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ूदे श सरकार

आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय
नेपालको सं िवधान बमोिजम कणार्ली ूदे श सभाले बनाएको
तल

लेिखए

बमोिजमको

ऐन

सवर्साधारणको

जानकारीको

ूकाशन गिरएको छ ।
सं म्वत् २०७५ सालको ऐन नं. ८

लािग
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कणार्ली ूदे शमा कर तथा गैरकर राजःव लगाउने र उठाउने
सम्बन्धमा व्यवःथा गनर् बनेको ऐन
ूःतावना : कणार्ली ूदे शको समम िवकासका लािग कर लगाउने र
राजःव उठाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवःथा गनर् वाञ्छनीय भएकाले,
नेपालको सं िवधानको धारा 197 बमोिजम कणार्ली ूदे शको
सभाले यो ऐन बनाएको छ।

पिरच्छे द -१
ूारिम्भक
१.

सं िक्ष

नाम र ूारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “कणार्ली

ूदे श कर तथा गैरकर राजःव सम्बन्धी ऐन, २०७५” रहेको
छ।
(२) यो ऐन कणार्ली ूदे श भर लागू हुनेछ र यस

ऐन बमोिजमको कर वा राजःव बुझाउनु पन दाियत्व भएको

ु ै रहे बसेको भए पिन िनजको हकमा समेत
व्यिक्त जहाँसक
लागू हुनेछ।

२.

(३) यो ऐन तु न्त ूारम्भ हुनेछ ।

पिरभाषा : िवषय वा ूस ले अक अथर् नलागेमा यस ऐनमा,(क)

"कम्पनी”

भ ाले

ूचिलत

कानून

बमोिजम

ःथापना भएको कम्पनी सम्झनु पछर् र सो
शब्दले ूचिलत नेपाल कानून बमोिजम ःथािपत

स िठत सं ःथालाई समेत जनाउँछ।
(ख)

“कर” भ ाले पिरच्छे द ४ बमोिजम लागेको वा
लाग्ने कर सम्झनु पछर्।
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(ग)

"कर अिधकृत” भ ाले ूदे श सरकारले दफा ६

बमोिजम िनयुक्त गरे को कर अिधकृत सम्झनु

पछर् र सो शब्दले कर अिधकृतको

पमा काम

गनर् िजम्मेवारी सुम्पेको वा कर अिधकृतको
ूत्यायोिजत

अिधकार

ूयोग

गन

ूदे श

सरकारको अिधकृतःतरको कमर्चारी समेतलाई

जनाउँछ ।
(घ)

“कर कायार्लय” भ ाले कणार्ली ूदे शमा कर
सम्बन्धी काम, कारवाही र िनणर्य गन िवभाग,
महाशाखा,

शाखा

वा

तोिकएको

कायार्लयको

सो

ूयोजनको
पमा

रहे को

लािग
ूदे श

सरकार अन्तगर्तको सं गठन सं रचना सम्झनु
पछर्।
(ङ)

र् न कतर्व्य भएको
“करदाता” भ ाले कर ितनुप
व्यिक्त

सम्झनु

पछर्

र

सो

शब्दले

कर

अिधकृतले कुनै करको िववरण बुझाउन सूचना
िदएको वा अ

कुनै कारवाही ूिबया शु

गरे को व्यिक्तलाई समेत जनाउँछ।

(च)

“कर िनधार्रण” भ ाले कर अिधकृतले गरे को

कर िनधार्रण सम्झनु पछर् र सो शव्दले पुन:
कर िनधार्रण र सं शोिधत कर िनधार्रणलाई

समेत जनाउँछ।
(छ)

“सभा” भ ाले
पछर्।
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(ज)

“गैरकर राजःव” भ ाले पिरच्छे द-1४ बमोिजम
लाग्ने वा लागेको गैरकर राजःव सम्झनु पछर्।

(झ)

“पिरवार” भ ाले ूाकृितक व्यिक्तको पित, प ी

र अं श छु ि ए वा नछु ि एका नाबािलग सन्तान
सम्झनु पछर्।
(ञ)
(ट)
(ठ)

“फमर्” भ ाले ूचिलत कानून बमोिजम दतार्

भएको जुनसुकै फमर् सम्झनु पछर्।

“व्यिक्त” भ ाले कर ितनुप
र् न दाियत्व भएको
जुनसुकै व्यिक्त सम्झनु पछर्।

“ूदे श सरकार” भ ाले कणार्ली ूदे श सरकार
सम्झनु पछर्।

(ड)

“िवभाग ूमुख” भ ाले ूदे श सरकार अन्तगर्तको
कर िवभागको ूमुख सम्झनु पछर् ।

(ढ)

“सं िवधान” भ ाले नेपालको सं िवधान सम्झनु
पछर् ।

(ण)

“कृिष आय” भ ाले कणार्ली ूदे श िभऽको

कृिषजन्य कायर्मा ूयोग भएको जिमनबाट ूा
भएको दे हायको रकम सम्झनु पदर्छ :(अ)

कृिषयोग्य

जिमनको

(आ)

कृिषयोग्य

जिमनलाई

उत्पािदत कृिष उपजको आम्दानी;
भाडामा लगाएवापत ूा

(इ)

ूयोगबाट

िलजमा

वा

हुने रकम;

कुत¸ अिधया आिदमा लगाए वापत
ूा
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(ई)

कृिषयोग्य

जिमनमा

तरकारी,

मत्ःयपालन¸

आिदबाट ूा

फलफूल,

हुने

हुने रकम ।

पशुपालन

“कृिषयोग्य जिमन” भ ाले कृिष कायर्मा ूयोग

(त)

भएको जिमनलाई सम्झनु पछर् । तर यो

शब्दले दतार् भएको वा नभएको िनजी वन¸
नसर्री वा खरबारीलाई जनाउने छै न ।

(थ)

“कूल कृिष आय” भ ाले यस ऐन बमोिजम

िनधार्रण गिरएको कूल कृिष आयलाई सम्झनु
पदर्छ ।
३.

व्याख्या : यो ऐनमा पिरभाषा गिरएका शब्दको सोहीअनुसार र
अ मा ूचिलत कानून तथा कानून व्याख्या सम्बन्धी सं घीय
ऐन तथा दफा ४ बमोिजमका िस ान्तका आधारमा गिरनेछ ।

पिरच्छे द-२
राजःव सम्बन्धी सामान्य िस ान्त
४.

कर तथा गैरकर राजःव सम्बन्धी सामान्य िस ान्त :

(१)

कर राजःव दे हायका िस ान्तलाई आधार िलई लगाइने र
उठाइनेछ :–
(क)

कर ितनर् सक्ने क्षमताका आधारमा;

(ख)

समानता र न्यायमा आधािरत रहेर;

(घ)

नागिरकलाई सुिवधा हुने िकिसमबाट;

(ग)

(ङ)

सरल, पारदशीर् र िमतव्ययी हुने गरे र;
ःवेिच्छक

पमा

कर

वातावरण सृजना गरे र र
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(च)

करको आधार, करको दर र कर ितन
अविध िनि त गरे र।

(२) गैरकर राजःव लगाउँदा र उठाउँदा उपलब्ध
गराइने सेवा, सहुिलयत र सुिवधाको लागत, स ालन र
सम्भार खचर्लाई आधार मानी लगाइने र उठाइनेछ।

पिरच्छे द-३
कर ूशासन सम्बन्धी व्यवःथा
५.

