ममतत २०७५।०४।०१ बाट लागू हुने नयााँ राजस्व संकेतहरु

राजस्व आधार शीर्षक, मूल शीर्षक, शीर्षक

व्याख्या

साववकको राजस्व संकेत

तथा आधार शीर्षक

आ.व. २०७५।७६ बाट लागू हुने
नयााँ राजस्व संकेत

एकलौटी फमग तथा व्यक्ततगत आयमा

एकलौटी फमग तथा व्यक्ततगत आयमा लाग्ने कर यसमा पिग छ ।

१११११

१११११

लाग्ने कर
पाररश्रभमक कर

कनै प्राकृनतक व्यक्ततले रोजगारीिाट प्राप्त गरे को तलि, ज्याला, ११११२

११११२

पूँजीगत लाभकर

मजिरी, पाररश्रभमक, भिा एिं सत्तििा, अिकाश भततानी,
घर, जग्गा, शेयर आदि सम्पत्तिको बिक्री, पट्टा, हक हस्तान्तरण

११११३

११११३

१११२१

१११२१

१११२२

१११२२

१११२३

१११२३

१११२४

१११२४

१११२५

१११२५

१११३१

१११३१

१११३२

१११३२

१११३३

१११३३

लगायत त्तिभभन्न ककभसमका ननिःसगगिाट भएको पूँजीगत लाभमा
व्यक्तत तथा एकलौटी फमगलाई लाग्ने कर यसमा पिग छ ।
ननकायको मनाफामा लाग्ने कर- सरकारी

सरकारको पणग िा अधिकांश (५० प्रनतशत भन्िा िढी)स्िाभमत्ि

संस्थान

भएका सरकारी ननकाय तथा त्यस्ता ननकायको व्यिस्थापकीय
ननयन्रण भएको ननकायको आयमा लाग्ने कर यसमापिग छ ।

ननकायको मनाफामा लाग्ने कर- पक्ललक

कनै त्तिशेष ऐन िा कम्पनी ऐन अन्तगगत िताग भएका पक्व्लक

भलभमटे ड कम्पनी

भलभमटे ड कम्पनी र सरकारको ५० प्रनतशत भन्िा कम स्िाभमत्ि
भएका कम्पनीको आयमा लाग्ने कर यसमा पिग छ ।

ननकायको मनाफामा लाग्ने कर-प्राइभेट

कम्पनी ऐन अन्तगगत िताग भएका प्राइभेट भलभमटे ड कम्पनी

भलभमटे ड कम्पनी

तथा आयकर ऐन िमोक्जम तोककएको कम्पनीको आयमा लाग्ने

ननकायको मनाफामा लाग्ने कर- अन्य

माधथ उक्ललखित उपशीषगक १११२१ िे खि १११२३ भभर परे का

संस्था

िाहे क अन्य संस्थाहरिः- साझेिारी फमग, सहकारी संस्था, ट्रष्ट,
यननट ट्रष्ट, संघ/संस्था, त्तििे शी कम्पनी एिं अन्य ननकायको

पूँजीगत लाभकर- ननकाय

घर, जग्गा, शेयर आदि सम्पत्तिको बिक्री, पट्टा, हक हस्तान्तरण
लगायत त्तिभभन्न ककभसमका ननिःसगगिाट भएको पूँजीगत लाभमा

सम्पिी, िहाल तथा पट्टा िापतको आयमा घर, जग्गा, सिारी सािन तथा अन्य अचल सम्पिी िहाल िा
लाग्ने कर

पट्टा िा िीघगकालीन करारमा दिए िापतको आयमा लाग्ने कर

लयाजमा लाग्ने कर

िैंक, त्तिि कम्पनी िा अन्य ननकाय िा व्यक्ततिाट भततानी
गररने िा प्राप्त हने लयाजमा लाग्ने कर यसमा पिग छ ।

लाभांशमा लाग्ने कर

कनै पनन कम्पनी िा ननकायमा लगानी गरे िापत ् प्राप्त हने
लाभांशमा लाग्ने कर यसमा पिग छ ।

लगानीसम्िन्िी अन्य आयमा लाग्ने कर

लगानी सम्िन्िी अन्य आयमा लाग्ने कर यसमा पिग छ ।

१११३४

१११३४

आकक्स्मक लाभकर

जिा, धचठ्ठा, िाजी, उपहार, िान, अपताली, सराकी, परस्कार

१११३५

१११३५

लगायतका आकक्स्मक लाभका स्रोतिाट प्राप्त आयमा लाग्ने
अन्य आयमा लाग्ने कर

माधथ उक्ललखित शीषगक नं. हरूमा नपरे का अन्य आयमा लाग्ने

१११३६

१११३९

पाररश्रभमकमा आिाररत सामाक्जक सरक्षा

कनै प्राकृनतक व्यक्ततले रोजगारीिाट प्राप्त गरे को तलि, ज्याला,

११२११

११२११

कर

मजिरी, पाररश्रभमक, भिा एिं सत्तििा, अिकाश भततानी,

-

११४१२

११४४२

११४४२

रोजगारीका सम्िन्िमा गररएका अन्य भततानी, अध्ययन,
अध्यापन आदि त्तिभभन्न स्रोतिाट हने समग्र आयमा एकमष्ट
िाूँडफाूँड हने िाहे क अन्य स्रोतिाट प्राप्त

