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आतर्थक ववधेयक, 2078 ले र्प सं शोधन गरे को व्यवस्र्ा सम्िन्त्धी सूचना।
तमतत 2078/0५/२5 गते जारी भएको आतर्थक ववधेयक, २०७8 ले मूल्य अतभवृवि कर ऐन, 2052, आयकर

nflhDkf6, sf7df08f}+ .

ऐन, 2058 र अन्त्तःशुल्क ऐन, 2058 मा गरे का मुलभूत सं शोधनहरु र ववतभन्न छु ट तर्ा सुववधाहरू (स्कीम) का
र्प व्यवस्र्ाहरू दे हाय िमोजजम रहेका छन्। यस सम्िन्त्धी पूणथ ववषयवस्तु आतर्थक ववधेयक, 2078 िाट जानकारी
तलन हुन समेत अनुरोध गररन्त्छ।

आतर्थक ववधेयक‚ २०७8 ले र्प प्रदान गरे को छु ट तर्ा सुववधाहरु (स्कीम)
तस.
नं

१.

दफा

आतर्थक ववधेयक, २०७८ को व्यवस्र्ा (२०७८/५/२५)

34.

करको दायरामा आउनेलाई कर, शुल्क तर्ा व्याज तमन्त्हा हुनःे (१) जचवकत्सक, कलाकार, परकार, खेलाडी,
इजन्त्जतनयर, कानून व्यवसायी, लेखापरीक्षक, लेखापढी व्यवसायी, परामशथदाता, अतभकताथ तर्ा मध्यस्र्कताथ सेवा
प्रदायक लगायतका प्राकृततक व्यजिले आतर्थक वषथ २०७५/७६‚ २०७६/७७ र २०७७/७८ को आफ्नो

करयोग्य आयमा आयकर ऐन‚ २०५८ िमोजजम लाग्ने कर सं वत् २०७८ साल फागुन मसान्त्ततभर िुझाई
स्र्ायी लेखा नम्िर तलएमा सो मा लाग्ने शुल्क तर्ा ब्याज तमन्त्हा हुनछ
े ।
(२) उपदफा (१) िमोजजमको कर िुझाएमा

आतर्थक वषथ २०७५/७६ भन्त्दा अगातडको आयमा आयकर

ऐन, 2058 िमोजजम लाग्ने कर‚ शुल्क तर्ा ब्याज र आतर्थक िषथ 2077/78 सम्मको कारोिारमा मूल्य
अतभिृवि कर ऐन, 2052 िमोजजम लाग्ने कर, र्प दस्तुर, तर्ा ब्याज तमन्त्हा हुनेछ।
२.

3५.

ु ातनत तर्ा कारोिारमा आधाररत आय वववरण पेश गने करदाताको लातग ववशेष व्यवस्र्ा: (१)
पूवाथनम
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) तर्ा (४क) िमोजजम आय वववरण र कर दाजखला

गरे का करदाताहरुले आतर्थक वषथ २०73/74 दे जख २०७6/७7 सम्मको आफ्नो कारोिार घोषणा गदाथ

वास्तववक कारोिार अंक फरक परे को भएमा त्यस्ता करदाताले सं वत् २०७८ साल चैत मसान्त्ततभर प्रत्येक
आतर्थक वषथको वास्तववक कारोिार घोषणा गरी फरक परे को तिक्री रकमको एक दशमलि पााँच प्रततशत
कर दाजखला गरे मा करदाताले घोषणा गरे को हदसम्मको कर अजन्त्तम हुनेछ। यसरी कर दाजखला गने

करदाताहरुको सो भन्त्दा अजघल्ला आतर्थक िषथहरुको आयकर तर्ा मूल्य अतभिृवि करको कारोिार अंक
फरक परे को सम्िन्त्धमा कुनै छानववन, अनुसन्त्धान तर्ा कर तनधाथरण गररने छै न ।
1

(२) आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४ को उपदफा (४) िमोजजमको आय वववरण तर्ा उपदफा (४क)

िमोजजम कारोिारमा आधाररत कर वववरण र कर दाजखला गरे का करदाताहरुको आतर्थक िषथ २०७३/७४
दे जख २०७६/७७ सम्मको वास्तववक कारोिार अंक फरक परे को आधारमा तमतत २०७८ असार
मसान्त्तसम्म आयकरतफथ सं शोतधत कर तनधाथरण र मूल्य अतभिृवि करतफथ कर तनधाथरण भई वक्यौता रहे का