कर ूशासन : (१) यस ऐन बमोिजमको कर तथा गैरकरको
ूशासन कणार्ली ूदे श सरकारले गनछ ।
(२)
व्यावसाियक,

उपदफा
दु ःत

(१)
र

बमोिजमको

ूभावकारी

बनाउन

कर

ूशासन

आवँयकता

अनुसार मन्ऽालय, कर िवभाग वा कर कायार्लय रहन
सक्नेछन् ।
६.

कमर्चारी सम्बन्धी व्यवःथा : (१) ूदे श सरकारबाट ःवीकृत
दरबन्दी

अनुसार

िविभ

तहका

कमर्चारी

ूदे श

कर

कायार्लयमा रहनेछन्।
(२) ूदे श सरकारले ूदे श कर कायार्लयमा ूचिलत

कानून बमोिजम ःवीकृत दरबन्दीका आधारमा एक वा

सोभन्दा बढी तहका कर अिधकृत, कर सहायक तथा
७.

सहयोगीलाई काममा लगाउन सक्नेछ ।

कर अिधकृतको काम, कतर्व्य र अिधकार : यस ऐनमा

अन्यऽ उल्लेख भएका काम, कतर्व्य र अिधकारका अितिरक्त

कर अिधकृतको काम, कतर्व्य र अिधकार दे हाय बमोिजम
हुनेछ:-
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(क)

करदाता दतार् गन;

(ख)

करदाताबाट िववरण ूा

(ग)

कर परीक्षण तथा अनुसन्धान गन;

(घ)

कर स लन गन;

(ङ)

कर

तथा

गैरकर

गन;

च ुहावट

राजःव

रोक्न

आवँयक कायर् गन;
(च)

करदातामैऽी वातावरण बनाउन उपयुक्त र

आवँयक कायर् गन;
(छ)

कर

सम्बन्धी

जनचेतना

अिभवृि

गनर्

कायर्बम स ालन गन;
(ज)

कर कानून र कर ूशासनका क्षेऽमा सुधार
गनुप
र् न िवषयमा कणार्ली ूदे श सरकारलाई
सुझाव िदने;

(झ)

राजःवको

ूक्षेपण

गनर्

आवँयक

सूचना

हरिहसाब

दु ःत

उपलब्ध गराउने;
(ञ)

करदाताका

खातापाता

र

राख्न लगाउने;

८.

(ट)

कर सम्बन्धी अिभलेख दु ःत राख्ने र

(ठ)

कर सम्बन्धी अन्य काम गन।

अिधकार ूत्यायोजन : (१) कर िवभागको ूमुखले सं िवधान

र यस ऐन बमोिजम आफूमा रहेको कर तथा राजःव उठाउने
अिधकार कर

कायार्लयका

ूमुख

वा

कर

अिधकृतलाई

ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ।
(२)

कर

कायार्लयका

ूमुखले

आफूलाई

ूा

अिधकार आवँयकता अनुसार आफ्नो सामान्य रे खदे ख र
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िनयन्ऽणमा रहने गरी आफू मातहतका कर अिधकृतलाई
ूत्यायोजन गनर् सक्नेछ।
(३) कर कयार्लयको ूमुख र कर अिधकृतले

आफूलाई ूा

अिधकार ूत्यायोजन गन सम्बन्धमा ूदे श

अथर् मन्ऽालय वा िवभागबाट कुनै खास िनदशन भएकोमा
सोही बमोिजम गनुर् पनछ।
९.

ूत्यायोिजत अिधकार र िजम्मेवारी : (१) दफा 8 बमोिजम
ूत्यायोजन

गिरएको

अिधकारको

िजम्मेवारी

अिधकार

ूत्यायोजन गन अिधकारीमा रहनेछ।
(२) दफा 8 बमोिजम ूत्यायोिजत अिधकार ूयोग
गनले सो अिधकारको ूयोग गदार्

अिधकार ूत्यायोजन गन

ूित उ रदायी रही ूयोग गनुर् पनछ।

पिरच्छे द - 4
कर सम्बन्धी व्यवःथा
1०.

घर जग्गा रिज ेशन शुल्क : (१) कणार्ली ूदे श सरकारले

आफ्नो क्षेऽिभऽ घर, जग्गा वा घर जग्गा रिज ेशन शुल्क

लगाउन सक्नेछ।

(2) ूदे श सरकारले आफ्नो क्षेऽिभऽ घर, जग्गा वा
घरजग्गा रिज ेशन पािरत गरी गराई ःवािमत्व ूा
व्यिक्तलाई रिज ेशन शुल्क लगाउनु पनछ।

गन

(3) घर, जग्गा वा घरजग्गा रिज े शन शुल्क

ःवािमत्व हःतान्तरण गदार्को समयमा बुझाउनु पनछ।
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(4) घर¸ जग्गा वा घरजग्गा रिज ेशन शुल्क

ूत्येक कारोबारको िलखतमा उल्लेख भएको थैली वा सो
ूयोजनको लािग िनधार्रण गिरएको न्यूनतम रकममध्ये जुन
बढी हुन्छ सो रकममा लगाउनु पनछ ।
(5)

रिज ेशन

शुल्कको

दर

कणार्ली

आिथर्क ऐनमा व्यवःथा भए बमोिजम हुनेछ।

ूदे शको

(6) घर, जग्गा वा घरजग्गाको ःवािमत्व ूा

व्यिक्त अपा

वा मिहला भएमा उपदफा (5) बमोिजम लाग्ने

शुल्कमा पिच्चस ूितशत रकम छु ट हुनेछ।
(7)

गन

ूदे श

सरकारले

उपदफा

(१)

बमोिजम

लगाइएको घर जग्गा रिज ेशन शुल्क ःथानीय तह माफर्त

उठाउने व्यवःथा गनछ ।

(8) उपदफा (7) बमोिजम उठाएको ूदे शको घर
जग्गा रिज ेशन शुल्क कणार्ली ूदे शको आिथर्क ऐनले तोके

बमोिजम गरी सम्बिन्धत कोषमा जम्मा गनुर् पनछ।

(9) सं घीय, ूदे श र ःथानीय सरकार तथा सरकारी
11.

