नेपाल सरकार

अर्ष मन्त्रालय

आन्त्तररक राजस्व ववभाि
व्यवसावयक छु ट तर्ा सुववधाहरु (आय वर्ष २०७६/७७ को लागि)
आयकर ऐन, 2058 को दफा 11 बमोजजम व्यवसायको आयमा छु ट तर्ा सुववधाहरु (Concession) सम्बन्त्धी
व्यवस्र्ालाई तलको तागलकामा प्रष्ट पाररएको छः
कर छु ट

गस.नं.

दफा

व्यवसाय/गनकायको वववरण/आयको अवस्र्ा

१

दफा 11(1)

कुनै फमष, कम्पनी, साझेदारी तर्ा सं िठित सं स्र्ाको रुपमा दताष

तर्ा सुववधा
कर नलाग्ने

िरी कृवर् व्यवसाय िरी प्राप्त िरे को आयमा र भूगम सम्वन्त्धी ऐन,
2021 को दफा 12 को खण्ड (घ) र (ङ) मा उल्लेख भए
बमोजजमको जग्िामा कृवर् व्यवसायबाट प्राप्त भएको बाहे क अन्त्य
कृवर् आम्दानीमा
२

दफा 11(2)

सहकारी ऐन, 2074 बमोजजम दताष भई सञ्चालन भएको कृवर् वा

कर नलाग्ने

वन पैदावरमा आधाररत रे शम खेती तर्ा रे शम उत्पादन, फलफूल
खेती, उत्पादन तर्ा फलफूल प्रशोधन, कफी खेती तर्ा प्रशोधन,
जगडवुटी खेती तर्ा प्रशोधन, तरकारीका बीउ गबजन उत्पादन,
मौरीपालन, मह उत्पादन, रबर खेती, कवुगलयगत वन, एग्रोफरे ष्ट्री
आठद व्यावसावयक वन सम्वन्त्धी व्यवसायहरु जस्ता कृवर् तर्ा
वनजन्त्य उद्योिहरु, तरकारी भणडारका लागि स्र्ावपत शीत भण्डार,
कृवर् सम्वन्त्धी बीउ ववजन, पशु आहारा, दाना, कीटनाशक और्गध,
मल तर्ा कृवर् औजार (याजन्त्रक शजिवाट चल्ने बाहे क) को
कारोवार िने सहकारी सं स्र्ा तर्ा िाउँ पागलका क्षेरमा सञ्चागलत
ववत्तीय कारोवार िने सहकारी सं स्र्ा वा सं घको आयमा तर्ा यस्तो
सं स्र्ा वा सं घले ववतरण िरे को लाभांशमा समेत
दफा 11(2क)

िाउँ पागलकाको क्षेरमा सञ्चागलत लघु ववत्त सं स्र्ा, ग्रागमण ववकास
बैङ्क, हुलाक बचत बैंङ्क, र उपदफा (2) बमोजजमका सहकारीमा
जम्मा

िरे को

गनक्षेपबाट

आजजषत

वावर्षक

पच्चीस

हजार

उद्योिबाट

भएको

रुपैंयासम्मको ब्याज आयमा
दफा 11(2ख)
आय वर्ष २०७६।७७ को लागि

वर्षभरी पूणरु
ष पले

सञ्चालनमा

रहे को

ववशेर्

कर नलाग्ने

आयमा लाग्ने करमा दे हाय बमोजजम छू ट हुने
-बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यजिको आयमा तीस प्रगतशतका दरले कर एक गतहाईले
छु ट
लािेको रहे छ भने सो करमा
- गनकायको आयमा लाग्ने करमा
३

दफा 11(3)(क)

बीसप्रगतशतले
छु ट

कुनै व्यजिलाई कुनै आय वर्षमा ववशेर् उद्योि र सूचना प्रववगध
उद्योिबाट भएको आयमा दे हाय बमोजजम कर लाग्ने
- एक सय वा सो भन्त्दा बढी नेपाली नािररकलाई वर्षभरी नै
प्रत्यक्ष रोजिारी ठदएमा लाग्ने करको