करदाताले कर तनधाथरण गदाथ कायम भएको र्प ववक्री रकमको एक दशमलि पााँच प्रततशत कर सं वत्
२०७८ साल चैतमसान्त्तसम्म दाजखला गरे मा वा यस्तो कर तनधाथरण उपर जचत्त निुझाई कानुन िमोजजम
प्रशासकीय पुनरावलोकन वा अन्त्य न्त्यावयक तनकायमा पुनरावेदन गरे को करदाताले मुद्दा वफताथ तलई

कर

तनधाथरण गदाथ कायम भएको र्प तिक्री रकमको एक दशमलि पााँच प्रततशत कर दाजखला गरे मा िााँवक कर,
र्प दस्तुर, जररवाना र शुल्क तमन्त्हा हुनेछ। यसरी कर दाजखला गने करदाताहरुको सो भन्त्दा अजघल्ला

आतर्थक वषथहरुको आयकर तर्ा मूल्य अतभिृवि करको कारोिार अंक फरक परे को सम्िन्त्धमा कुनै
छानतिन, अनुसन्त्धान तर्ा कर तनधाथरण गररने छै न।
३.

36.

मूल्य अतभिृवि कर तमनाहा सम्िन्त्धी ववशेष व्यवस्र्ाः (1) ववद्युत ववतरण वा प्रशारणको कारोिार गने
करदाताले यस ऐन प्रारम्भ भएको ददनसम्म त्यस्तो सेवा िापत िुझाउन िांवक मूल्य अतभवृवि कर वा
सम्िजन्त्धत आन्त्तररक राजस्व कायाथलयिाट सो ददनसम्ममा कर तनधाथरण भई िुझाउन िााँवक रहे को मूल्य
अतभवृवि कर र सोमा लागेको जररवाना, र्प दस्तुर र व्याज तमन्त्हा हुनेछ।

(2) मूल्य अतभिृवि करमा दताथ भई कारोिार गनुप
थ ने ढु वानी सेवाको कारोिार गने करदाताले

मूल्य

अतभवृवि करमा दताथ नभएको कारण दाजखला गनुप
थ ने मूल्य अतभिृवि कर दाजखला नगरे को भए मूल्य
अतभिृवि कर लाग्ने अवतधको कारोिारको स्वयं घोषणा गरी सोको तेह्र प्रततशतले हुने मूल्य अतभिृवि कर
सं वत् २०७८ साल पुस मसान्त्तसम्म दाजखला गरे मा सोमा लाग्ने र्प दस्तुर, ब्याज र जररवाना तमन्त्हा

हुनेछ। सार्ै यस्तो कारोिारमा आन्त्तररक राजस्व कायाथलयिाट कर तनधाथरण भई वक्यौता रहे का वा सो
उपर

प्रशासकीय

पुनरावलोकनको

लातग

आन्त्तररक

राजस्व

ववभागमा

तनवेदन

गरे को

वा

राजस्व

न्त्यायातधकरणमा पुनरावेदन गरे को मुद्दा ववचाराधीन रहे कोमा त्यस्ता करदाताले मुद्दा वफताथ तलई तनधाथररत कर
रकम दाजखला गरे मा सोमा लागेको र्प दस्तुर, ब्याज र जररवाना तमन्त्हा हुनेछ।

आतर्थक ववधेयक‚ २०७8 ले स्वास््य जोजखम कर असुलीमा गरे को सं शोधन
तस. नं
१.

दफा
७.

आतर्थक ववधेयक, २०७८ को व्यवस्र्ा (२०७८।५।२५)
स्वास््य जोजखम कर: (१) ववदे शिाट पैठारी हुने र स्वदे शमा उत्पाददत तिाँडीमा प्रतत जखल्ली तीस पैसा‚ च ुरोट
र तसगारमा प्रतत जखल्ली साठी पैसा र तयारी खाने सुती, खैनी, गुट्खा, पान मसलामा प्रतत वकलोग्राम साठी
रुपैयााँका दरले समदरमा स्वास््य जोजखम कर लगाई असुल गररनेछ।

2

आतर्थक अध्यादे श, २०७८ ले कर कानूनहरुमा गरे को सं शोधनमा आतर्थक ववधेयक, २०७८ िाट भएको
र्प सं शोधन तर्ा पररमाजथन
१. मूल्य अतभवृवि कर ऐन‚ २०५२ मा गरे को सं शोधन
क्र. सं .
१

दफा
अनुसूची १ को समूह
२ मा सं शोधन

आतर्थक ववधेयक, २०७८ को व्यवस्र्ा (२०७८/५/२५)
शीषथक २७.१६ को उपशीषथक २७१६.००.०० मा ववद्युत शजि भन्ने शब्दको सट्टा
ववद्युत उत्पादन‚ ववतरण र प्रसारण भन्ने शब्दहरु राजखएको।