िनकायलाई रिज ेशन शुल्क लाग्ने छै न।

सवारी साधन कर : (१) कणार्ली ूदे श सरकारले सवारी

साधन कर लगाउन र उठाउन सक्नेछ ।
ःप ीकरण:

यस

दफाको

ूयोजनको

लािग

"सवारी

साधन" भ ाले इन्धन वा यािन्ऽक शिक्तबाट
सडकमा चल्ने सवारी साधन सम्झनु पछर् |
(२) उपदफा (१) बमोिजम सवारी साधन कर

लगाउँदा सवारी साधनको ूकृित र क्षमताका आधारमा
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समान ूकृितका सवारी साधनलाई समान दर कायम हुने गरी
लगाइनेछ।

(3) सवारी साधन धनीले यस दफा बमोिजमको कर
ूदे श कर कायार्लयमा वा तोिकएको िनकायमा बुझाउनु
पनछ।

(4) ूदे शले सवारी साधन कर उठाउँदा ःथानीय

तहको लािग तोिकएको सवारी साधन कर समेत असूल गनुर्
पनछ।
(5) उपदफा (4) बमोिजम असूल भएको ूदे शको
सवारी साधन कर कणार्ली ूदे श िवभाज्य कोषमा जम्मा
गिरनेछ ।ःथानीय तहको सवारी साधन कर रकमको हकमा
बढीमा दुई ूितशतले हुने ूशासिनक खचर् क ा गरी बाँकी

राजःव ूदे श सरकारले कायर्िविध बनाई ःथानीय सि त
कोषमा जम्मा गनुप
र् नछ ।
12.

मनोरञ्जन कर :

(१) कणार्ली ूदे श सरकारले चलिचऽ घर,

िभिडयो घर, सांःकृितक ूदशर्न हल, कन्सटर्जःता मनोरञ्जन

ःथलमा दे खाइने मनोरञ्जनका साधनमा मनोरञ्जन कर
लगाउन

सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोिजम लगाइएको मनोरञ्जन

कर मनोरञ्जन ःथलको सञ्चालकले िटकट िबबी गदार्को
अवःथामा असुल गनुर् पनछ।
(३) उपदफा (2) बमोिजम उपभोक्ताबाट असूल
गरे को मनोरञ्जन करको रकम असूल गरे को मिहना भन्दा
पिछको मिहनाको पिच्चस गतेिभऽ तोिकएको कर कायार्लयमा

दािखला गनुर् पनछ।
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(4) ूदे शले यस दफा बमोिजमको

मनोरञ्जन कर

ःथानीय तहमाफर्त उठाउने व्यवःथा गनछ ।
(5) उपदफा (4) बमोिजम असुल भएको मनोर न
करको रकममध्ये बढीमा दुई ूितशतले हुने ूशासिनक खचर्

क ा गरी बाँकी राजःव ःथानीय तहले ूदे श सरकारको
िव ीय हःतान्तरण कायर्िविध अनुसार ूदे श बाँडफाँड कोषमा

जम्मा गनुप
र् नछ ।
13.

िव ापन कर : (१) कणार्ली ूदे श सरकारले सूचनाप
(होिडर्ंङ बोडर्) मा िव ापन कर लगाई असुल गनर् सक्नेछ।
(2) यस दफा बमोिजमको
ूदे श सरकारबाट अनुमित

िव ापन साममी राख्न

िलनु पनछ।

(3) िव ापन कर िव ापन राख्न अनुमितका लािग
िनवेदन िदनेबाट असूल गिरनेछ।
(4) यस ऐन बमोिजम असूल गरे को िव ापन करको
रकम असूल गरे को मिहना भन्दा पिछको मिहनाको पिच्चस
गतेिभऽ ूदे श कर कायार्लय वा तोिकएको िनकायमा दािखला
गनुप
र् नछ ।
(5) उपदफा (2) बमोिजमको अनुमित-पऽ िदँदा

सवर्साधारण जनताको िहत सम्बन्धी अन्य कुराका अितिरक्त
िव ापन

राख्न

पाउने

अविध,

नवीकरण

गनुप
र् न

समय,

नवीकरण नगरे मा लाग्ने शुल्क¸ सौन्दयर् िबगानर् नहुने कुरा,

साममीको भािषक शु ता र शालीनता जःता शतर् िकटान
गिरएको हुन ु पनछ।
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(6) कुनै कम्पनी, फमर्, एजेन्सी, सं ःथा वा व्यिक्तले
अ

कसै ले ूायोजन गरे को सूचनाप

यस दफा बमोिजमको

(होिडर्ङ बोडर्) राखेमा

िव ापन कर सम्बिन्धत ूायोजकबाट

असूल गरी तोिकएको कायार्लयमा दािखला गनुर् पनछ।
(7) नेपाल सरकार वा ूदे श सरकार वा सरकारी
सं ःथाका जग्गा वा सम्पि

(पोल आिद) मा िव ापन साममी

राखेमा कर उठाउनुअिघ कर कायार्लयले सो िनकायसँग
समन्वय गरी कर असूल गनुर् पनछ ।
(8) व्यापािरक वा व्यावसाियक ूयोजनका लािग
रािखएका िव ापनमा लागेको कर छु ट वा िमनाहा हुन सक्ने
छै न।
(9) नेपाल सरकार, ूदे श सरकार र ःथानीय
सरकारका तफर्बाट राखेका िव ापनमा कर लाग्ने छै न।
(10) यस दफा बमोिजमको िव ापन कर ूदे शले
ःथानीय तह माफर्त स लन गराउन सक्नेछ ।
(11) उपदफा (10) बमोिजम स लन भएको
ूदे शको िव ापन करमध्येबाट बढीमा दुई ूितशतले हुने

ूशासिनक खचर् क ा गरी बाँकी राजःव ःथानीय तहले
कणार्ली ूदे श िवभाज्य कोषमा जम्मा गनुर् पनछ ।
14.

कृिष आयमा कर लाग्ने :

(१) कृिषयोग्य जिमनलाई कृिष

कायर्मा उपयोग नगरी बाँझो राखेमा अनुमािनत आय कायम
गरी कर लगाउन सिकनेछ ।
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पिरच्छे द-5
करदाता दतार् सम्बन्धी व्यवःथा :
15.

करदाताको पिहचान तथा दतार् : (१) व्यवसाय सञ्चालन

गनुप
र् ूव र् दतार् गरे र माऽ व्यवसाय

सञ्चालन गनुप
र् नछ ।

(2) कर कायार्लयले यस ऐन बमोिजम कर ितनुप
र् न
व्यिक्त वा करदाताको पिहचान गनुर् पनछ।

(3) उपदफा (2) बमोिजम करदाताको पिहचान

गदार् व्यिक्त वा करदाताको नाममा रहे को सम्पि , िनजले

गरे को कारोवार र कर कायार्लयलाई कुनै ॐोतबाट ूा

सूचना र सो कायार्लयले छानिवन गदार् दे िखएका आधारमा
करदाताको पिहचान गिरनेछ।
(4) कर कायार्लयले यस ऐन बमोिजम कर ितनुप
र् न
दाियत्व भएका करदाताको िववरण खुलाई करदाता दतार् गरी
राख्नु पनछ।
(5) नेपाल सरकारबाट ःथायी लेखा नम्बर िलएका
करदाताले कर सम्वन्धी कारोवार गदार् सोही नम्बरको ूयोग
गनुप
र् नछ ।
16.

