आन्तरिक िाजस्व ववभाग
आर्थिक अध्यादे श, 2078 ले प्रदान गिे को कि छु ट तथा सहुर्लयत सम्बन्धी ववशेष व्यवस्था
दफा 20

प्रशासकीय पुनिावलोकन वा पुनिावेदनमा िहे का मुद्दा वफताि र्लई कि र्तिे मा शुल्क, थप दस्तुि तथा
जरिबाना र्मन्हा सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः
मूल्य अर्भवृवि कि ऐन‚ 2052‚ अन्ताःशुल्क ऐन‚ 2058 ि आयकि ऐन‚ 2058 बमोजजम
सं वत् २०७७ साल असाि मसान्तर्भत्र भएको कि र्नधाििण वा अन्त:शुल्क र्नधाििण वा सं शोर्धत
कि र्नधाििणउपि जित्त नबुझाई आन्तरिक िाजस्व ववभाग समक्ष प्रशासकीय पुनिावलोकनको लार्ग
र्नवेदन ददई वविािाधीन िहे का वा ववभागको र्नणियमा जित्त नबुझाई िाजस्व न्यायार्धकिण वा
अदालतमा पुनिावेदनमा गई वविािाधीन िहे का मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली बीजक सम्बन्धमा
भएको कि र्नधाििण वा सं शोर्धत कि र्नधाििण बाहे कका मुद्दा सम्बजन्धत किदाताले वफताि र्लई
त्यस्तो र्नधाििणबाट कायम भएको मूल्य अर्भवृवि कि, अन्ताःशुल्क ि आयकि बापतको कि वा
अन्ताःशुल्क िकम ि यस उपदफाको सुववधा उपभोग गनि र्नवेदन ददएको र्मर्तसम्मको ब्याजको

पिास प्रर्तशत िकम सं वत् २०७८ साल मङर्सि मसान्तर्भत्र बुझाएमा सो मा लागेको शुल्क‚ थप
दस्तुि, जरिबाना तथा बााँकी ब्याज र्मन्हा हुनेछ।
दफा 21

बक्यौता र्मन्हा सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः
(१) अन्ताःशुल्क ऐन, २०1५ बमोजजम लगत कायम भई हालसम्म असुल हुन नसकेको बक्यौता

िकम‚ आयकि ऐन, २०३१ बमोजजम लगत कायम भई हालसम्म असुल हुन नसकेको

बक्यौता िकम ि मूल्य अर्भवृवि कि ऐन‚ २०५२ ले प्रर्तस्थापन गिे का होटल कि,
मनोिञ्जन कि, ठे क्का कि ि र्बक्रीकि ऐन बमोजजम लगत कायम भई हालसम्म असुल हुन
नसकेको बक्यौता िकममध्ये अन्ताःशुल्क वा कि िकमको पिहत्ति प्रर्तशत िकम सं वत्
२०७८ साल पुस मसान्तर्भत्र बुझाएमा सोमा लागेको जरिबाना‚ शुल्क, ब्याज ि बााँकी
अन्ताःशुल्क वा कि र्मन्हा हुनेछ।
(२) मूल्य अर्भवृवि कि ऐन, २०५२‚ अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८ ि आयकि ऐन, २०५८ बमोजजम
सं वत् २०७६ साल असाि मसान्तसम्म कि र्नधाििण वा अन्ताःशुल्क र्नधाििण वा सं शोर्धत
कि र्नधाििण भई बक्यौता िहे को िकममध्ये झुट्टा तथा नक्कली बीजक सम्बन्धमा भएको कि
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र्नधाििणबाट कायम भएको बक्यौता बाहे क अन्य बक्यौताको हकमा कि वा अन्ताःशुल्क
िकम ि यस उपदफाको सुववधा उपभोग गनि र्नवेदन ददएको र्मर्तसम्मको ब्याज सं वत्
२०७८ साल पुस मसान्तर्भत्र बुझाएमा सोमा लागेको शुल्क, थप दस्तुि ि जरिबाना र्मन्हा
हुनेछ।
(३) गैि नाफामूलक सामुदावयक अस्पताल वा स्वास््य सं स्था तथा ववद्युतीय सञ्जालमा आधारित
सवािी से वा उपलब्ध गिाउने सञ्चालकलाई मूल्य अर्भवृवि कि ऐन, २०५२ ि आयकि
ऐन, २०५८ बमोजजम आन्तरिक िाजस्व कायािलयबाट सं वत् २०७८ साल जेठ १५
गतेभन्दा अजि कि र्नधाििण वा सं शोर्धत कि र्नधाििण भई न्यावयक प्रवक्रयामा निहे का
त्यस्ता किदाताले सं वत् २०७८ साल पुस मसान्तर्भत्र बक्यौता र्मन्हाको लार्ग र्नवेदन
ददएमा त्यस्तो बक्यौता र्मन्हा हुनेछ।
दफा 22