९० प्रगतशत

- तीन सय वा सो भन्त्दा बढी नेपाली नािररकलाई वर्षभरी नै
प्रत्यक्ष रोजिारी ठदएमा लाग्ने करको

८० प्रगतशत

- पाँच सय वा सो भन्त्दा बढी नेपाली नािररकलाई वर्षभरी नै
प्रत्यक्ष रोजिारी ठदएमा लाग्ने करको

७५ प्रगतशत

- एक हजार वा सो भन्त्दा बढी नेपाली नािररकलाई वर्षभरी नै
प्रत्यक्ष रोजिारी ठदएमा लाग्ने करको
तर मवहला, दगलत वा अपाङ्गहरु मध्ये कम्तीमा तेत्तीस प्रगतशतलाई

गतनुप
ष ने

समेतम समावेश िरी एक सय जनाभन्त्दा बढी नेपाली नािरीकलाई

रकममा र्प

वर्षभरी प्रत्यक्ष रोजिारी ठदएमा गतनुप
ष ने रकममा र्प दश प्रगतशत

10 प्रगतशत

छु ट हुने
४

दफा 11(3)(ख)

७० प्रगतशत

छु ट

क. अगत अववकगसत क्षेरहरुमा ववशेर् उद्योि सञ्चालन भएको भए
त्यस्तो उद्योि सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षको १० प्रगतशत
लागि आयमा लाग्ने करको

कर लाग्ने

ख. अववकगसत क्षेरहरुमा ववशेर् उद्योि सञ्चालन भएको भए त्यस्तो
उद्योि सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षको लागि
आयमा लाग्ने करको

२० प्रगतशत
कर लाग्ने

ि. अल्पववकगसत क्षेरहरुमा ववशेर् उद्योि सञ्चालन भएको भए
त्यस्तो उद्योि सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत दश आय वर्षको
लागि आयमा लाग्ने करको

आय वर्ष २०७६।७७ को लागि

३० प्रगतशत
कर लाग्ने

५

दफा 11(3)(ि)

ँ ी लिानीमा स्र्ापना हुने र पाँच
एक अबष रुपैंयाभन्त्दा बढीको पूज
सयभन्त्दा बढीलाई वर्षभरर नै प्रत्यक्ष रोजिारी प्रदान िने ववशेर्
उद्योिलाई कारोवार शुरु िरे को गमगतले पाँच वर्षसम्म पूणष रुपमा
आयकर छु ट
-त्यसपगछको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको

कर नलाग्ने
५0 प्रगतशत
छु ट

तर हाल सञ्चालनमा रहे का त्यस्ता उद्योिले कम्तीमा पच्चीस
ँ ी पुर्याई पाँच
प्रगतशत जगडत क्षमता वृवि िरी एक अबष रुपैंया पूज
सय भन्त्दा बढीलाई वर्षभरर नै प्रत्यक्ष रोजिारी प्रदान िरे मा त्यसरी
क्षमता वृविवाट प्राप्त भएको आयमा पवहलो पाँच वर्षसम्म पूणष

६

रुपमा आयकर छु ट

कर नलाग्ने

-त्यसपगछको तीन वर्षसम्म लाग्ने करको

५0 प्रगतशत

दफा

वहमाली जजल्ला र नेपाल सरकारले तोकेको पहाडी जजल्लाका ववशेर्

11(3क)(क)

आगर्षक क्षेरमा स्र्ावपत उद्योिलाई

छु ट

- कारोवार शुरु िरे को गमगतले दश वर्षसम्म लाग्ने आयकरको शत
प्रगतशत छु ट

कर नलाग्ने

- त्यसपगछका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको

५0 प्रगतशत
छु ट

७

दफा
11(3क)(ख)