सरकारका तहहरूिीच िाूँडफाूँड हने गरी तोककएका शीषगक िाहे क

हने म.अ.कर

िाूँडफाूँड नहने गरी अन्य कनै शीषगकमा कानन िमोक्जम
लगाइगने म.अ.कर िापतको रकम यसमा पिग छ ।

स्िास््य सेिा कर

सरकार तथा सामिानयक अस्पतालले प्रिान गने स्िास््य सेिा
िाहे क अन्य स्िास््य संस्थाले प्रिान गने स्िास््य सेिामा

भशक्षा सेिा शलक- शैक्षक्षक संस्था

ननजी शैक्षक्षक संस्थाहरूले प्रिान गने तोककएका शैक्षक्षक

११४४३

११४४३

११४४४

११४४४

११४११

३३१११

११४१२

३३११२

सेिाहरूमा लाग्ने भशक्षा सेिाशलक यसमा पिग छ ।
भशक्षा सेिा शलक- िैिेभशक अध्ययन

त्तििे शमा अध्ययन गनग जाने त्तिद्याथीहरूले िझाउन पने भशक्षण
शलकमा लाग्ने सेिाशलक िापतको
् रकम यसमा पिग छ ।

म.अ.क.-उत्पािन संकलन

उत्पािन कतागले िस्त उत्पािन गरी बिक्री गिाग लाग्ने मलय
अभभिद्
ृ धि कर यसमा पिग छ ।

म.अ.क.-आयात

आयातकतागले मालसामान पैठारी गिाग भन्सार त्तिन्िमै नतनप
ग ने
मलय अभभिद्
ृ धि कर यसमापिग छ ।

म.अ.क.-िस्त बिक्री र त्तितरण संकलन

थोक तथा िद्रा बिक्रेतािाट मलय अभभिद्
ृ धि कर िापत ् नतनग

११४१३

३३११३

म.अ.क.-परामशग तथा ठे तका संकलन

सिै प्रकारका ठे तका व्यािसाय तथा परामशग सेिामा लाग्ने मलय

११४१४

३३११४

११४१५

३३११५

११४१६

३३११६

११४१७

३३११७

११४२०

३३१३०

११४२१

३३१३१

११४२२

३३१३२

११४२३

३३१३३

११४२४

३३१३४

अभभिद्
ृ धि कर यसमा पिग छ । मलय अभभिद्
ृ धि कर लाग हन
अगाडड असल हन िाूँकी रहे का ठे तका कर असल भएमा यसैमा
म.अ.क.-पयगटन सेिा संकलन

पयगटन व्यिसायसूँग सम्िक्न्ित होटल, ट्राभल एजेन्सी, पियारा
(ट्रे ककङ), जलयारा (र्याक्टटङ) समेतका व्यिसायमा लाग्ने मलय
अभभिद्
ृ धि कर यसमा पिग छ । मलय अभभिद्
ृ धि कर लाग हन
अगाडड असल हन िाूँकी रहे का होटल कर असल भएमा यसैमा

म.अ.क.-संचार सेिा, त्तिमा, हिाई उडान र

सिै प्रकारका सञ्चार सेिा (सरकारी हलाक सेिा िाहे क), िीमा र

अन्य सेिा संकलन

तोककएका अन्य सेिाको बिक्रीमा लगाइने मलय अभभिद्
ृ धि कर
र हिाई उडान कर िापतको
् रकम यसमा पिग छ । मलय
अभभिद्
ृ धि कर लाग हन अगाडड असल हन िाूँकी रहे का

म.अ.क.-िेितागिालािाट गने संकलन

नेपाल िादहरको िताग नभएको कनै व्यक्ततिाट सेिा प्राप्त गिाग
उठाउन पने मलय अभभिद्
ृ धि कर, काठ बिक्रीमा लगाइने मलय
अभभिद्
ृ धि कर, स्थानीय तह िा नेपाल क्स्थत अन्तरागक्ष्ट्रय संघ
संस्था िा ननयोग िा सरकार िा मलय अभभिद्
ृ धि कर नलाग्ने
िस्तको कारोिार गने सािगजननक संस्थानले सङ्कलन/िाखिला

बााँडफााँड हुने अन्तःशुल्क

ववमिन्न प्रकारका मालवस्तु उत्पादन गदाष लाग्ने अन्तःशुल्क
यसमा पदष छ । यसमा रकम जम्मा गनष ममल्दै न ।

सनतगजन्य पिाथग- संकलन

सिै प्रकारका सतीजन्य पिाथगको उत्पािनमा लाग्ने अन्तिःशलक,
उत्पािन र बिक्रीइजाजत िस्तर र निीकरण िस्तर यसमा पिग छ ।

मदिरा- संकलन

मदिरा (िाईन र हलका पेय पिाथग समेत)मा लाग्ने अन्तिःशलक
रकम, उत्पािन र बिक्री इजाजत िस्तर र निीकरण िस्तर

बियर- संकलन

त्तियरमा लाग्ने अन्तिःशलक रकम, उत्पािन र बिक्री इजाजत
िस्तर र निीकरण िस्तर यसमा पिग छ ।

अन्य औद्योधगक उत्पािन- संकलन

माधथ उक्ललखित उपशीषगक ११४२१, ११४२२ र ११४२३ मा परे को
िाहे क अन्य औद्योधगक उत्पािनमा लाग्ने अन्तिःशलक, उत्पािन
र बिक्री इजाजत िस्तर र निीकरण िस्तर यसमा पिग छ ।