२

अनुसूची १ को समूह समूह 7 को द्रष्टव्यको िुद
ाँ ा नं. (२) ई-लाइब्रे री सेवा
७ मा सं शोधन
ई-पतरका शुल्क भन्ने शब्दहरु राजखएको।

३

अनुसूची १ को समूह सं वत् 2082 साल चै त मवहनासम्म ववत्तीय व्यवस्र्ापन (फाइनाजन्त्सयल क्लोजर)
११ को खण्ड (आ) मा सम्पन्न भएका दुईसय मेगावाट भन्त्दा िढी क्षमताका जलाशय तर्ा अधथजलाशययुि
ाँ ा नं. 12क. र्प
िुद
जलववद्युत आयोजनाको लातग लगानी िोडथिाट स्वीकृत हुनक
े ो हकमा सो िोडथको र

शुल्कको सट्टा ई-िुक तर्ा

अन्त्यको हकमा ववद्युत ववकास ववभागको तसफाररसमा सम्िजन्त्धत आयोजना वा सोको

ठे केदारले पैठारी गने तनमाथण उपकरण, प्लाण्ट, मेजशनरी औजार एवं सोको
सम्िजन्त्धत पाटथपूजाथ, ववष्फोटक पदार्थ, पेनस्टक पाइप तर्ा स्टील प्ले टहरुमा मूल्य
अतभिृवि कर छु ट ददइनेछ।

ाँ ा िमोजजम तसफाररस गदाथ जलववद्युत आयोजनाको ववस्तृत इजन्त्जतनयररङ्ग
तर यस िुद

तडजाइन प्रततवेदनमा उजल्लजखत पररमाण अनुसार तसफाररस गनुप
थ नेछ।
४

ाँ ा नं. िुद
अनुसूची-२ को िुद
ाँ ा नं. ७ जझवकएको।
७ जझवकएको

५

ाँ ा नं. िुद
अनुसूची-२ मा िुद
ाँ ा नं. १२ वन तर्ा वातावरण मन्त्रालयको तसफाररसमा स्वदे शी उद्योगिाट
१२ र्प
उत्पादन हुने ववद्युतीय सवारीमा प्रयोग हुने उपशीषथक ८५०७.२०.०० मा पने तडप
साइकल तलड एतसड व्याट्री।
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२. आयकर ऐन‚ २०५८ मा गरे को सं शोधन
क्र. सं .

दफा

आतर्थक ववधेयक, २०७८ को व्यवस्र्ा (२०७८/५/२५)

1.

दफा ४ को उपदफा (४)

व्यवसायिाट प्राप्त करयोग्य आय तीन लाख रूपैयााँसम्म र व्यवसायको कारोिार

दफा ४ को उपदफा

व्यवसायिाट प्राप्त करयोग्य आय दश लाख रुपैयााँसम्म र व्यवसायको कारोिार

खण्ड (ख) मा सं शोधन

2.

तीस लाख रूपैयााँभन्त्दा िढी नभएको।

(४क) खण्ड (ख) सं शोधन तीस लाख रुपैयााँभन्त्दा िढी एक करोड रुपैयााँभन्त्दा घटी भएको।

3.

दफा

११

को

उपदफा

(३)(ख) मा प्रततवन्त्धात्मक
वाक्यांश र्प

4.

दफा

११

तर कणाथली प्रदे शमा स्र्ावपत सय भन्त्दा िढी नेपाली नागररकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी

ददने तिशेष उद्योगलाई कारोिार शुरु गरे को तमततले पन्त्र िषथसम्म आयकर छु ट
हुनेछ।

को

(३घ) मा सं शोधन

उपदफा ववद्युतको व्यापाररक कारोिार गने ब्यजिलाई दे हाय िमोजजम कर छु ट हुनछ
े ः(क) सं वत् २०८२ साल चैत मवहनासम्म जलववद्युत,

सौयथ, वायु तर्ा

जैववक पदार्थिाट उत्पादन हुने ववद्युतको व्यापाररक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा
ववतरण सुरु गने अनुमतत प्राप्त व्यजिले व्यापाररक कारोिार सुरु गरे को तमततले

पवहलो दश वषथसम्म पूरै र त्यसपतछको पााँच वषथसम्म पचास प्रततशत आयकर छु ट
पाउनेछ।

तर

सं वत्

2082

साल

चै त

मवहनासम्म

ववत्तीय

व्यवस्र्ापन

(फाइनाजन्त्सयल क्लोजर) सम्पन्न भएका दुईसय मेगावाट भन्त्दा मातर्का जलाशय
तर्ा अधथजलाशययुि जलववद्युत्त आयोजनाको हकमा

