आन्तरिक िाजस्व ववभाि
आयकि ऐन, २०५८ को दफा ८७, ८८, ८८क. ि ८९ बमोजजम भ ुक्तानीमा अगिम कि कट्टी तथा दफा ९५क.
बमोजजम अगिम कि असुली सम्बन्धी व्यवस्था
(आ.व. २०७9/80)
आकवर्षत हुने दफा

भ ुक्तानीमा कि कट्टी हुने भ ुक्तानी

भ ुक्तानीमा

दफा ८७ को उपदफा (१)

िोजिािीको आय (पारिश्रगमक)

अनुसूची-१ को

कि

कट्टीको दि %
दफा

१

मा

तोवकएको दिले
दफा ८८ को उपदफा (१)

नेपालमा स्रोत भएको ब्याज भ ुक्तानी

१५

दफा ८८ को उपदफा (१)

प्राकृगतक स्रोत, िोयल्टी, सेवा शुल्क, कगमशन, गबक्री बोनस, अवकाश

१५

दफा ८८ को उपदफा (१)

बैठक भत्ता, पटके रूपमा िरिएको अध्यापन ििाए बापत, प्रश्नपत्र

१५

भ ुक्तानी आदद।

तयाि ििे वा उत्ति पुजस्तका जााँच ििे बापतको भ ुक्तानी

दफा ८८ को उपदफा (१) नेपाल सिकािबाट भएको अवकाश भ ुक्तानी वा स्वीकृत अवकाश
को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको कोर्बाट
दे हाय (१)

भएको

योिदानमा

आधारित

अवकाश

भ ुक्तानीबाट

५

रू.५,००,०००/- वा भ ुक्तानी िकमको ५० प्रगतशतमध्ये जुन बढी
हुन्छ सो घटाई बााँकी िहने भ ुक्तानी

दफा ८८ को उपदफा (१) बागसन्दा िोजिाि कम्पनीले िैि बागसन्दा व्यजक्तलाई भ ुक्तानी ििे को
को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको कगमशन

५

दे हाय (२)

दफा ८८ को उपदफा (१) वायुयानको गलज (पट्टा) बापतको िकम भ ुक्तानी

१०

को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको
दे हाय (३)

दफा ८८ को उपदफा (१) मूल्य

अगभवृवि

को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको व्यजक्तलार्ष
दे हाय (४)

किमा

दताष

भएको

सेवा

प्रदायक

भ ुक्तानी ििे को सेवा शुल्कमा वा मूल्य अगभवृवि कि

दे हाय (५)
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१.५

छु टको कािोबाि िने बागसन्दा गनकायलाई भ ुक्तानी ििे को सेवा
शुल्क

दफा ८८ को उपदफा (१) बागसन्दा व्यजक्तले नेपालमा स्रोत भएको भाडा भ ुक्तानी
को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको

बागसन्दा

१०

दफा ८८ को उपदफा (१) मूल्य अगभवृवि किमा दताष भई सवािी साधन भाडामा ददने
को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको व्यवसाय िने व्यजक्तलाई त्यस्तो सवािी साधनको भाडा बापत
दे हाय (५)(क)

भ ुक्तानी िने िकममा

दफा ८८ को उपदफा (१) सामुवहक लिानी कोर् (म्यूच ुअल फण्ड) बाट ववतिण िरिने
को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको प्रगतफल
दे हाय (६)

१.५

15

-प्राकृगतक व्यजक्तलाई

दफा ८८ को उपदफा (१) -अन्य
बागसन्दाव्यजक्तलाई
व्यजक्तले

५

भू

उपिह, ब्याण्डववथ, अजटटकल

फार्वि,

१०

दफा ८८ को उपदफा (१) ढु वानी सेवा बापतको तथा ढु वानी साधन भाडामा ददए बापतको

२.५

को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको दू िसञ्चाि सम्बन्धी उपकिण वा ववद्युत प्रशािण लार्न प्रयोि ििे
दे हाय (७)

बापतको भ ुक्तानी

को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको भ ुक्तानी िकम
दे हाय (८)

दफा ८८ को उपदफा (१) बागसन्दा बैं क तथा ववत्तीय सां स्थाले नेपाल िाष्ट्र बैं कले तोकेको
को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको क्षेत्रमा लिानी िनष ववदे शी बैं क वा अन्य ववत्तीय सां स्थाबाट ववदे शी
दे हाय (९)

