आर्थिक अध्यादेश २०७८ ले गरे को छु ट सुविधाहरु












अन्तःशुल्क ऐन २०१५‚ आयकर ऐन, २०३१ र मूल्य अवििृवि कर ऐन‚ २०५२ ले प्रवतस्थापन गरे का होटल कर,
मनोरञ्जन कर, ठे क्का कर र विक्रीकर ऐन िमोविमको िक्यौता रकममध्ये अन्तःशुल्क िा कर रकमको पचहत्तर प्रवतशत
रकम २०७८ साल पुस मसान्तवित्र िुझाएमा िररिाना‚ शुल्क, ब्याि र िााँकी अन्तःशुल्क िा कर वमन्हा हुने।
मूल्य अवििृवि कर‚ अन्तःशुल्क तथा आयकर ऐन िमोविम २०७६ असार मसान्तसम्म कर वनधािरण िई िक्यौता
रहेको कर िा अन्तःशुल्क रकम र वनिेदन ददएको वमवतसम्मको ब्याि २०७८ पुस मसान्तवित्र िुझाएमा शुल्क, थप
दस्तुर र िररिाना वमन्हा हुने।
ट्रािल तथा ट्रे दकङ्ग एिेन्सीको कारोिार गने व्यविले विगतमा ट्रे दकङ्ग तथा टु र प्याके िमा मूल्य अवििृवि कर लाग्ने
कारोिारलाई कर छु टको विक्री अन्तगित देखाई मूल्य अवििृवि कर संकलन र दावखल नगरे कोमा २०७८ िेठ १४
गतेसम्मको कारोिारको स्ियं घोषणा गरी त्यस्तो कारोिारमा लाग्ने मूल्य अवििृवि कर िा त्यस्तो कारोिारमा कर
वनधािरण िई वतनि िााँकी रहेको कर रकम िा त्यस्तो कारोिारमा िएको कर वनधािरण उपर प्रशासकीय पुनरािलोकन
िा पुनरािेदन मा गर्ि मुद्दा विचाराधीन रहेको व्यविले त्यस्तो मुद्दा दिताि वलई वनधािररत कर रकम २०७८ पुस
मसान्तवित्र दावखल गरे मा थप दस्तुर, ब्याि र िररिाना वमन्हा हुने।
पुिािनुमावनत आय वििरण (डे१) िुझाउने करदाताहरुले आर्थिक िषि २०७७।०७८ मा लाग्ने करका दरहरुमा नब्िे
प्रवतशत छु ट हुने िएकाले, महानगरपावलका िए रु. ७५०, नगरपावलकामा िए रु. ४०० र गाउाँ पावलकामा िए
रु. २५० मात्र दावखला गदाि हुने।
कारोिारको आधारमा कर िुझाउने करदातालाई आय िषि २०७७/७८ मा लाग्ने करमा पचहत्तर प्रवतशत छु ट
हुने।(डे२)
एक करोड रुपैयााँसम्मको व्यािसावयक कारोिार िएका व्यविलाई लाग्ने करमा पचास प्रवतशतले छु ट हुने।
होटल‚ ट्रािल‚ ट्रे दकङ्ग‚ चलवचत्र व्यिसाय (वनमािण, वितरण तथा प्रदशिन), पाटी प्यालेस‚ सञ्चार गृह (वमवडया हाउस),
यातायात िा हिाई सेिाको एक करोड रुपैयााँिन्दा िढी कारोिार गने व्यविको करयोग्य आयमा एक प्रवतशत मात्र
कर लाग्ने र आय िषि २०७६/७७ र २०७७/७८ मा नोक्सानी िएको रहेछ िने नोक्सानी कट्टी गनि पाउने अिवध
दश िषि कायम िएको ।



कु नै िमि कम्पनी, साझेद ारी तथा संगरठत संस्थाको रुपमा दताि गरी कृ वष व्यिसाय गरी प्राप्त गरे को आयमा लाग्ने
करमा पचास प्रवतशतले छु ट हुने ।



अन्तःशुल्कको र्िाितपत्र वलई तोदकएको अिवधवित्र निीकरण नगराउने र्िाितपत्रिालाले २०७८ साउन मसान्तवित्र
निीकरण दस्तुर मात्र िुझाई निीकरण गरे मा लाग्ने िररिाना वमन्हा हुने ।



सम्ित् २०७७ चैत्र र २०७८ िैशाख मवहनाको मूल्य अवििृवि कर,अन्तशुल्क तथा अग्रीम करकट्टीको
रकम दावखला गने म्याद २०७८ असार २५ गतेसम्म थप िएको ।



आर्थिक िषि 2077/078 को तेस्रो दकस्ता िापतको अनुमावनत करको शत प्रवतशत रकममध्ये वतनििाकी कर रकम यही
२०७८ आषाढ मसान्तवित्र िुझाई व्याि तथा शुल्किाट िच्नुहुन हार्दिक अनुरोध छ ।
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