पवहलो पन्त्र वषथसम्म पूरै र

त्यसपतछको छ वषथसम्म पचास प्रततशत आयकर छु ट पाउनेछ।

(ख) खण्ड (क) मा जुनसुकै कुरा ले जखएको भए तापतन यो उपदफा

प्रारम्भ हुाँदाका िखत व्यापाररक उत्पादन प्रारम्भ गररसकेका अनुमततपर प्राप्त
व्यजिको हकमा अनुमततपर प्राप्त गदाथको िखतको व्यवस्र्ा कायम रहनेछ।

5.

दफा

११

को

(३ट) मा सं शोधन

उपदफा

(३ट) पयथटन क्षेरसाँग सम्िजन्त्धत उद्योग वा अन्त्तराथविय उडान सञ्चालन गने

हवाई कम्पनीलाई दे हाय अनुसार कर छु ट हुनेछःस्र्ापना भएकोलाई

(क)

ाँ ी लगानीमा
एक अिथ रूपैयााँभन्त्दा िढीको पुज

कारोिार सुरु गरे को तमततले पााँच वषथसम्म पूणथ रूपमा र

त्यसपतछको तीन वषथसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रततशत छु ट हुनेछ।
भएकालाई

ाँ ी लगानीमा स्र्ापना
(ख) तीन अिथ रूपैयााँभन्त्दा िढीको पुज

कारोिार सुरु गरे को तमततले दश वषथसम्म पूणथ रूपमा र त्यसपतछको

पााँच वषथसम्म लाग्ने आयकरको दरमा पचास प्रततशत छु ट हुनेछ।
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स्र्ापना भएकालाई
हुनेछ ।

6.

दफा

११

(३ि) र्प

मा

उपदफा

(ग)

ाँ ी लगानीमा
पााँच अिथ रूपैयााँभन्त्दा िढीको पुज

कारोिार सुरु गरे को तमततले पन्त्र वषथसम्म पूणथ रूपमा छु ट

(3ि) स्वास््य खोप, अजक्सजन ग्यास तर्ा स्यातनटरी प्याड उत्पादन

गने उद्योगलाई उत्पादन सुरू भएको तमततले तीन वषथसम्म लाग्ने करमा
शतप्रततशत र त्यसपतछको दुई वषथसम्म पचास प्रततशत छु ट हुनछ
े ।

7.

दफा ११ग. र्प

11ग. राविय महत्वका पूवाथधार ववकास आयोजना तर्ा उद्योगलाई

सहुतलयतः

राविय महत्वका जलववद्युत आयोजना, अन्त्तराथविय ववमानस्र्ल, भूतमगतमागथ तर्ा
सडकमागथ, रे लमागथ जस्ता पूवाथधार ववकास आयोजना, तसमेन्त्ट उद्योग, जस्टल

उद्योग, कृवषमा आधाररत उद्योग, पयथटन सेवासाँग सम्िजन्त्धत उद्योग तर्ा तीन सय

भन्त्दा िढी नेपाली नागररकलाई रोजगारी ददने र पचास प्रततशतभन्त्दा िढी स्वदे शी

ाँ ी, तसगार, खाने सुती,
कच्चा पदार्थ उपयोग गने उत्पादनशील उद्योग (च ुरोट, तिड
खै नी, गुट्का, पान मसला, मददरा र ववयर उद्योग िाहे क) मा सवंत ् २०80 साल
चै त मसान्त्तसम्म गरे को लगानीको आयस्रोत खोजजने छै न।

8.

दफा १२ग. मा सं शोधन

ाँ ीः
स्टाटथ अप व्यवसायलाई ददएको िीउ पुज

कुनै व्यजिले सम्िि व्यजि

िाहे कका िढीमा पााँच वटा स्टाटथ अप व्यवसायलाई प्रतत व्यवसाय एक लाख

ाँ ी अनुदान स्वरुप उपलब्ध गराएमा सो रकम करयोग्य
रुपैयााँसम्मको िीउ पुज
आय गणना गदाथ खचथ कट्टी गनथ पाउनेछ।

9.

