तर

.20,00,000/- स म

करयो य आय भएमा

.7,50,000/- भ दा बढ
.20,00,000/-

करयो य आय भएमा

स म

.54,000/-

.20,00,000/तशतका दरले

द पतीको हकमा
.54,500/-

र

.20,00,000/तशतका दरले

.20,00,000/-

भ दा
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.20,00,000/-

भ दा

बढ

.5,00,000/-

दे िख

.5,50,000/-

दे िख

.7,00,000/-

दे िख

.7,50,000/-

दे िख

स मको

र

एकल यि को हकमा

10

दे िख

स मको

तर एकल यि को हकमा

रकममा

दे िख

.4,50,000/-

स मको

तशतका दरले

.5,00,000/- भ दा बढ

तशतका दरले *

स मको

स मको

रकममा

रकममा

रकममा

रकममा

रकममा

10

20

20

30

30

बढ करयो य आय भएमा

करयो य आय भएमा

.4,44,000/-

र

.20,00,000/-

भ दा बढ रकममा 36
द पतीको हकमा

.4,29,500/-

तशतका दरले

र

.20,00,000/-

भ दा बढ रकममा 36
एकलौट फमको

पमा यवसाय मा

.4,00,000/-स म

आय भएमा

.4,00,000/- भ दा बढ

तर

.5,00,000/-

करयो य आय भएमा

हुनक
े ो ला ग

.4,50,000/-स म

करयो य आय भएमा

स म

करयो य कर नला ने

.4,50,000/- भ दा बढ

तर एकल यि को हकमा

.5,50,000/- स म करयो य

आय भएमा

.4,00,000/-

स मको रकममा 10
द पतीको हकमा

.4,50,000/-

स मको रकममा 10
.5,00,000/- भ दा बढ

तर

.7,00,000/-

करयो य आय भएमा

स म

.5,50,000/- भ दा बढ

.7,50,000/- स म करयो य

आय भएमा

.10,000/-

.7,00,000/-

र

तशतका दरले

.10,000/-

.7,50,000/-

र

तशतका दरले

तर

.20,00,000/- स म

करयो य आय भएमा

.7,50,000/- भ दा बढ
.20,00,000/-

करयो य आय भएमा

दे िख

दे िख

तर एकल यि को हकमा

द पतीको हकमा

.7,00,000/- भ दा बढ

स म

.50,000/-

र

तशतका दरले

र

बढ करयो य आय भएमा

करयो य आय भएमा

भ दा

बढ

एकल यि को हकमा
.4,40,000/-

र

भ दा बढ रकममा 36
द पतीको हकमा

.4,25,000/-

र

भ दा बढ रकममा 36
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तशतका दरले

.5,00,000/-

दे िख

.5,50,000/-

दे िख

.7,00,000/-

दे िख

.7,50,000/-

दे िख

रकममा

रकममा

स मको

तशतका दरले

.20,00,000/-

.5,50,000/-

स मको

.20,00,000/भ दा

तशतका दरले

स मको

.20,00,000/-

.50,000/-

.5,00,000/-

स मको

तर एकल यि को हकमा

द पतीको हकमा

.20,00,000/-

तशतका दरले

रकममा

रकममा

20

20

30

30

.20,00,000/-

तशतका दरले

.20,00,000/-

तशतका दरले

*

एकलौट फम दता भएका करदाताको हकमा, नवृतभरण बापतको आय, नवृतभरण कोष र योगदानमा

आधा रत सामािजक सुर ा कोषमा योगदान गन

ाकृ तक

यि

को आयमा एक

तशतको कर ला ने छै न।

{(अनुसूची-१ को दफा १को उपदफा (१) र (२)}
ाकृ तक यि को आयमा समावेश नहुने रकम वा खचमा छु ट हुने रकमः
१. दुगम भ ा सु वधाः
दुगम

ाकृ तक यि

े मा कायरत

को करयो य आयबाट घटाउन पाउने रकमः-

“क” वगका

े मा

. ५०,०००/- (पचास हजार)

“ख” वगका

े मा

. ४०,०००/- (चाल स हजार)

“ग” वगका

े मा

. ३०,०००/- (तीस हजार)

“घ” वगका

े मा

. २०,०००/- (बीस हजार)

“ङ” वगका

े मा

. १०,०००/- (दश हजार)

२. वैदेिशक भ ामा छु ट सु वधाः
नेपालका

वदे शि थत कुटनी तक

नयोगमा कायरत कमचार लाई

ा

हुने वैदेिशक भ ाको पचह र

तशत रकम करयो य आयबाट घटाउन पाउने।
3. नवृ भरण आय भएको यि ले पाउने छु ट सु वधाः
बा स दा