उत्पजत्तको प्रमाणपत्र जािी गिे बापतको कि, थप दस्तुि, ब्याज ि जरिबाना र्मन्हा सम्बन्धी ववशेष
व्यवस्थााः
र्नकासी प्रयोजनको लार्ग उत्पजत्तको प्रमाणपत्र जािी गने र्नकाय वा सं स्थाले सं वत् २०७८ साल
जेठ १४ गतेसम्म त्यस्तो प्रमाणपत्र जािी गिे बापत बुझाउन बााँकी मूल्य अर्भवृवि कि वा सो
र्मर्तसम्म आन्तरिक िाजस्व कायािलयबाट कि र्नधाििण भई बुझाउन बााँकी िहे को मूल्य अर्भवृवि
कि ि सोमा लागेको ब्याज, थप दस्तुि ि जरिबाना र्मन्हा हुनेछ।

दफा 23

ट्रेवकङ्ग तथा टुि प्याकेजमा लाग्ने थप दस्तुि, ब्याज ि जरिबाना र्मन्हा सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः
(१) ट्राभल तथा ट्रेवकङ्ग एजेन्सीको कािोबाि गने व्यजिले ववगतमा ट्रेवकङ्ग तथा टु ि प्याकेजमा
मूल्य अर्भवृवि कि लाग्ने कािोबािलाई कि छु टको र्बक्री अन्तगित दे खाई मूल्य अर्भवृवि

कि सं कलन ि दाजखल नगिे कोमा सं वत् २०७८ साल जेठ १४ गतेसम्मको कािोबािको
स्वयं िोषणा गिी त्यस्तो कािोबािमा लाग्ने मूल्य अर्भवृवि कि सं वत् २०७८ साल पुस
मसान्तर्भत्र दाजखल गिे मा सोमा लाग्ने थप दस्तुि, ब्याज ि जरिबाना र्मन्हा हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजजम कि छु टको र्बक्री अन्तगितको कािोबािमा आन्तरिक िाजस्व
कायािलयबाट कि र्नधाििण भई र्तनि बााँकी िहे को बक्यौता किमध्ये र्नधािरित कि िकम
सं वत् २०७८ साल पुस मसान्तर्भत्र दाजखल गिे मा सोमा लागेको थप दस्तुि, ब्याज ि
जरिबाना र्मन्हा हुनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोजजम भएको कि र्नधाििण उपि प्रशासकीय पुनिावलोकनको लार्ग
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आन्तरिक िाजस्व ववभाग वा िाजस्व न्यायार्धकिणमा र्नवेदन ददई मुद्दा वविािाधीन िहे को
व्यजिले त्यस्तो मुद्दा वफताि र्लई र्नधािरित कि िकम सं वत् २०७८ साल पुस मसान्तर्भत्र
दाजखल गिे मा सोमा लागेको थप दस्तुि, ब्याज ि जरिबाना र्मन्हा हुनेछ।
दफा 24

स्वास््य सेवा प्रदायक सं स्थालाई थप दस्तुि ि ब्याज र्मन्हा सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः
स्वास््य से वा प्रदायक सं स्थाले मूल्य अर्भवृवि कि लाग्ने वस्तु वा से वा खरिद गदाि र्तिे को मूल्य
अर्भवृवि कि र्बक्रीमा सं कलन गिे को मूल्य अर्भवृवि किमा र्मलान हुन नसकेको बााँकी िकम