करदाताको दाियत्व :

यस ऐन बमोिजम कर ितनुप
र् न कतर्व्य

भएका करदाताको दे हाय बमोिजमको दाियत्व हुनछ
े :(क)

आफूलाई करदाताको

(ख)

िनधार्िरत समयमा िववरण पेश गन;

(ग)

िनधार्िरत समयमा कर दािखला गन;

(घ)

पमा दतार् गराउने;

यस ऐन बमोिजम कुनै शुल्क, जिरवाना वा

व्याज बुझाउनुपन भए समयमै बुझाउने;

(ङ)

िहसाब िकताब र अिभलेख
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(च)

कर अिधकृतले मागेको सूचना तथा तथ्या
समयमा उपलब्ध गराउने र

(छ)
17.

कर कायार्लयलाई आवँयक सहयोग गन।

करदाताको अिधकार : (१) करदातालाई दे हाय बमोिजमको
अिधकार हुनेछ :(क)

सम्मानपूवक
र् व्यवहारको अिधकार;

(ख)

ूचिलत

कानून

सूचना ूा
(ग)

कर

सम्बन्धी

गन अिधकार;

कर सम्बन्धी िवषयमा ूमाण पेश गन मौका
ूा

(घ)

बमोिजम

गन अिधकार;

ूितरक्षाको

लािग

कानून

व्यवसायी

वा

लेखापरीक्षक िनयुक्त गन अिधकार र
(ङ)

कर

सम्बन्धी

उल्लेख

गोप्य

भए

कुराह

बाहे क

यस

अनितबम्य

अिधकार ।

ऐनमा
हुने

(२) करदाताले उपदफा (१) बमोिजमको अिधकारको

दावी गनर् आफ्नो दाियत्व पूरा गरे को हुन ु पनछ।
18.

करदाताको

ूितिनिधत्व :

(१)

करदाताको

ूितिनिधत्व

करदाताको पिरवारको उमेर पुगेको सदःय, माथवर व्यिक्त

वा िनजको कानून व्यवसायी वा लेखापाल वा लेखापरीक्षक

वा िनजले िलिखत

पमा अिख्तयारी िदई पठाएको उमेर

पुगेको वारे सले गनर् सक्नेछ।
ःपंटीकरण :

यस दफाको ूयोजनको लािग उमेर पुगेको
भ ाले

अठार

सम्झनु पछर्।
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(२) उपदफा (१) बमोिजम ूितिनिधत्व गनर् सक्ने
व्यिक्तका तफर्बाट गिरएका काम कारवाही करदाता ःवयं ले

गरे को मािननेछ।

पिरच्छे द –6
िववरण दािखला सम्बन्धी व्यवःथा
19.

िववरण दािखला गनर् आदे श िदन सक्ने : (१) यस ऐन
बमोिजम कर बुझाउनु पन दाियत्व भएको व्यिक्तले कर
िववरण नबुझाएमा वा िववरण दािखला गदार् व्यहोरा फरक
पारी दािखला गरे को भनी श ा गनर् सिकने आधार र कारण

भएमा कर अिधकृतले आधार र कारण खोली कर िववरण
दािखला गनर् आदे श िदन सक्नेछ।त्यःतो आदे श ूा
सम्बिन्धत व्यिक्तले सो आदे श ूा

भएमा

भएको िमितले एक

मिहनािभऽ कर कायार्लयमा िववरण दािखला गनुर् पनछ।
(2) उपदफा (१) बमोिजमको म्यादिभऽ िववरण
दािखला गनर् नसक्ने सम्बिन्धत व्यिक्तले आधार र कारण
खोली समयाविध थपको लािग िनवेदन िदएमा कर अिधकृतले

तीस िदनसम्मको थप समयाविध िदन सक्नेछ।
20.

िववरण सच्याउन सिकने :

यस पिरच्छे द बमोिजमको कर

िववरण दािखला भैसकेपिछ कुनै तथ्य सम्बन्धी वा गिणतीय

भूल भएको भ े लागेमा करदाताले पिहला िववरण दािखला
भएको िमितले तीन मिहनािभऽ यथाथर्, तथ्य र सही अ
सिहतको अक िववरण पेश गनर् सक्नेछ।
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पिरच्छे द –7
कर दािखला सम्बन्धी व्यवःथा
21.

कर दािखला गनुप
र् न :

(1)

यस ऐन बमोिजम दािखला

गनुप
र् न कर ऐनको पिरच्छे द – 4 मा उल्लेख गिरएकोमा सोही
समयमा र समय उल्लेख नभएको हकमा ूत्येक आिथर्क
वषर्को आि न मसान्तिभऽ कर कायार्लयमा दािखला गनुर्

पनछ।

(२) यस ऐन बमोिजम अमीम कर क ी गरी
दािखला गनुप
र् न कर क ी भएको मिहनापिछको मिहनाको
पिच्चस गते िभऽ कर कायार्लयमा दािखला गनुर् पनछ।
22.

कर दािखलाको िनःसा िदनुपन : करदाताले यस ऐन बमोिजम
बुझाउनुपन कर वा गैरकर राजःव वा अन्य रकम बुझाएपिछ
करदातालाई तत्काल त्यसको िनःसा िदनु पनछ।

पिरच्छे द ‐ 8
कर िफतार् र समायोजन
23.

कर िफतार्

सम्वन्धी व्यवःथा : (१) करदाताले यस ऐन

बमोिजम कर बुझाउँदा ितनुप
र् न भन्दा बढी कर दािखला
गरे कोमा सो कर रकम िफतार् माग गनर् सक्नेछ ।
(2) उपदफा (१) वमोिजम िफतार्को लािग िनवेदन

परे कोमा व्यहोरा साँचो दे िखएमा कर अिधकृतले िनवेदन

परे को एक मिहनािभऽ माग बमोिजम िफतार् िदने िनणर्य गनुर्
पनछ।
24.

कर समायोजन सम्वन्धी व्यवःथा : (१) करदाताले दफा 23
बमोिजम िफतार् पाउने ठहिरएको रकम िनजले
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गनुप
र् न कर रकममा समायोजन गनर् कर अिधकृतसमक्ष
िनवेदन िदन सक्नेछ।
(2) उपदफा (१) बमोिजम िनवेदन परे कोमा व्यहोरा

साँचो दे िखएमा कर अिधकृतले िनवेदन परे को एक मिहनािभऽ
माग बमोिजम समायोजन गनर् आदे श िदनु पनछ।

पिरच्छे द –9
कर परीक्षण तथा कर िनधार्रण
25.