ाकृ तक

यि

पाउने सीमामा प चीस
4. अपा

को नवृ भरण आय रहेछ भने

य तो

यि

ले करयो य आयबाट नजले छु ट

तशत रकम घटाउन पाउने।

यि ले पाउने छु ट सु वधाः

बा स दा
थप पचास

ाकृ तक

यि

अपा

रहेछ भने य तो

यि

ले करयो य आयबाट नजले छु ट पाउने सीमामा

तशत थप रकम घटाउन पाउने।

5. लगानी बीमामा छु ट सु वधाः
बा स दा

ाकृ तक

यि

मयम वा प चीस हजार

3 | आय वष २०७8/७9 को ला ग

ले लगानी बीमा गरे को रहेछ भने

य तो बीमा बापत भ ु ानी गरे को वा षक

पैयाँमा जुन घट हु छ सो रकम करयो य आयबाट घटाउन पाउने।

6. वा य बीमा बापत तरे को
ाकृ तक

बा स दा

यि

भ ु ानी गरे को वा षक

मयमः

ले बा स दा बीमा क पनीसँग
मयम वा बीस हजार

वा य बीमा गरे को रहेछ भने य तो बीमा बापत

पैयाँमा जुन घट हु छ सो रकम करयो य आयबाट घटाउन

पाउने।
7. आ नो वा म वमा रहेको नजी भवनको बीमा बापत तरे को
ाकृ तक

बा स दा

यि

मयमः

ले बा स दा बीमा क पनीसँग आ नो

गरे को रहेछ भने य तो बीमा बापत भ ु ानी गरे को वा षक

वा म वमा रहेको नजी भवनको बीमा

मयम वा पाँच हजार

पैयाँमा जुन घट हु छ

य तो रकम कर यो य आयबाट घटाउन पाउने।
8. पा र मक आय मा
कुनै बा स दा
यि

हुने म हलालाई ला ने करमा छु ट

ाकृ तक

यि

पा र मक आय मा

ले तनुपन कर रकममा दश

आजन गन म हला रहेछ भने

ाकृ तक

य तो

तशत छु ट हुनछ
े ।

पूवानुमा नत कर (Presumptive Tax) : D-01 आय ववरण पेश गनको ला गः
बा स दा

ाकृ तक यि

ले

यवसायबाट

ा

करयो य आय तीन लाख

पैयाँ र यवसायको कारोबार बा षक

पैयाँभ दा बढ नभएको करदाताको हकमा दे हाय अनुसार कर ला ने छ। {आयकर ऐन, २०५८

तीस लाख

को दफा ४ को उपदफा (४)}
यवसाय हुने
महानगरपा लका वा उपमहानगरपा लका
नगरपा लका

े मा यवसाय गन

मा थ उि लिखत

े

े

कर रकम

े मा यवसाय गन

ाकृ तक यि

7,500/-

ाकृ तक यि

बाहे क अ य

.

4,000/-

े मा यवसाय गन

ाकृ तक यि

2,500/-

कारोबारको आधारमा ला ने कर (Turnover Tax) : D-02 आय ववरण पेश गनको ला गः
बा स दा

ाकृ तक

यि

ले नेपालमा

करयो य आय दश लाख

पैयाँ र

ोत भएको

यवसायबाट

यवसायको कारोबार तीस लाख

घट भएको र िच क सक, इि ज नयर ज ता पेशा व बाट

ा

आयमा

भएको,

यवसायबाट

पैयाँभ दा बढ एक करोड

दान गन परामश तथा वशेष

ा

पैयाँभ दा

सेवा बापतको आय

नभएको करदाताको हकमा दे हाय अनुसार ख ड (क) र (ख) वा (क), (ख) र (ग) को जोड बमोिजमको कर
दािखला गनु पदछ। {आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४क)}
ख ड (क) -

. तीस लाख

पैयाँस मको कारोबारमा
यवसाय हुने

महानगरपा लका वा उपमहानगरपा लका
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े

े मा यवसाय गन

कर रकम
ाकृ तक यि

7,500/-

.

नगरपा लका

े मा यवसाय गन

मा थ उि लिखत

ख ड (ख) -

े

ाकृ तक यि

बाहे क अ य

. तीस लाख

. पचास लाख

यवसायको
गन यि

लाई तीस लाख

मा थ उि लिखत
पचास लाख
सेवा

कारोबार रकमको,
ख ड (ग) -

यवसाय गन

लाई तीस लाख

पैयाँभ दा बढ

याँस, च ुरोट लगायतका तीन
लाई पचास लाख

मा थ उि लिखत
बढ एक करोड

यि

तशत

पैयाँस मको

2

तशत

पैयाँस मको कारोबारमा
कर दर

पैयाँभ दा बढ एक करोड

लाई पचास लाख

तशत

1

कार

यवसाय गन

0.25

पैयाँभ दा बढ

. पचास लाख

. एक करोड

पैयाँस म कारोबार रकमको,

कारोबार रकमको,

लाई तीस लाख

तशतस म क मशन वा मू य थप गर व तुको कारोबार

यवसाय बाहेकको

सेवा यवसाय गन यि

पैयाँस म कारोबार रकमको,

पैयाँभ दा बढ

यवसायको
गन यि

कर दर

पैयाँभ दा बढ पचास लाख

. पचास लाख

पैयाँस मको कारोबारमा

तशतस म क मशन वा मू य थप गर व तुको कारोबार

यवसाय बाहेकको
यि

2,500/-

कार

पैयाँस म कारोबार रकमको,

यवसाय गन

ाकृ तक यि

े मा यवसाय गन

पैयाँभ दा बढ

याँस, च ुरोट लगायतका तीन

4,000/-

पैयाँस म कारोबार रकमको,

यि

लाई पचास लाख

पैयाँभ दा बढ

कारोबारको आधारमा कर (Turnover Tax- TOT) तन

. एक करोड

पैयाँभ दा
पैयाँस मको

0.3

तशत

0.8

तशत

2

तशत

यि ले दे हाय बमोिजम दुई क तामा कर दािखला

गनुपन यव था ऐनको दफा 94 को उपदफा (1क) मा रहेको छ।
दािखला गनुपन म त

दािखला गनुपन कर रकम

पुस म हनाको अ यस म

पुस 20 गते स मको कारोबारमा तो कएको दर अनुसार ला ने कर।

असारम हनाको अ यस म

असार

२०

गते

स मको

यथाथ

कारोबारको

अ यस म हुने कारोबार अनुमान गर

****
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असार

म हनाको

तो कएको दर अनुसार ला ने करको

गणना गर सो कर रकमबाट पुस मसा त भ
आउने कर रकम।

आधारमा

दािखला गरे को कर घटाई हुन