१०

मुद्रामा ऋण बापतको ब्याज भ ुक्तानी

दफा ८८ को उपदफा (१) ववदे शी ववद्यालय वा ववश्वववद्यालयलाई िजजष्ट्रेशन शुल्क,

जशक्षण

5

दफा ८८ को उपदफा (१) बागसन्दा बैङ्क तथा ववत्तीय सां स्थाले जीवन बीमा कम्पनीलाई गनक्षेप

5

को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको शुल्क तथा पिीक्षा शुल्क बापतको भ ुक्तानी
दे हाय (11)

को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको बापत भ ुक्तानी ििे को ब्याज
दे हाय (12)

दफा ८८ को उपदफा (१) सावहजत्यक लेख वा िचना बापत बागसन्दा व्यजक्तलाई िोयल्टी
को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको भ ुक्तानी

1.5

दे हाय (13)

दफा ८८ को उपदफा (२) बागसन्दा व्यजक्तले नेपालमा स्रोत भएको लाभाांश भ ुक्तानीमा

५

दफा ८८ को उपदफा (२) बागसन्दा व्यजक्तले नेपालमा स्रोत भएको लिानी बीमाको लाभ

५

दफा ८८ को उपदफा (२) बागसन्दा व्यजक्तले नेपालमा स्रोत भएको स्वीकृगत नगलएको अवकाश

५

को खण्ड (क)
को खण्ड (ख)
को खण्ड (ि)
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भ ुक्तानीमा

कोर्बाट लाभको भ ुक्तानीमा

दफा ८८ को उपदफा (३)

नेपालमा स्रोत भएको ि व्यवसाय सञ्चालनसाँि सम्बजन्धत नभएको

५

खण्डमा बागसन्दा बैं क, ववत्तीय सां स्था, सहकािी वा ऋणपत्र जािी
िने अन्य कुनै गनकाय वा प्रचगलत कानुन बमोजजम सूजचकृत भएका

कम्पनीले कुनै प्राकृगतक व्यजक्तलाई गनक्षेप, ऋणपत्र, गडवेन्चि तथा
सिकािी बण्डको बापत भ ुक्तानी िने ब्याज
दफा ८८क. को उपदफा (१)

आकजस्मक लाभ बापतको भ ुक्तानीमा

२५

दफा ८९ को उपदफा (१)

ठे कका वा किाि बापत रू.५०,०००/- भन्दा बढी िकमको

१.५

दफा

(३)(क)

८९

को

भ ुक्तानीमा

उपदफा िैि बागसन्दा व्यजक्तलाई भ ुक्तानी हुने ठे कका वा किािमा

५

दफा ८९ को उपदफा (३) िैि बागसन्दा बीमा कम्पनीलाई भ ुक्तानी हुने वप्रगमयम वा िैि
को खण्ड (ख)

बागसन्दा बीमा कम्पनीबाट पुनबीमा बापत प्राटत हुने वप्रगमयम

१.५

िकमबाट ददर्ने कगमशन

दफा ८९ को उपदफा (३) िैि बागसन्दा व्यजक्तलाई हुने अन्य भ ुक्तानी

ववभािले
गलजखत

को खण्ड (ि)

सूचना

ददए

बमोजजम
ति नेपाली सेना, नेपाल प्रहिी तथा सशस्त्र प्रहिीले आफ्नो प्रयोजनका लागि खरिद िने हातहगतयाि, िोली िठ्ठा तथा
सञ्चाि उपकिणको खरिद बापतको भ ुक्तानीमा यो उपदफा लािू हुने छै न।

दफा ८९ को उपदफा (३क) उपभोक्ता सगमगत माफषत काम ििाउने ििी िरिएको पचास लाख
रुपैयााँभन्दा बढीको भ ुक्तानी

१.५
कि कट्टी

दफा ८८ को उपदफा (१) प्राकृगतक व्यजक्तले घि बहाल बापत प्राटत ििे को िकममा

िनुष नपने

को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको
दे हाय (५)(ख)

दफा ८८ को उपदफा (१) उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरिद िदाष प्रचगलत कानुन बमोजजम कि कट्टी
को प्रगतबन्धात्मक वाकयाांशको भ ुक्तानी काडष, र्मनी (वालेट), मोबार्ल बैं वकङ्ग जस्ता ववद्युतीय िनुष नपने
दे हाय (१०)