कर परीक्षण : (१) यस ऐन बमोिजम करदाताले िववरण पेश

नगरे को वा पेश गरे को िववरणमा दे हायका सबै वा कुनै काम

कुरा भए गरे को दे िखएमा कर अिधकृतबाट कर परीक्षण गरी
कर िनधार्रण गिरनेछ:(क)

खातापाता,

हरिहसाब

वा

अिभलेख

दु ःत

नदे िखएमा;
(ख)

गलत वा झु ा कागजात वा िववरण सं लग्न
गरे को दे िखएमा;

(ग)

यथाथर् कारोवार नदे खाएको िव ास गनुप
र् न
कारण भएमा;

(घ)

कारोवारका आधारमा करको दाियत्व कम
दे खाएकोमा;

(ङ)
(च)

करको दर फरक पारे कोमा र

कानून बमोिजम कर छु ट वा िमनाहा हुन
नसक्नेमा पिन सोको दावी गरे कोमा।
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(२)

उपदफा

(१)

बमोिजम

कर

िनधार्रण

गनुप
र् न

दे िखएमा करदातालाई आधार र कारण खुलाई ःप ीकरण
पेश गनर् तीस िदनको सूचना िदनु पनछ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम सूचना ूा

भएकोमा

करदाताले सूचनामा तोिकएको म्यादिभऽ आफ्नो ःप ीकरण
पेश गनुर् पनछ।
(४)

कर

अिधकृतले

उपदफा

(३)

बमोिजम

तोिकएको म्यादिभऽ करदाताले ःप ीकरण पेश गरे मा सो
समेतलाई आधार बनाई र ःप ीकरण पेश नगरे मा कानून
बमोिजम कर िनधार्रण गनुर् पनछ।
(5) ःवयं कर िनधार्रण गरी िववरण पेश गरे को

िमितले चार वषर्िभऽ कर अिधकृतले पुन: कर िनधार्रण वा
सं शोिधत कर िनधार्रण गनुप
र् न सन्तोषजनक आधार र कारण
भएमा करदातालाई सफाइको मौका िदई त्यःतो कर िनधार्रण
गनर् सक्नेछ।
26.

कर िनधार्रणको सूचना : (१) यस ऐन बमोिजम कर
अिधकृतबाट कर िनधार्रण भएकोमा बुझाउनु पन कर रकम,

ःथान, समय सीमा र बक खाता नम्बर समेत उल्लेख गरी
करदातालाई कर िनधार्रणको सूचना िदनु पनछ।
(2) उपदफा (१) बमोिजमको कर िनधार्रणको
सूचना ूा

भएपिछ करदाताले सो सूचनामा उिल्लिखत ःथान

र समय सीमािभऽ कर दािखला गनुर् पनछ।
(3) उपदफा (१) बमोिजम कर रकम बक दािखला
गिरएकोमा

करदाताले

त्यसको

कायार्लयमा बुझाउनु पनछ।
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पिरच्छे द-10
कर स लन सम्बन्धी व्यवःथा
27.

कर स लन सम्बन्धी व्यवःथा : (१) यस ऐन बमोिजम असूल
गनुप
र् न कर, व्याज र

शुल्क वापतको रकम करदाताले यस

ऐनमा तोिकएको अविधमा दािखला नगरे मा कर अिधकृतले

कायार्लय ूमुखको पूव र् ःवीकृित िलई दे हायको एक वा
एकभन्दा बढी तरीका बमोिजम कर असूल गनर् सक्नेछ:(क)

र् न रकम
सम्बिन्धत करदातालाई िफतार् गनुप
भए त्यसमा

(ख)

नेपाल

क ा गरे र;

सरकार,

सरकार वा
सं ःथाबाट

ूदे श

सरकार,

सरकारी
सम्बिन्धत

ःथानीय

ःवािमत्वका
करदाताले

पाउने

रकमबाट क ा गनर् लगाएर;
(ग)

कुनै तेॐो व्यिक्तले
रकम

र् न
करदातालाई ितनुप

करदाताको पूव र् सहमित िलई क ा

गरे र;
(घ)

बक वा िव ीय सं ःथामा रहेको सम्बिन्धत
करदाताको रकमबाट क ा गनर् लगाएर;

(ङ)

सम्बिन्धत करदाताको कारोवार रोक्का गरे र;

(च)

सम्बिन्धत

करदाताको

सम्पि मािथ
(छ)

चल

तथा

अचल

दावी वा कब्जा गरे र र

सम्बिन्धत करदाताको सम्पि

एकैपटक वा

पटक/पटक गरी तोिकए बमोिजम िललाम
िबबी

गरे र।
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोिजम िललामको
कारवाही शु

भएपिछ सो

कारवाही समा

हुन ु पूव र् कर

दािखला गनर् ल्याएमा बुझाउन बाँकी कूल रकमको थप पाँच
ूितशत शुल्क सिहत असूल गिरनेछ।
(३) िललामबाट ूा

रकम करदाताले ितनुप
र् न कर

रकमभन्दा बढी भएमा बढी

भएजित रकम साठी िदनिभऽ

सम्बिन्धत करदातालाई िफतार् िदनु पनछ ।

(४) उपदफा (३) बमोिजम रकम िफतार् गदार् िनजले
उपलब्ध गराएको बक खातामा जम्मा गिरिदनु पनछ |
28.

िकःताबन्दीमा कर असूली: कुनै खास करदाताले िवशेष

पिरिःथित परी समयमा कर ितनर् नसक्ने कारण भई सो
कुराको िनवेदन गनर् आएमा कर अिधकृतले जाँचबुझ गदार्

कारण सन्तोषजनक दे िखएमा पचार् खडा गरी बढीमा एक
बषर्िभऽ

तीन

िकःतामा

कर

दािखला

गनर्

आदे श

िदन

सक्नेछ।तर िढला बुझाए वापत यस ऐन बमोिजम लाग्ने व्याज
िमनाहा हुने छै न ।

पिरच्छे द-11
जिरवाना, शुल्क र व्याज
29.

जिरवाना लाग्ने : यस ऐनको पालना नगरी करको दाियत्व

घटाएमा कर अिधकृतले कर िबगोको दश ूितशत जिरवाना
गनर् सक्नेछ ।

30.

र् न कर समयमा
व्याज लाग्ने : यस ऐन बमोिजम दािखला गनुप
दािखला नगरे मा ितनुर् बुझाउनु पन बाँकी रकमको वािषर्क
दश ूितशत व्याज लाग्नेछ ।
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31.

अिभलेख नराखेमा शुल्क लाग्ने : यस ऐन बमोिजम अिभलेख
राख्नुपन कतर्व्य भएका करदाताले अिभलेख नराखेमा एक
हजार

32.

पया शुल्क लाग्नेछ।

समयमा िववरण दािखला नगरे मा शुल्क लाग्ने : यस ऐन
बमोिजम िववरण दािखला गनुप
र् न दाियत्व भएका करदाताले
समयमा िववरण दािखला नगरे मा ूित िववरण एक हजार
पया शुल्क लाग्नेछ।

33.

झु ा िववरण िदएमा शुल्क लाग्ने : यस ऐन बमोिजम िववरण
दािखला गनुप
र् न दाियत्व भएका करदाताले झु ा िववरण
दािखला गरी करको दाियत्व घटाएमा फरक परे को कर
रकम असूल गरी सोको दश ूितशत शुल्क लाग्नेछ।

34.