अन्त्य क्षेरमा रहे को ववशेर् आगर्षक क्षेरमा स्र्ावपत उद्योिलाई
- कारोवार शुरु िरे को गमगतले पाँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरको
शत प्रगतशत छु ट

कर नलाग्ने

- त्यसपगछका आय वर्षमा लाग्ने आयकरको

५0 प्रगतशत
छु ट

दफा11(3क)(ि) ववशेर् आगर्षक क्षेरमा स्र्ावपत उद्योिले ववतरण िरे को लाभांशमा
-कारोवार शुरु िरे को गमगतले पाँच वर्षसम्म लाभांश ववतरणमा
लाग्ने करको शत प्रगतशत छु ट
-त्यसपगछको तीन वर्षसम्म लाभांस ववतरणमा लाग्ने करको

आय वर्ष २०७६।७७ को लागि

कर नलाग्ने
५० प्रगतशत

छु ट
दफा

ववशेर् आगर्षक क्षेरमा स्र्ावपत उद्योिका ववदे शी लिानीकताषले

11(3क)(घ)

ववदे शी प्रववगध वा व्यवस्र्ापन सेवा शुल्क तर्ा रोयल्टीबाट आजषन 50 प्रगतशत
िरे को आयमा लाग्ने आयकरको

८

दफा 11(3ख)

छु ट

खगनज, पेट्रोगलयम तर्ा प्राकृगतक ग्याँस अन्त्वेर्ण तर्ा उत्खनन िने
व्यजिले 2080 साल चैर मवहनासम्म व्यापाररक रुपमा कारोवार
सञ्चालन िरे मा कारोवार सञ्चालन िरे को गमगतले पवहलो सात
वर्षसम्म
-त्यसपगछको तीन वर्षसम्म

कर नलाग्ने

५0 प्रगतशत
छु ट

९

दफा 11(3ि)

नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन िरी तोकेको
टे क्नोलोजी पाकष, वायोटे क पाकष र सूचना प्रववगध पाकषगभर स्र्ावपत ५० प्रगतशत
सफ्टवेयर ववकास, तथयांङ्क प्रशोधन, साइवर क्याफे, गडजजटल छु ट
म्पावपङ सम्बन्त्धी उद्योिको आयमा लाग्ने करको

1०

दफा 11(3घ)

सम्वत् 2080 साल चैर मवहनासम्म जलववद्युतको व्यापाररक
रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा ववतरण सुरु िने अनुमगत प्राप्त व्यजि
वा गनकायले पवहलो दश वर्षसम्म
-त्यसपगछको पाँच वर्षसम्म

कर नलाग्ने
५0 प्रगतशत
छु ट

त्यस्तो सुववधा सौयष, वायु तर्ा जैववक पदार्षबाट उत्पादन हुने
ववद्युतले समेत पाउनेछ ।
1१

दफा 11(3ङ)

नेपालको श्रोतबाट कुनै आय वर्षमा गनकासीबाट भएको आयमा
-बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यजिको आयमा बीस प्रगतशतका दरले कर २५ प्रगतशत
छु ट
लाग्ने रहे छ भने सो करमा
-बागसन्त्दा प्राकृगतक व्यजिको आयमा तीस प्रगतशतका दरले कर ५० प्रगतशत
छु ट
लाग्ने रहे छ भने सो करमा
-गनकायको आयमा लाग्ने करमा
-प्राकृगतक व्यजिको उत्पादनमुलक उद्योिले उत्पादन िरे को वस्तु

आय वर्ष २०७६।७७ को लागि

२० प्रगतशत
छु ट

गनयाषत िरी प्राप्त भएको आयमा दफा 11(3ङ)(क) बमोजजमको
छु ट पगछ कायम हुने करमा

र्प २5

-गनकायको उत्पादनमुलक उद्योिले उत्पादन िरे को वस्तु गनयाषत प्रगतशत छु ट
िरी प्राप्त भएको आयमा दफा 11(3ङ)(ख) बमोजजमको छु ट पगछ
कायम हुने करमा