भ ुक्तानीका उपकिणबाट भ ुक्तानी ििे बापत प्रदान िरिने प्रोत्साहन
िकममा

दफा ८८ को उपदफा (४) प्राकृगतक
को खण्ड (क)

व्यजक्तले

ििे को

बाहेकका अन्य कुनै भ ुक्तानी

व्यवसाय

सञ्चालनसाँि

सम्बजन्धत कि कट्टी
िनुष नपने

दफा ८८ को उपदफा (४) पत्रपगत्रकामा प्रकाजशत लेख िचना बापतको भ ुक्तानी

कि कट्टी

को खण्ड (क१)

िनुष नपने

दफा ८८ को उपदफा (४) बागसन्दा बैं क वा अरु बागसन्दा ववत्तीय सांस्थालाई गतिे को ब्याज

कि कट्टी

3 | आय वर्ष २०७९/८० को लागि

िनुष नपने

को खण्ड (ख)

दफा ८८ को उपदफा (४) सहकािी बैङ्क तथा सहकािी सां घ सां स्थाले एक आपसमा ऋण कि कट्टी
को खण्ड (ख१)

दफा ८८ को उपदफा (४) सां वत्
को खण्ड (ख२)

िनुष नपने

लिानी बापत गतिे को ब्याज
2082

साल

चैत

मवहनासम्म

ववत्तीय

व्यवस्थापन कि कट्टी

(फार्नाजन्सयल कलोजि) सम्पन्न भएका दुईसय मेिावाट भन्दा िनुष नपने
मागथका जलाशय तथा अधषजलाशययुक्त जलववद्युत्त आयोजनाले

ववदे शी बैङ्क वा अन्य ववदे शी ववत्तीय सां स्थाबाट ववदे शी मुद्रामा
गलएको ऋण बापत गतिे को ब्याज
कि कट्टी

दफा ८८ को उपदफा (४) कि छु ट पाएको भ ुक्तानी

िनुष नपने

को खण्ड (ि)

दफा ८८ को उपदफा (४) क्रेगडट काडष जािी िने बैं कलाई गतिे को र्ण्टिरिजनल र्ण्टिचेन्ज कि कट्टी
िनुष नपने

को खण्ड (घ)

शुल्क

दफा ८८क. को उपदफा (२)

सावहत्य, कला, सां स्कृगत, खेलकुद, पत्रकरिता, ववज्ञान, प्रववगध तथा कि कट्टी
सावषजगनक प्रशासन क्षेत्रमा योिदान पुर्याए बापत प्राटत हुने िावष्ट्रय िनुष नपने
ि अन्तिाषवष्ट्रयस्तिका पााँच लाख रुपैयााँसम्मको पुिस्काि

दफा ९५क. को उपदफा (१)

कमोगडटी फ्यूचि माकेट अन्तिषत व्यापाि िने व्यजक्तबाट सो
व्यवसायबाट प्राटत िने मुनाफा ि लाभमा कमोगडटी फ्युचि माकेट

१०

सेवा सञ्चालन िने गनकायले असुल िनुप
ष ने अगिम कि
दफा

९५क. को उपदफा नेपाल

(२) को खण्ड (क)

गधतोपत्र

बोडषमा

सूचीकिण

भएको

गनकायको

वहतको

गनिःसिषबाट प्राटत लाभको भ ुक्तानी वागसन्दा प्राकृगतक व्यजक्तको

५

हकमा तीनसय पैं सठ्ठी ददनभन्दा बढी अवगध स्वागमत्वमा िहेको
वहतको लाभ िकममा

दफा

९५क. को उपदफा नेपाल

(२) को खण्ड (क)

गधतोपत्र

बोडषमा

सूचीकिण

भएको

गनकायको

वहतको

गनिःसिषबाट प्राटत लाभको भ ुक्तानी वागसन्दा प्राकृगतक व्यजक्तको

7.५

हकमा तीनसय पैं सठ्ठी ददन वा सो भन्दा कम अवगध स्वागमत्वमा
िहेको वहतको लाभ िकममा

दफा

९५क. को उपदफा नेपाल

गधतोपत्र

बोडषमा

सूचीकिण

भएको

गनकायको

वहतको

१०

दफा

९५क. को उपदफा नेपाल

गधतोपत्र

बोडषमा

सूचीकिण

भएको

गनकायको

वहतको

२५

दफा

९५क. को उपदफा नेपाल गधतोपत्र बोडषमा सूचीकिण नभएको गनकायको वहतको

१०

(२) को खण्ड (क)
(२) को खण्ड (क)
(२) को खण्ड (ख)
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गनिःसिषबाट प्राटत लाभको भ ुक्तानी बागसन्दा गनकायको हकमा
गनिःसिषबाट प्राटत लाभको भ ुक्तानी अन्यको हकमा