व्याज नलाग्ने : यस ऐन बमोिजम लाग्ने शुल्क, व्याज र
जिरवानामा पुन: व्याज लाग्ने छै न।

पिरच्छे द - 12
पूवार्देश र ूशासकीय पुनरावलोकन
35.

पूवार्देश माग गनर् सक्ने : (१) कुनै करदातालाई यस ऐन

बमोिजम

लगाइएको

कर,

दःतुर,

शुल्क

वा

ऐनका

व्यवःथाबारे ि िवधा भएमा सोको िनराकरणका लािग िनजले
ूदे श कर िवभागको ूमुख समक्ष िनवेदन िदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमको िनवेदन िदएकोमा

ूदे श कर िवभागको ूमुखले ि िवधा िनराकरण गनर् पूवार्देश
जारी गरी करदातालाई सो पूवार्देश उपलब्ध गराउनेछ ।
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(३)
लेिखएको

उपदफा

भए

तापिन

(१)

र

(२)

अदालतमा

मा

कुरा

जुनसुकै

िवचाराधीन

रहे को

वा

अदालतबाट िनणर्य भैसकेको िवषयमा यस दफा बमोिजम
पूवार्देश जारी गनर् सिकने छै न ।

(4) उपदफा (१) बमोिजमको पूवार्देश अदालतको

आदे शबाट अन्यथा नभएसम्म कायम रहनेछ ।
36.

ूशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने : यस ऐन बमोिजमका
दे हायको िनणर्यमािथ ूशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्नेछ:कर अिधकृतले गरे को कर िनधार्रण, पुन: कर

(क)

िनधार्रण

र

सं शोिधत

कर

िनधार्रण

सम्बन्धी

िनणर्य ।
ख)

यस ऐन बमोिजम लाग्ने वा लागेको कर र
गैरकर राज

तथा अन्य दःतुर, शुल्क, व्याज

सम्बन्धी िनणर्य ।
37.

ूशासकीय
बमोिजमको

पुनरावलोकनको
कर

ूिबया :

िनधार्रणको

(१)

िनणर्यउपर

िच

यस

ऐन

नबुझ्ने

करदाताले सो िनणर्य भएको िमितले तीस िदन िभऽ ूदे श कर
िवभागको ूमुख समक्ष ूशासकीय पुनरावलोकनका लािग
िनवेदन िदन सक्नेछ ।
(2)

उपदफा

(१)

बमोिजम

ूशासकीय

पुनरावलोकनको लािग परे को िनवेदनमािथ सा ी कायर्िदनिभऽ
कारवाही र िकनारा गनुप
र् नछ ।
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पिरच्छे द - १3
पुनरावेदन
38.

उजुरी नलाग्ने : यस ऐन बमोिजम ूशासकीय पुनरावलोकन
गनर्

सिकने

िवषयमा

त्यःतो

पुनरावलोकन

अदालतमा कुनै उजुरी लाग्ने छै न ।
39.

नभई

कुनै

पुनरावेदन िदन सक्ने : (1) ूशासकीय पुनरावलोकनको

िनणर्य भएकोमा सो िमितले र ूशासकीय पुनरावलोकन नहुने

िवषयमा कारण परे को िमितले सा ी िदनिभऽ िच

नबुझ्ने

पक्षले सम्बिन्धत उच्च अदालतमा पुनरावेदन िदन सक्नेछ ।
(2) उच्च अदालतले गरे को िनणर्य अिन्तम हुनेछ ।

पिरच्छे द - 14
गैरकर राजःव
40.

सेवा शुल्क तथा दःतुर : कणार्ली ूदे श सरकारले सं िवधानको

अनुसूची-6 बमोिजमका क्षेऽ र िवषयमा आफूले पुर्याएको
सेवा वापत सेवा शुल्क तथा दःतुर लगाई उठाउन सक्नेछ।

41.

पयर्टन शुल्क : (१) कणार्ली ूदे श सरकारले आफ िनमार्ण
गरे गराएको वा अिधकार क्षेऽिभऽ रहेको पयर्टकीय ःथल,
पयर्टन व्यवसाय र पयर्टकीय िबयाकलापमा पयर्टन शुल्क
लगाई उठाउन सक्नेछ।पयर्टकीय क्षेऽमा उपलव्ध गराएको
सेवाको लागत¸ सञ्चालन र सम्भार खचर्लाई आधार मानी

पयर्टन शुल्क लगाउनु पनछ।
तापिन

(2) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेिखएको भए
ूदे शले

आफ्नो

क्षेऽिभऽ

पयर्टक

आधारमा पयर्टन शुल्क लगाउने छै न ।
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42.

अन्य शुल्क लगाउन सक्ने : (१) ूदे श सरकारले आफ्नो
अिधकार क्षेऽको िवषय र क्षेऽमा शुल्क लगाई उठाउन
सक्नेछ।
(२) ूदे श सरकारले सं िवधान र अन्य ूचिलत

कानूनको िवपरीत नहुने गरी आफूले ूदान गरे को सेवा,

सुिवधा र व्यवःथापन गरे का थप वा नयाँ क्षेऽ वा िवषयमा

शुल्क लगाउन सक्नेछ।

(३) यस पिरच्छे द बमोिजम सेवा शुल्क तथा दःतुर
लगाउने वा त्यसको दरमा हेरफेर गन िनणर्यको िववरण

ूदे श सरकारले ूदे श सभाको बैठक चलेको समयमा भए

सात िदन िभऽ र त्यःतो बैठक नचलेको समयमा भए
त्यसपिछ बःने सभाको पिहलो बैठक भएको िमितले सात
िदन िभऽ त्यःतो िनणर्यको िववरण पेश गनुर् पनछ।
43.

छु ट वा िमनाहा : (१) ूदे श सरकारले खास अवःथामा यस
ऐन बमोिजम लाग्ने गैरकर राज मा आधार र कारण खुलाई
आंिशक वा पूणर् पमा छु ट िदन वा िमनाहा गनर् सक्नेछ।

यसरी छु ट िदँदा समान अवःथाका सबै करदातालाई समान
व्यवहार गनुर् पनछ।

(२) नेपाल सरकार वा ःथानीय सरकारले कुनै

पिरयोजना

वा

िवकास

कायर्का

लािग

खास

साममी,

कारोवारमा कर नलाग्ने व्यवःथा गरे कोमा ूदे श सरकारले

तत्तत् सरकारसँग समन्वय गरी कर छु ट सम्बन्धी सो

व्यवःथाको पालना गन गराउनेछ।
(3) उपदफा (१) बमोिजम गैरकर राज मा छु ट

वा िमनाहा िदएको िववरण सभाको बैठक चलेको समयमा
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सभामा र सभाको बैठक नचलेको समयमा त्यसपिछ बःने
सभाको पिहलो बैठकमा पेश गनुप
र् नछ ।

पिरच्छे द - १5

समन्वय सम्बन्धी व्यवःथा
44.