स्वास््य से वामा लाग्दै आएको मूल्य अर्भवृवि कि खािे ज भई कि ववविणमा डेववट समायोजन
गदाि र्तनि बुझाउन बााँकी िहे को िकममध्ये त्यसिी समायोजन गिे को कि िकम सं वत् २०७९
साल असाि मसान्तर्भत्र बुझाएमा सोमा लागेको थप दस्तुि ि ब्याज र्मन्हा हुनेछ।
दफा 25

ढु वानी साधनको भाडा बापतको खिि कट्टी सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः
ढु वानी से वा प्रदायक व्यवसायीले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालनको लार्ग आर्थिक वषि २०७६/७७ मा
स्थायी लेखा नम्बि नभएका प्राकृर्तक व्यजिबाट ढु वानीका साधन भाडामा र्लई त्यस्तो भाडा
बापतको िकम भुिानी गदाि आयकि ऐन, २०५८ को दफा ८८ को उपदफा (१) को
प्रर्तबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (८) बमोजजम अर्िम कि कट्टी गिी भुिानी गिे कोमा सो ऐनको
दफा २१ को उपदफा (१) को खण्ड (ि२) बमोजजमको बीजक नभए पर्न त्यसिी भुिानी
गरिएको भाडा बापतको िकम सो आय वषिको कियोग्य आय गणना गदाि खिि कट्टी गनि
पाउनेछ।

दफा 26

अन्ताःशुल्क इजाजतपत्र नवीकिण सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः
(१) अन्ताःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजजम इजाजतपत्र र्लई तोवकएको अवर्धर्भत्र नवीकिण नगिाउने
इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र नवीकिण गिाई कािोबािलाई र्निन्तिता ददन िाहे मा सं वत्
२०७८ साल साउन मसान्तर्भत्र प्रत्येक वषिको लार्ग नवीकिण बापत लाग्ने दस्तुि बुझाई
नवीकिण गिे मा लाग्ने जरिबाना र्मन्हा हुनेछ।
(२) उपदफा (१) मा तोवकएको अवर्धर्भत्र नवीकिण नगिाउने इजाजतपत्रवालाको इजाजतपत्र
स्वताः खािे ज हुनेछ।

दफा 27

जजएसएम मोवाइल से वा इजाजतपत्रको दोस्रो नवीकिण दस्तुिको खिि कट्टी तथा आय लेखाङ्कन
सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः
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(१)

नेपाल सिकाि, मजन्त्रपरिषद्को र्मर्त 2076/02/10 को र्नणिय अनुसाि नेपाल दूिसञ्चाि
कम्पनी र्लर्मटे डको जजएसएम मोवाइल से वा इजाजतपत्रको दोस्रो नवीकिण बापत आर्थिक
वषि 2070/71 दे जख आर्थिक वषि 2075/76 सम्मको बुझाउनु पने दस्तुि आर्थिक वषि
२०७५/७६ दे जख पााँि वकस्तामा भुिानी गने सुववधा प्रदान भए बमोजजम प्रत्येक वषि
भुिानी गनुि पने वकस्ता बापतको िकम नेपाल दूिसञ्चाि कम्पनी र्लर्मटे डले भुिानी गिे को
आय वषिमा आयकि ऐन, २०५८ बमोजजम कियोग्य आय गणना गदाि खिि कट्टी गनि
पाउनेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजजम नेपाल दूिसञ्चाि कम्पनी र्लर्मटे डले वकस्ताबन्दी रुपमा भुिानी गिे को
नवीकिण दस्तुि बापतको िकम नेपाल दूिसञ्चाि प्रार्धकिणले त्यसिी भुिानी प्राप्त भएको
आय वषिमा आयकि ऐन, २०५८ बमोजजम कियोग्य आय गणना गदाि आयमा समावेश
गिी कि दावयत्व भुिानी गनुि पनेछ।
दफा 28

कोर्भड-१९ को सङ्क्क्रमणबाट प्रभाववत कािोबािमा कि छु ट सहुर्लयत सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः
(१) बीस लाख रुपैयााँसम्मको कािोबाि वा दुई लाखसम्म आय भई आयकि ऐन, २०५८ को
दफा ४ को उपदफा (४) बमोजजम कि लाग्ने किदातालाई आय वषि २०७७/७८ मा
लाग्ने किमा नब्बे प्रर्तशत छु ट हुनेछ।
(२) आयकि ऐन, २०५८ को