गनिःसिषबाट प्राटत लाभको भ ुक्तानी बागसन्दा प्राकृगतक व्यजक्तको
हकमा

दफा

९५क. को उपदफा नेपाल गधतोपत्र बोडषमा सूचीकिण नभएको गनकायको वहतको

१५

दफा

९५क. को उपदफा नेपाल गधतोपत्र बोडषमा सूचीकिण नभएको गनकायको वहतको

२५

गनिःसिषबाट प्राटत लाभको भ ुक्तानी बागसन्दा गनकायको हकमा

(२) को खण्ड (ख)

गनिःसिषबाट प्राटत लाभको भ ुक्तानी अन्यको हकमा

(२) को खण्ड (ख)

दफा ९५क. को उपदफा (५) प्राकृगतक व्यजक्तको जग्िा वा गनजी भवन गनिःसिष बापत भएको

पुाँजीित लाभमा सम्पजत्तको स्वागमत्व पााँच वर्ष वा सो भन्दा बढी

को खण्ड (क)

5

भएकोमा

दफा ९५क. को उपदफा (५) प्राकृगतक व्यजक्तको जग्िा वा गनजी भवन गनिःसिष बापत भएको

7.5

दफा ९५क. को उपदफा (६) दफा ९५क. को उपदफा (५) मा लेजखएदे जख बाहेक अन्य कुनै

१.५

दफा

१५

पुाँजीित लाभमा सम्पजत्तको स्वागमत्व पााँच वर्षभन्दा कम भएकोमा

को खण्ड (ख)

व्यजक्तको स्वागमत्वको जग्िा वा भवन गनिःसिष भएको मूल्यमा

(६क)

९५क.

को

उपदफा ववदे शमा

अध्ययन

िनष

जाने

ववद्याथीलाई

भार्ा

पिीक्षा

तथा

मानकीकृत पिीक्षण शुल्क बापत ववदे शी मुद्राको सटही सुववधा
उपलब्ध ििाउने बागसन्दा बैं क वा ववत्तीय सां स्थाले त्यस्तो पिीक्षा

शुल्क बापतको िकममा ववदे शी मुद्राको सटही सुववधा ददएको
दफा

(६ख)

९५क.

को

उपदफा बखत
व्यवसाय सञ्चालनमा सां लग्न निहेको कुनै बागसन्दा प्राकृगतक
व्यजक्तले नेपाल बावहि सफ्टवेयि वा यस्तै प्रकृगतको अन्य ववद्युतीय

१

सेवा उपलब्ध ििाए बापत ववदे शी मुद्रामा भ ुक्तानी प्राटत ििे को भए

सम्बजन्धत बैङ्क, ववत्तीय सां स्था तथा मुद्रा हस्तान्तिण (मगन ट्रान्सफि)
िने सां स्थाले त्यस्तो भ ुक्तानी प्रदान िदाष प्राटत िकममा
दफा

९५क.

को

उपदफा व्यवसाय सञ्चालनमा सां लग्न निहेको कुनै बागसन्दा प्राकृगतक
व्यजक्तले व्यजक्तित रुपमा नेपाल बावहि पिामशष सेवा प्रदान ििे

(६ि)

१

बापत ववदे शी मुद्रामा कुनै भ ुक्तानी प्राटत ििे को भएमा सम्बजन्धत
बैं ङ्क, ववत्तीय सां स्था तथा मुद्रा हस्तान्तिण (मगन ट्रान्सफि) िने
सां स्थाले त्यस्तो भ ुक्तानी प्रदान िदाष प्राटत िकममा

दफा

(६घ)

९५क.