ँ समन्वय : (१) ूदे श सरकारले सं घीय
नेपाल सरकारसग
कानून वा यस ऐन बमोिजम असूल उपर गनुप
र् न कर वा
गैरकर राज
(२)

असूल गनर् एक ार ूणाली अपनाउन सक्नेछ।
उपदफा

(१)

बमोिजमको

एक ार

ूणाली

अपनाउन ःथानीय सरकार वा ःथानीय सरकारले अिधकार

सुम्पेको अिधकृत वा कर अिधकृतले नेपाल सरकार वा नेपाल

सरकारले सो ूयोजनका लािग अिधकार सुम्पेको अिधकृतसँग
समन्वय गरी आवँयक व्यवःथा गनर् सक्नेछ ।
(३)

ूदे श

सरकारले

सं िवधानको

साझा

सूचीमा

रहेका िबषयसँग सम्बिन्धत कर वा गैरकर राज का आधार

र दर वा कर ूशासनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग
समन्वय गनर् सक्नेछ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोिजमको व्यवःथा
अन्तगर्त समन्वय गरी टु ोमा पुिगएका िबषयह

यस ऐनमा

परे सरह मािननेछ र ती व्यवःथाका हकमा यस ऐनमा

अन्यऽ जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन सोही अनुसार

कायार्न्वयन गनुर् पनछ।
45.

ँ समन्वय : (१) ूदे श सरकारले ूदे श
ःथानीय सरकारसग
कानून वा यस ऐन बमोिजम असूल उपर गनुप
र् न कर वा
गैरकर राज

असूल गनर् एक ार ूणाली अपनाउन सक्नेछ।
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(२)

उपदफा

(१)

नेपाल

सरकार

बमोिजमको

एक ार

ूणाली

अपनाउन ूदे श सरकारले अिधकार सुम्पेको अिधकृत वा कर
अिधकृतले

वा

नेपाल

सरकारले

सो

ूयोजनका लािग अिधकार सुम्पेको अिधकृतसँग समन्वय गरी
आवँयक व्यवःथा गनर् सक्नेछ।
(३)

ूदे श

सरकारले

सं िवधानको

साझा

सूचीमा

रहेका िबषयसँग सम्बिन्धत कर वा गैर कर राज का आधार
वा दर वा

कर ूशासनका सम्बन्धमा ःथानीय सरकारसँग

समन्वय गनर् सक्नेछ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोिजमको व्यवःथा
अन्तगर्त समन्वय गिरएका िबषयह

यस ऐनमा परे सरह

मािननेछ र ती व्यवःथाका हकमा यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै

कुरा लेिखएको भए तापिन सोही अनुसार कायार्न्वयन गनुर्
पनछ।
4६.

ँ समन्वय : ूदे श सरकारले कर र गैरकर
केन्िीय बकसग
राज

बकसँग समन्वय

स लनका सम्बन्धमा नेपाल रा

गरी आवँयक व्यवःथा गनर् सक्नेछ।
4७.

ँ समन्वय : ूदे श सरकार
अन्य िनकाय, कायार्लय र सं ःथासग

वा सोको कुनै अिधकृतले
सम्बिन्धत

िवषयमा

सरकारअन्तगर्तका

कर तथा गैरकर राज सँग

नेपाल

सरकारी

समन्वय गनर् सक्नेछ।
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पिरच्छे द - १6
राजःव ूःताव तजुम
र् ा तथा सूचना सम्बन्धी व्यवःथा
4८.

राजःव सम्बन्धी नयाँ ूःताव : ूदे श सरकारले कर तथा
गैरकर

सम्वन्धी

नयाँ

कर

सरोकारवालासँग परामशर् गनुर् पनछ।

4९.

ूःताव

तयार

गदार्

सूचना सावर्जिनक गनुप
र् न : (१) यस कानून बमोिजम ूदे श
सरकारले

लगाएको

कर

र

गैरकर

राज

उठाउने

कायार्लयको ूमुखले सो कर र राज का दर र त्यसमा
भएको

हेरफेर

सम्बन्धी

सूचना

सवर्साधारणको

लािग

सावर्जिनक गनुर् पनछ।
(२) ूदे श सरकारले उपदफा (१) बमोिजमका कर,
राज का दर र त्यसमा भएको हेरफेर समेत िमलाई ूदे श
सरकारको वेबसाइटमा राख्ने व्यवःथा िमलाउनु पनछ।
(३) ूदे श सरकारले

कर र राज का दर र

हेरफेरसम्बन्धी िववरण केन्िीय सूचना ूणालीमा समेत राख्ने

ूयोजनका लािग नेपाल सरकार अथर् मन्ऽालय वा सो
मन्ऽालयले तोकेको कायार्लयलाई उपलब्ध गराउनु पनछ।

पिरच्छे द Ñ 17
िविवध

५०.

ु ीय माध्यमको ूयोग गनर् सक्ने : यस ऐनमा अन्यऽ
िव त
ु ीय
जुनसुकै कुरा लेिखएको भए तापिन ूदे श सरकारले िव त

माध्यम (अनलाइन) बाट करदातालाई सूचना िदने, करदाताले

आफ्नो िववरण र ूमाण पेश गन, कर लगायतको ितनुर्
बुझाउनु पन रकम दािखला गन एवम् कर वा त्यःतो रकम
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बुझाएको रिसद िदने लगायतका कर सम्बन्धी अन्य काम
कारवाही गनर् सिकने व्यवःथा गनर् सक्नेछ।
5१.

ठे क्कामा लगाउन नपाइने : ूदे श सरकारले आफूले असूल

गनुप
र् न कुनै कर वा राजःव ठे क्का लगाई उठाउन पाइने

छै न। तर ूचिलत कानून बमोिजम ःथानीय सरकारसँग
5२.

समन्वय गरी कर उठाउन रोक लगाएको मािनने छै न ।

कागजातको ढाँचा : (१) यस ऐनको कायार्न्वयनको लािग

ूदे श सरकारले िनदिशका, िदग्दशर्न, फाराम, ढाँचा, तिरका
तोक्ने गरी सूचना जारी गनर् सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोिजमका िनदिशका, िदग्दशर्न,
फाराम, ढाँचा, तिरका आिद सवर्साधारणको जानकारीको
लािग ूदे श सरकारको सूचनापाटी, वेबसाइट र पऽपिऽकाको
माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पनछ ।
5३.