दफा ४ को उपदफा (४क) बमोजजम कािोबािको आधािमा कि

बुझाउने बीस लाख रुपैयााँदेजख पिास लाख रुपैयााँसम्मको कािोबाि भएका किदातालाई
आय वषि २०७७/७८ मा लाग्ने किमा पिहत्ति प्रर्तशत छु ट हुनेछ।

(३) एक किोड रुपैयााँसम्मको व्यावसावयक कािोबाि भएका व्यजिलाई आय वषि २०७७/७८
मा आयकि ऐन, २०५८ बमोजजम लाग्ने किमा पिास प्रर्तशतले छु ट हुनेछ।
(४) होटल‚ ट्राभल‚ ट्रेवकङ्ग‚ िलजित्र व्यवसाय (र्नमािण, ववतिण तथा प्रदशिन), पाटी प्यालेस‚
सञ्चाि गृह (र्मर्डया हाउस), यातायात वा हवाई से वाको एक किोड रुपैयााँभन्दा बढी
कािोबाि गने व्यजिलाई आय वषि २०७७/७८ मा आयकि ऐन, २०५८ बमोजजमको
कियोग्य आयमा एक प्रर्तशत मात्र कि लाग्नेछ।
(५) उपदफा (४) बमोजजमको व्यवसायमा आय वषि २०७६/७७ ि २०७७/७८ मा नोक्सानी
भएको िहे छ भने आयकि ऐन, २०५८ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजजम त्यस्तो
नोक्सानी कट्टी गनि पाउने अवर्धमा तीन वषि थप हुनछ
े ।
दफा 29

कोिोना सङ्क्क्रमण िोकथाम‚ र्नयन्त्रण तथा उपिाि कोषमा योगदान गिे को खिि सम्बन्धी ववशेष
4

व्यवस्थााः
कुनै व्यजिले आर्थिक वषि २०७७/७८ मा नेपाल सिकाि‚ प्रदे श सिकाि वा स्थानीय तहले
स्थापना गिे को कोिोना सङ्क्क्रमण िोकथाम‚ र्नयन्त्रण तथा उपिाि कोषमा योगदान गिे को िकम
उि वषिको कियोग्य आय गणना गदाि खिि कट्टी गनि पाउनेछ।
दफा 30

कोर्भड-१९ बाट सङ्क्क्रर्मत र्बिामीको उपिाि व्यवस्थापनका लार्ग आवयकयक पने स्वास््य
सामिीमा कि छु ट सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः
कोर्भड-१९ बाट सङ्क्क्रर्मत र्बिामीको उपिाि व्यवस्थापनका लार्ग आवयकयक पने भन्साि
उपशीषिक 2804.40.१0 मा पने मेर्डकल िेड अजक्सजन (र्लजक्वड एण्ड ग्याजस्यस अजक्सजन),
उपशीषिक

9019.20.९0

मा

पने

हे ल्मेटस्

फि

नन्-इनभेर्सभ

भेजन्टलेटसि,

उपशीषिक

7311.00.10 मा पने अजक्सजन र्सर्लन्डि, र्लजक्वड अजक्सजन कन्टे नि, र्लजक्वड अजक्सजन
ट्याङ्क, अजक्सजन क्यार्नस्टि, आई एस ओ कन्टे नस्ि फि र्सवपङ्ग अजक्सजन ि क्रोजेर्नक िोड
ट्रान्सपोटि ट्याङ्क फि अजक्सजन, उपशीषिक 8421.39.10 मा पने भ्याक्युम प्रेसि जस्वङ्ग
एडजोप्सिन (र्भ.वप.एस.ए.), प्रेसि जस्वङ्ग एडजोप्सिन (वप.एस.ए.) अजक्सजन प्लान््स्, ि क्रोजेर्नक
अजक्सजन एयि से पेिेसन युर्न्स (ए.एस.यु.), उपशीषिक 8481.80.२0 मा पने अजक्सजन

र्सर्लन्डि भल्भ, उपशीषिक 9018.31.00 मा पने र्सरिन्ज पम्प, इन्फ्युजन पम्प, उपशीषिक
9018.39.00 मा पने हाइ फ्लो नेसल क्यानुला, ि उपशीषिक 9018.19.२0 मा पने
आइ.र्स.यु मर्नटि, उपशीषिक 9019.20.10 मा पने