र्प २5
प्रगतशत छु ट

1२

दफा

कुनै गनकायले ट्राम वा ट्रली बस सञ्चालन िरे मा लाग्ने करमा

20 प्रगतशत

11(3च)(क)

1३

छु ट

दफा

कुनै गनकायले रोपवे, केवलकार, रे ल्वे, टनेल वा आकासे पुल 20 प्रगतशत

11(3च)(ख)

गनमाषण िरी सञ्चालन िरे मा लाग्ने करमा

छु ट

दफा

कुनै गनकायले ववमानस्र्ल गनमाषण तर्ा सञ्चालन िरे मा लाग्ने

४० प्रगतशत

11(3च)(ि)

करमा

दफा

कुनै गनकायले सडक, पुल वा सुरुङ्गमािष गनमाषण तर्ा सञ्चालन

11(3च)(घ)

िरे मा लाग्ने करमा

दफा

कुनै गनकायले ट्राम वा ट्रलीबसमा लिानी िरी सञ्चालन िरे मा

11(3च)(ङ)

लाग्ने करमा

दफा 11(3छ)

गधतोपर बजारमा सूचीकृत भएका उत्पादनमुलक, पयषटन सेवा, १५ प्रगतशत

छु ट
५2 प्रगतशत
छु ट
५2 प्रगतशत
छु ट

जलववद्युत उत्पादन, ववतरण तर्ा ट्रान्त्सगमसन िने र दफा 11 को छु ट
उपदफा (3ि) मा उल्लेख भएका गनकायहरुलाई लाग्ने करमा
1४

दफा 11(3ज)

अगत अववकगसत क्षेरमा स्र्ावपत फलफूलमा आधाररत ब्राण्डी, ४० प्रगतशत
साइडर एवं वाइन उत्पादन िने उद्योिलाई कारोवार शुरु िरे को आयकर छु ट
गमगतले दश वर्षसम्म

१५

दफा 11(3झ)

कुनै व्यजिले बौविक सम्पजत्त गनयाषत वापत प्राप्त रोयल्टी आयमा २५ प्रगतशत
लाग्ने आयकरको दरमा

१६

दफा 11(3ञ)

कुनै व्यजिले बौविक सम्पजत्तको हस्तान्त्तरणद्वारा गबक्री िरी प्राप्त ५० प्रगतशत
िरे को आयमा लाग्ने आयकरको दरमा

१७

दफा 11(3ट)

ँ ी लिानीमा स्र्ापना हुने पयषटन
दुई अबष रुपैंयाभन्त्दा बढीको पुज
क्षेरसँि सम्बजन्त्धत उद्योि वा अन्त्तराषवष्ट्रय उडान सञ्चालन िने हवाई
कम्पनीलाई

आय वर्ष २०७६।७७ को लागि

छु ट

छु ट

-कारोवार शुरु िरे को गमगतले 5 वर्षसम्म

कर नलाग्ने

-त्यसपगछको 3 वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा

५० प्रगतशत

तर हाल सञ्चालनमा रहे का त्यस्ता उद्योि वा हवाई कम्पनीले

छु ट

हालको जगडत क्षमताको कजम्तमा पच्चीस प्रगतशत क्षमता बृवि िरी
ँ ी पुर्याएमा, क्षमता बृविबाट प्राप्त भएको आयमा
दुई अबष पुज

१८

दफा 11(3ि)

-5 वर्षसम्म

कर नलाग्ने

-त्यसपगछको 3 बर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा

५० प्रगतशत
छु ट

ववशेर् उद्योि र पयषटन क्षेरसँि सम्बजन्त्धत उद्योिले आफ्नो सजञ्चत
मुनाफालाई सोही उद्योिको

क्षमता

ववस्तारको लागि

शेयरमा

ँ ीकरण िरे को अवस्र्ामा त्यस्तो पुज
ँ ीकरणमा लाभांश ववतरण
पुज
स्वरूप लाग्ने लाभांश करमा
१९

