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नेपाल सरकार 
अर्ष मन्त्रालय 

आन्त्तररक राजस्व ववभाि 
गनकायको लागि लािू हनेु करको दर (आय वर्ष २०७9/80 को लागि) 

क्र.सं. अनसूुची / दफा व्यवसाय/गनकायको वववरण/आयको अवस्र्ा करको दर  

1. अनसूुची-1 दफा 2 
को उपदफा (1) 

सामान्त्य व्यवसाय िन ेगनकाय। 25 प्रगतशत 

2. अनसूुची-१ दफा 2 
को उपदफा (2) 

बैङ्क, ववत्तीय संस्र्ा, सामान्त्य बीमा व्यवसाय वा दूर सञ्चार र 
इन्त्टरनेट सेवा, मदु्रा हस्तान्त्तरण (मगन ट्रान्त्सफर), पुुँजी बजार 
व्यवसाय, गितोपर व्यवसाय, मचेन्त्ट बैंवकङ्ग व्यवसाय, 
कमोगिटी फ्यचुर माकेट, गितोपर र कमोगिटी दलाल 
व्यवसाय, चरुोट, ववुँिी, गसिार, खानेसूगतष, खैनी, िटु्खा, पान 
मसला, मददरा र ववयरको कारोबार िन ेवा नेपाल पेट्रोगलयम 
ऐन, 2040 बमोजजम पेट्रोगलयम कायष िन ेगनकाय। 

30 प्रगतशत 

3. अनसूुची-१ दफा 2 
को उपदफा (3) 

सहकारी ऐन, 2074 बमोजजम दताष भएको सहकारी संस्र्ाले 
कर छुट हनेु कारोबार बाहेकको कारोबार िरेमा देहाय 
बमोजजमका दरले कर लागनेेः 

- निरपागलका क्षेरगभर सञ् चालन भएकोमा, 

- उपमहानिरपागलका क्षेरगभर सञ् चालन भएकोमा,  

- महानिरपागलका क्षेरगभर सञ् चालन भएकोमा,  

 

 

 

7.5 प्रगतशत 

10 प्रगतशत 

१5 प्रगतशत 

४. अनसूुची-१ दफा 2 
को उपदफा (3ख) 

सावषजगनक िठुी अन्त्तिषत दताष भई सञ् चागलत ववद्यालय, 
महाववद्यालयको करयोगय आयमा,  

२० प्रगतशत 

५. अनसूुची-१ दफा 2 
को उपदफा (6) 

कुन ै आय वर्षमा कुन ै िैर बागसन्त्दा व्यजिको नेपालजस्र्त 
ववदेशी स्र्ायी संस्र्ापनले ववदेश पठाएको आयमा, 

5 प्रगतशत 

६. अनसूुची-१ दफा 2 
को उपदफा (7) 

कुन ै आय वर्षमा ऐनको दफा 70 मा उजललजखत आयको 
सम्बन्त्िमा कुनै िैर बागसन्त्दा व्यजिको करयोगय आयमा, 
     तर नेपालबाट अको ववदेशी मलुकुमा पगुन े िरी प्रस्र्ान 
नहनेु जल यातायात, हवाई यातायात वा दूरसञ् चार सेवा 
उपलब्ि िराउन ेिैर बागसन्त्दा व्यजिको हकमा, 

5 प्रगतशत 

 

2 प्रगतशत 
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7. आगर्षक वविेयक, 
2079 को दफा 
22 

आय वर्ष 2079/80 मा गबजनशे प्रोसेस आउटसोगसषङ्ग, 

सफ्टवेयर प्रोग्रागमङ्ग, क्लाउि कम््यवुटङ्ग लिायतका सूचना 
प्रववगिमा आिाररत सेवा प्रदान िने कारोबार िरी सो बापत 
ववदेशी मदु्रा आजषन बागसन्त्दा ब्यजिको हकमा 

1 प्रगतशत 

 

**** 