दफा

८८

को

उपदफा

(४) मा खण्ड (ख2) र्प

सं वत् 2082 साल चै त मवहनासम्म ववत्तीय व्यवस्र्ापन (फाइनाजन्त्सयल क्लोजर)

सम्पन्न भएका दुईसय मेगावाट भन्त्दा मातर्का जलाशय तर्ा अधथजलाशययुि
जलववद्युत्त आयोजनाले ववदे शी

िैङ्क वा अन्त्य ववदे शी ववत्तीय सं स्र्ािाट ववदे शी

मुद्रामा तलएको ऋण िापत ततरे को ब्याज।

10.

दफा
(३)

८९

को

प्रततिन्त्धात्मक
र्प

11.

को

उपदफा

अन्त्त्यमा

वाक्यांश

तर नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तर्ा सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो प्रयोजनका लातग खररद

गने हातहततयार, गोली गठ्ठा तर्ा सञ्चार उपकरणको खररद िापतको भुिानीमा
यो उपदफा लागू हुने छै न।

दफा ९५क को उपदफा िातसन्त्दा
(२)(क) मा सं शोधन

प्राकृततक

व्यजिको

हकमा

तीनसय

पैंसठ्ठी

ददनभन्त्दा

िढी

अवतध

स्वातमत्वमा रहे को वहतको लाभ रकमको पााँच प्रततशत र तीनसय पैंसठ्ठी ददन वा
सो भन्त्दा कम अवतध स्वातमत्वमा रहे को वहतको लाभ रकमको सात दशमलव पााँच
प्रततशत" भन्ने शब्दहरु राजखएको।
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12.

दफा ९५क को उपदफा व्यवसाय सञ्चालनमा सं लग्न नरहे को कुनै िातसन्त्दा प्राकृततक व्यजिले नेपाल िावहर
(6ख) मा सं शोधन

सफ्टवेयर वा यस्तै प्रकृततको अन्त्य ववद्युतीय सेवा उपलब्ध गराए िापत ववदे शी

मुद्रामा भुिानी प्राप्त गरे को भए सम्िजन्त्धत िैङ्क, ववत्तीय सं स्र्ा तर्ा मुद्रा हस्तान्त्तरण
(मतन ट्रान्त्सफर) गने सं स्र्ाले त्यस्तो भुिानी प्रदान गदाथ प्राप्त रकमको एक
प्रततशतका दरले अतग्रम कर असुल गनुथ पनेछ।

13.

दफा ९५क मा उपदफा व्यवसाय सञ्चालनमा सं लग्न नरहे को कुनै िातसन्त्दा प्राकृततक व्यजिले व्यजिगत
(6ग) र्प

रुपमा नेपाल िावहर परामशथ सेवा प्रदान गरे िापत ववदे शी मुद्रामा कुनै भुिानी
प्राप्त गरे को भएमा सम्िजन्त्धत िैंङ्क, ववत्तीय सं स्र्ा तर्ा मुद्रा हस्तान्त्तरण (मतन

ट्रान्त्सफर) गने सं स्र्ाले त्यस्तो भुिानी प्रदान गदाथ प्राप्त रकमको एक प्रततशतका
दरले अतग्रम कर असुल गनुथ पनेछ।

14.

दफा

९५क

(6घ) र्प

उपदफा व्यवसाय सञ्चालनमा सं लग्न नरहे को िातसन्त्दा प्राकृततक व्यजिले सामाजजक

सञ्जालमा श्रब्यदृश्य सामग्री अपलोड गरे िापत ववदे शी मुद्रामा भुिानी प्राप्त गरे को
भएमा सम्िजन्त्धत िैंङ्क, ववत्तीय सं स्र्ा तर्ा मुद्रा हस्तान्त्तरण (मतन ट्रान्त्सफर) गने

सं स्र्ाले त्यस्तो भुिानी प्रदान गदाथ प्राप्त रकमको एक प्रततशतका दरले अतग्रम कर
असुल गनुथ पनेछ।

15.

अनुसूची १ दफा १ को नेपाल तधतोपर िोडथमा सूचीकरण भएको तनकायमा तीन सय पैसठ्ठी ददनभन्त्दा िढी

उपदफा (४) को खण्ड अवतध स्वातमत्वमा रहे को वहतको तन:सगथिाट प्राप्त लाभको हकमा पााँच प्रततशत र
(ख) को उपखण्ड (३) मा तीन सय पैसठ्ठी ददन वा सो भन्त्दा कम अवतध स्वातमत्वमा रहे को वहतको
सं शोधन

तन:सगथिाट प्राप्त लाभको हकमा सात दशमलव पााँच प्रततशतका दरले कर लाग्ने।

३. अन्त्तःशुल्क ऐन‚ २०५८ मा अन्त्तःशुल्क दरिन्त्दी िाहे क कुनै सं शोधन तर्ा
पररमाजथन नभएको।
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