दफा 11(3ड)

शत प्रगतशत
छु ट

ँ ी भएको प्राइभेट
पचास करोड रुपैंया वा सोभन्त्दा बढी च ुिा पुज
कम्पनीको रुपमा सञ्चालनमा रहे को कुनै कम्पनी हुने िरी पजब्लक
कम्पनीको रुपमा पररणत भई कारोवार सञ्चालन िरे मा त्यसरी

पजब्लक कम्पनीको रुपमा पररणत भएको गमगतदे जख तीन वर्षसम्म दश प्रगतशत
छु ट
लाग्ने करमा
तर कम्पनी ऐन, 2063 को दफा 12 बमोजजम पजब्लक
कम्पनीको

रुपमा

सं स्र्ापन

हुनपु ने

कम्पनीले

यस

उपदफा

बमोजजमको सुववधा पाउने छै न ।
2०

दफा 11(3ढ)

स्वदे शी जचया उत्पादन र प्रशोधन िने उद्योि, दुग्ध पदार्षको
कारोवार िने डेरी उद्योि र कपडा उत्पादन िने उद्योिले आफ्नो ५0 प्रगतशत
उत्पादन गबक्री िरी प्राप्त िरे को आयमा लाग्ने आयकरको दरमा

2१

दफा 11(3ण)

सामुदावयक सं स्र्ाबाट सञ्चालन िररएका स्वास्थय सं स्र्ाको करयोग्य 20 प्रगतशत
आयमा लाग्ने करमा

2२

दफा 11(3त)

छु ट

छु ट

लघु उद्यमलाई व्यवसाय वा कारोवार शुरु िरे को गमगतले 5 आयकर
वर्षसम्म लाग्ने आयकर पूणष रुपमा छु ट हुने

नलाग्ने

यस्तो लघु उद्यम मवहला उद्यमीबाट सञ्चालन भएमा र्प दुई वर्ष आयकर
लाग्ने आयकर पूणरु
ष पमा छु ट हुने
आय वर्ष २०७६।७७ को लागि

नलाग्ने

2३

दफा 11(3र्)

कुनै आय वर्षमा कुनै गनकायले सावषजगनक पूवाषधार सं रचनाको
गनमाषण तर्ा सञ्चालन िरी नेपाल सरकारलाई हस्तान्त्तरण िने
जस्ता आयोजनाहरु र ववद्युत िृह गनमाषण, उत्पादन र प्रसारण 20 प्रगतशत
िरे मा त्यस्तो गनकायलाई सो गनकायको करयोग्य आयमा लाग्ने छु ट
करमा

२४

दफा ११(४)

कुनै व्यजिले दफा ११ बमोजजम बेग्ला बेग्लै कर छु ट सुववधा
पाउने कारोबार िरे को रहे छ भने त्यस्तो सुववधा गलन आयको
िणना

िदाष छु ट्टा छु ट्टै व्यजिले सो आय प्राप्त िरे को सरह मानी

आय िणना िनुप
ष नेछ ।
२५

दफा 11(5)

एउटै आयको सम्बन्त्धमा यस दफा बमोजजम एकभन्त्दा बढी छु ट
पाउन सक्ने अवस्र्ा भएको व्यजिले आफूले रोजेको कुनै एउटा
छु ट मार पाउनेछ ।

२६

दफा 11क

पूवाषधार सं रचनाको गनमाषण तर्ा सञ्चालान िनषको लागि नेपाल
सरकार र कुनै व्यजिका बीच कुनै सम्झौंता भएमा त्यस्तो
सम्झौंता िदाषको बखत कायम रहे को ऐनले व्यवस्र्ा िरे को करका
सुववधाहरु त्यस्तो पूवाषधार गनमाषण तर्ा सञ्चालन िने व्यजिले
सम्झौंता अवगधभर उपभोि िनष पाउनेछ ।

आय वर्ष २०७६।७७ को लागि