को

उपदफा व्यवसाय सञ्चालनमा सां लग्न निहेको बागसन्दा प्राकृगतक व्यजक्तले

सामाजजक सञ्जालमा श्रब्यदृश्य सामिी अपलोड ििे बापत ववदे शी

१

मुद्रामा भ ुक्तानी प्राटत ििे को भएमा सम्बजन्धत बैंङ्क, ववत्तीय सां स्था

तथा मुद्रा हस्तान्तिण (मगन ट्रान्सफि) िने सां स्थाले त्यस्तो भ ुक्तानी
प्रदान िदाष प्राटत िकममा
दफा ९५क. को उपदफा (७) व्यापारिक प्रयोजनको लागि पैठािी हुने भन्साि दिबन्दीको भाि १
मा पने िााँिा, भैसी, खसी, बोका, भेडा, च्याङिा, भाि ३ मा पने

जीववत, ताजा तथा वहगमकृत िरिएको माछा, भाि ६ मा पने ताजा
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५

फुलहरु, भाि ७ मा पने ताजा तिकािी, आलु, टयाज, सुख्खा

तिकािी, लसुन, बेबी कनष ि भाि ८ मा पने ताजा फलफुलहरूमा
भन्साि प्रयोजनको लागि कायम मूल्यमा
भाि २ को मासु, भाि ४ को दू धजन्य पदाथष, अण्डा, मह, भाि १०
को कोदो, फापि, जुनेलो, चामल, कगनका, भाि ११ को मैदा, आाँटा

२.५

तथा वपठो, भाि १२ को जगडबुवट, उखु ि भाि १४ को
बनस्पगतजन्य उत्पादनमा

अजन्तम रूपमा कि कट्टी हुने भुक्तानी (दफा ९२)
दे हायका भ ुक्तानीलाई अजन्तम रूपमा कि कट्टी हुने भ ुक्तानी मागननेछिः
(क) बागसन्दा कम्पनी वा साझेदािी फमषले भ ुक्तानी ििे को लाभाांश,
(ख) व्यवसाय सञ्चालन िरििहेको बाहेक अन्य प्राकृगतक व्यजक्तलाई नेपालमा स्रोत भएको जग्िा वा घि ि सोसाँि
िााँगसएका जडानहरु ि उपकिणहरु बापत भ ुक्तानी ििे को भाडा,

(ि) बागसन्दा व्यजक्तले लिानी बीमा बापत भ ुक्तानी ििे को लाभ,
(घ) बागसन्दा व्यजक्तले गतिे को स्वीकृगत नगलएको अवकाश कोर्को वहत बापत भ ुक्तानी ििे को लाभ,
(ङ) दफा ८८ को उपदफा (३) मा उजल्लजखत बैं क, ववत्तीय सां स्था वा ऋणपत्र जािी िने अन्य कुनै गनकाय वा
प्रचगलत कानुन बमोजजम सूचीकृत भएका कम्पनी वा सहकािीले भ ुक्तानी ददएको दे हाय बमोजजमको ब्याजिः

(१) नेपालमा स्रोत भएको ि व्यवसाय सञ्चालनसाँि सम्बजन्धत नभएको प्राकृगतक व्यजक्तलाई भ ुक्तानी ििे को,
(२) दफा २ को खण्ड (ध) बमोजजमको कि छु ट पाउने सां स्थालाई भ ुक्तानी ििे को।

(च) दफा ८७, ८८, ८८क. वा ८९ बमोजजम िैि बागसन्दा व्यजक्तलाई ददर्एको कि कट्टी हुनपु ने भ ुक्तानी।
(छ) नेपाल सिकाि वा स्वीकृत अवकाश कोर् वा स्वीकृगत नगलएको अवकाश कोर्बाट भ ुक्तानी िरिएको अवकाश
भ ुक्तानी समेत सबै प्रकािका अवकाश भ ुक्तानी (गनयगमत रूपमा भ ुक्तानी हुने गनवृत्तभिण बाहेक),

(ज) प्रगत बैठक बीस हजाि रुपैयााँसम्मको बैठक भत्ता, पटके रूपमा अध्यापन ििाए बापत, प्रश्नपत्र तयाि ििे वा
उत्ति पुजस्तका जााँच ििे बापतको भ ुक्तानी,

(झ) आकजस्मक लाभ बापतको भ ुक्तानी,
(ञ) सामूवहक लिानी कोर् (म्युच ुअल फण्ड) बाट प्राकृगतक व्यजक्तलाई ववतिण िरिने प्रगतफल िकम।
(ट) एकलौटी फमष बाहेकका प्राकृगतक व्यजक्तको सवािी वा ढु वानी साधनको भाडा वा ढु वानी सेवा बापतको
भ ुक्तानी।

****
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