सूचना तामेली रीत पुगक
े ो मािनने : (१) यस ऐन बमोिजम

िदनुपन म्याद, सूचना वा कागजात दे हाय बमोिजम बुझाए वा
पठाएमा

सम्बिन्धत

व्यिक्तलाई

बुझाएको

वा

िदइएको

मािननेछ :(क) सम्बिन्धत व्यिक्तलाई नै बुझाएको;
(ख) िनजको पिरवारको उमेर पुगेको सदःयलाई बुझाएको;
(ग) िनजको कानून व्यवसायी वा लेखापाललाई बुझाएको;

(घ) नावािलगको हकमा सं रक्षक वा माथवर व्यिक्तलाई
बुझाएको;
(ङ) कायार्लय¸ सं ःथा वा िनकायको हकमा ूबन्धक वा
ूशासकीय ूमुखलाई बुझाएको र
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(च) करदाताको

ठे गानामा

हुलाकबाट

रिज ी

गरी

पठाएको ।

(२) कर कायार्लयको अिधकृतको नाम र पद खुल्ने
गरी दःतखत गिरएको, कम्प्यूटर ूिविधबाट इनबीप्ट वा
इनकोड गिरएको, छाप लगाइएको वा सो कागजातमा लेखी
यस ऐन बमोिजम जारी गिरएको, तामेली गिरएको वा िदइएको
कागजातलाई रीतपूवक
र् को मािननेछ ।

5४. कागजातको अिभलेख राख्ने : (१) यस ऐन बमोिजम कर
बुझाउनु पन दाियत्व भएको ूत्येक व्यिक्त वा करदाताले
दे हाय बमोिजमका आवँयक कागजातह

सुरिक्षत गरी राख्नु

पनछ:(क)

यस ऐन बमोिजम कर कायार्लयमा
पेश गनुप
र् न कागजात
पुं

(ख)

र सोलाई

ाँइ गन सूचना तथा कागजात;

कर िनधार्रण गनर् सघाउ पुर्याउने
कागजात र

(ग)

खचर्
पुं

क ी

गनुप
र् न

भए

सोलाई

ाँइ गन कागजात ।

(२) कर कायार्लयले िलिखत

पमा सूचना जारी गरी

अन्यथा तोकेकोमा बाहेक करदाताले यस दफा बमोिजमका

कागजात सम्बिन्धत आय वषर् समा

भएको िमितले किम्तमा

चार वषर्को अविधसम्म सुरिक्षत राख्नुपनछ ।
5५.

अदालतलाई भए सरहको अिधकार हुने :

यस ऐनको

ूयोजनको लािग कर अिधकृतलाई सम्बिन्धत व्यिक्तलाई
िझकाउने, बयान गराउने, ूमाण बुझ्ने र िलखतह
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लगाउने
5६.

सम्बन्धमा

ूचिलत

नेपाल

कानून

बमोिजम

अदालतलाई भए सरहको अिधकार हुनेछ ।

आदे श वा िनदशन िदन सक्ने : सं घीय सरकारले कर

ूशासनलाई ूभावकारी बनाउन नेपालको सं िवधान र सं घीय
सरकारको कर सम्बन्धी कानून र यो ऐनको ूावधानलाई
कायार्न्वयन गनर् गराउन आवँयक आदे श वा िनदशन िदन

सक्नेछ । यःतो आदे श वा िनदशन पालना गनुर् ूदे श
5७.

सरकारको कतर्व्य हुनेछ ।

कर अिधकृतको पिरचय-पऽ :

कर कायार्लयमा काम गन

ूत्येक कर अिधकृत र अन्य कमर्चारीले पिरचय-पऽ आफ्नो
साथमा

राख्ने,

पालनाको

काम

िसलिसलामा

गन

समयमा

पिरचय-पऽ

लगाउने

र

सम्बिन्धत

कतर्व्य

व्यिक्तलाई

दे खाउनु पनछ ।

5८.

िवभागीय कारवाही र सजाय हुन:े (१) कर अिधकृत वा कर

ूशासनसँग सम्बिन्धत कुनै कमर्चारीले कर ितनुर् बुझाउनु पन

दाियत्व

भएको

व्यिक्त

वा

करदातालाई

हानी

नोक्सानी

पुर्याउने, करको दाियत्व घटीबढी गन, समान अवःथामा
करदाताबीच

असमान

व्यवहार

गन,

कुनै

करदातालाई

अनुिचत फाइदा पुर्याउने वा करदाताबाट आफ्नो वा अ

कसै को िनजी ःवाथर् पूितर् गन उ ेँयले कुनै काम गरे मा वा

कानून बमोिजम गनुर् पन काम समयमा नगरी दु:ख वा है रानी
िदएमा सम्बिन्धत व्यिक्तले ूदे श कर कायार्लयको ूमुख
समक्ष उजुर गनर् सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोिजम

उजुर

परे मा

कर

कायार्लयको ूमुखले आवँयक छानिबन गरी सम्बिन्धत
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कमर्चारीको

सेवा

सम्बन्धी

कानून

बमोिजम

आफूलाई

कारवाही गन अिधकार भएको िवषयमा आफले कारवाही गन
र अिधकार नभएको िवषयमा िवभागीय कारवाहीको लािग कर
िवभागको ूमुख समक्ष पेश गनछ ।
(३) उपदफा (२) बमोिजम ूा

भएको उजुरी

सम्वन्धमा छानिवन गनर् िवभागीय ूमुखले छानिवन सिमित
गठन गरी ूितवेदन िलन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोिजम छानिवन र कारवाही
गदार् ूमाण न
त्यःतो

कर

हुन सक्ने भएमा कर िवभागको ूमुखले

अिधकृत

वा

अन्य

कमर्चारीलाई

सम्बिन्धत

सेवासम्बन्धी कानून बमोिजम िनलम्बन गनर् सक्नेछ ।
(5) उपदफा (3) बमोिजम छानिवन गदार् ूचिलत

कानून बमोिजम अनुिचत कायर् वा लापरवाही गरे को कुरा
खुल्न आएमा कर िवभागको ूमुखले िनजलाई िवभागीय
कारवाही

गनछ ।
(6) यस दफा बमोिजमको छानिवन गन र कर

अिधकृतको िजम्मेवारीबाट अलग राख्ने िनलम्बन अविध तीन
5९.

मिहना भन्दा बढी हुने छै न।

पुरःकृत गनर् सक्ने : (१) ूदे श कर िवभागले यथाथर्परक र
िवँवसनीय पमा

तथा

कानूनले

तोकेको

म्यादिभऽ

कर

िववरण बुझाउने, लागेको कर दािखला गन र कर अिधकृतले

अनुरोध गरे का सूचना उपलब्ध गराउने बढीमा तीन जना
करदातालाई

पुरःकार

िदने

सक्नेछ।
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ूत्येक

वषर्

गनर्
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(2) उपदफा (१) वमोिजम िदइने पुरःकार सम्बन्धी
अन्य व्यवःथा कर िवभागको ूमुखले िनधार्रण गरे बमोिजम
६०.

हुनेछ।

म्याद, हदम्याद नजाने : यस ऐनमा अन्यऽ जुनसुकै कुरा

लेिखएको भए तापिन यस ऐन बमोिजम म्याद वा हदम्याद
गणना गदार् दे हायको अविध क ा गरी गणना गिरनेछ:(क)

अदालतबाट ःथगन वा कर अिधकृत वा अन्य
सरकारी

िनकायबाट

रोक्का

वा

ःथगन

भएको

अविध ।
(ख)

पुनरावेदन गरे कोमा पुनरावेदन तहको अिन्तम िनणर्य
भएको जानकारी ूा

नभएसम्मको अविध ।

ूमाणीकरण िमित : २०७५।३। ३२

आ ाले,
केशवराज आचायर्

ूदे श सरकारको सिचव
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