अजक्सजन कन्सन्ट्रेटि; उपशीषिक

9019.20.20 मा पने भेन्ट्युिी मास्क, रिजभ्वाियि मास्क, भेजन्टलेटि मास्क ि नन् इन्भेर्सभ
भेजन्टलेटि मास्क;

उपशीषिक 9019.20.90 मा पने भेजन्टलेटि सवकिट, अजक्सजन कनेक्टसि

एण्ड ट्युर्बङ्ग, ह्यर्ु मर्डफायस्ि एण्ड भाइिल वफल्टस्ि फि भेजन्टलेटसि, ओिो-नेसल मास्क एण्ड नेसल
मास्क फि नन् इन्भेर्सभ भेजन्टलेटस्;ि उपशीषिक 8422.30.00 मा पने अजक्सजन वफर्लङ्ग

र्सस्टम; उपशीषिक 8405.10.00 मा पने अजक्सजन जेनेिेटि कम्प्रेसि, ट्युर्बङ्ग, उपशीषिक
9026.80.१0

मा

पने

अजक्सजन

फ्लोर्मटि

ि

अजक्सजन

िे गल
ु ेटसि,

ि

उपशीषिक

9402.90.१0 मा पने आइ.र्स.यु.बेड, उपशीषिक ९०२७.८०.१० मा पने ब्लड ग्यााँस
एनालाइजि ि 3004.90.90 मा पने िे म्डेर्सर्भिको पैठािी‚ उत्पादन ि र्बक्री ववतिणमा लाग्ने
भन्साि महसुल‚ अन्ताःशुल्क तथा मूल्य अर्भवृवि कि सं वत् 2078 साल पुस मसान्तसम्म छु ट
हुनेछ।
दफा 31

व्यावसावयक सामाजजक जजम्मेवािी बापतको िकम स्वास््य क्षेत्रमा खिि गिे मा खिि कट्टी सम्बन्धी
5

ववशेष व्यवस्थााः
आर्थिक वषि 2077/78 मा व्यावसावयक सामाजजक जजम्मेवािी बहन गने प्रयोजनका लार्ग
छु ट्याइएको िकममध्ये नेपाल सिकाि, स्वास््य तथा जनसं ख्या मन्त्रालयले तोकेको ववजशष्टीकृत

अस्पताल र्नमािण तथा कोर्भड- 19 को उपिािसाँग सम्बजन्धत स्वास््य उपकिण तथा सामिीमा
भएको खिि आयकि प्रयोजनका लार्ग कट्टी गनि पाउनेछ।
दफा 32

सामाजजक सुिक्षा कोषमा योगदान बापतको िकम हस्तान्तिण सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः योगदानमा
आधारित सामाजजक सुिक्षा कोष ऐन‚ २०७४ बमोजजम स्थापना भएको सामाजजक सुिक्षा कोषमा
सहभागी भएको वा हुन िाहने कुनै योगदानकतािले स्वीकृत अवकाश कोषमा जम्मा गिे को िकम

सं वत् २०७८ साल िैत मसान्तर्भत्र सामाजजक सुिक्षा कोषमा हस्तान्तिण गिे मा त्यसिी
हस्तान्तिण गरिएको िकममा आयकि ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजजम अवकाश भुिानी
बापत कि कट्टी गनुि पने छै न।
दफा 33

प्राइभेट फमि तथा कम्पनी नवीकिण शुल्क र्मन्हा सम्बन्धी ववशेष व्यवस्थााः
प्राइभेट फमि िजजष्ट्रेशन ऐन, २०१४ तथा कम्पनी ऐन, २०६३ बमोजजम दताि भएका आर्थिक वषि
२०७५/७६ सम्मको वावषिक ववविण नबुझाएका तथा नवीकिण नगिे का फमि तथा कम्पनीले
सं वत् २०७८ साल असोज मसान्तर्भत्र ववविण ि जरिबाना तथा शुल्कको दश प्रर्तशत िकम
बुझाएमा बााँकी जरिबाना तथा शुल्क र्मन्हा हुनेछ।

नोटाः- उि कि छु ट तथा सहुर्लयतको व्यवस्था आर्थिक अध्यादे श जािी भएको र्मर्त
२०७८/२/१५ गते दे जख लागू हुने छ।
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