विधेयक संख्या :

प्रदे शको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको
ववधेयक

प्रदे श सभा सचिवालय
प्रदे श नं ४, पोखरा

प्रदे शको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा
व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावना : प्रदे शको समग्र ववकासका लागग राजस्व लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था
गनन वाञ्छनीय भएकाले,

प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारचम्भक

1= सं चिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५”
रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

(३) यो ऐन प्रदे श नं. ४ भर लागू हुनेछ र यस ऐन बमोचजमको कर वा राजस्व बुझाउनु

ु ै रहे बसेको भए पगन गनजको हकमा समेत लागू हुनेछ।
पने दावयत्व भएको व्यचि जहााँसक

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसं गले रकको  रथन नलागेमा यस ऐनमा,(क)
(ख)

"आगथनक ऐन" भन्नाले सालबसाली आगथनक ऐन सम्झनु पछन।

"कम्पनी” भन्नाले प्रिगलत सं घीय कानून बमोचजम स्थापना भएको कम्पनी सम्झनु
पछन र सो शब्दले प्रिगलत नेपाल कानून बमोचजम स्थावपत सं गठठत सं स्थालाई
समेत जनाउाँछ।

(ग)
(घ)

“कर” भन्नाले आगथनक ऐन बमोचजमको कर सम्झनु पछन।

“कर प्रमुख” भन्नाले प्रदे श सरकारले कर प्रशासन सम्बन्धी प्रमुख चजम्मेवारी तोकी
गनयुि गरे को रगधकृतस्तरको कमनिारी सम्झनु पछन र सो शब्दले त्यसरी

कर

प्रमुख गनयुि नभएकोमा आगथनक मागमला तथा योजना मन्रालयको सचिवलार्न
जनाउाँछ ।
(ङ)

"कर रगधकृत” भन्नाले प्रदे श सरकारले दफा ५ बमोचजम गनयुि गरे को कर
रगधकृत सम्झनु पछन र सो शब्दले कर रगधकृतको रुपमा काम गनन चजम्मेवारी

सुम्पेको वा कर रगधकृतको प्रत्यायोचजत रगधकार प्रयोग गने प्रदे श सरकारको
रगधकृतस्तरको कमनिारीलाई समेत जनाउाँछ ।
(ि)

“कर कायानलय” भन्नाले प्रदे शमा कर सम्बन्धी काम, कारवाही र गनर्नय गने

महाशाखा, शाखा वा सो प्रयोजनको लागग तोवकएको कायानलयको रूपमा रहेको
प्रदे श सरकार रन्तगनतको सं गठन सं रिना सम्झनु पछन।
(छ)

“करदाता” भन्नाले कर गतनुन पने कतनव्य भएको व्यचि सम्झनु पछन र सो शब्दले

कर रगधकृतले कुनै करको वववरर् बुझाउन सूिना ठदएको वा ररु कुनै कारवाही
प्रविया शुरु गरे को व्यचिलाई समेत जनाउाँछ।
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(ज)

“कर गनधानरर्” भन्नाले कर रगधकृतले गरे को कर गनधानरर् सम्झनु पछन र सो
शब्दले पुन: कर गनधानरर् र सं शोगधत कर गनधानरर्लाई समेत जनाउाँछ।

(झ)
(ञ)

“गैरकर राजस्व” भन्नाले कर बाहेकका गैरकर राजस्व सम्झनु पछन।

“पररवार” भन्नाले प्राकृगतक व्यचिको पगत, पत्नी र रंश छु विए वा नछु विएका

नावागलग सन्तान सम्झनु पछन।
(ट)

“फमन” भन्नाले प्रिगलत सं घीय कानून बमोचजम दतान भएको जुनसुकै फमन सम्झनु
पछन।

(ठ)
(ड)

“व्यचि” भन्नाले कर गतनुप
न ने दावयत्व भएको जुनसुकै व्यचि सम्झनु पछन।
“सं ववधान” भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनु पछन ।
पररच्छे द-२

३.

राजस्व गनधानरर्का आधार र कर प्रशासन

कर तथा गैरकर राजस्व गनधानरर्का आधार:
गररनेछ :–

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(ि)

(१)

कर राजस्व दे हायका आधारमा गनधानरर्

कर गतनन सक्ने िमता,

कर प्रर्ाली समानता र न्यायमा आधाररत हुने रवस्था,
कर प्रशासन सरल, पारदशी र गमतव्ययी हुने रवस्था,
नागररकको सुववधा,

स्वेचच्छक रुपमा कर गतनन प्रेररत हुने वातावरर्को गसजनना,

करको आधार, करको दर र कर गतने रवगधको सुगनचितता ।

(२) गैरकर राजस्व उपलव्ध गरार्ने सेवा, सहुगलयत र सुगबधाको लागत, सञ्चालन र सम्भार

४.

५.

खिनलाई आधार मानी गनधानरर् गररनेछ |

कर प्रशासन : (१) यस ऐन बमोचजमको कर तथा गैरकरको प्रशासन प्रदे श सरकारले गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको कर प्रशासन व्यावसावयक, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन

आवश्यकता रनुसार कर कायानलय रहन सक्नेछन् ।

कमनिारी सम्बन्धी व्यवस्था : (१) प्रदे श सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दी रनुसारका गबगभन्न तहका
कमनिारी प्रदे श कर कायानलयमा रहन सक्नेछन्।

(२) प्रदे श कर कायानलयमा प्रदे श सरकारले प्रिगलत कानून बमोचजम स्वीकृत दरवन्दीका

आधारमा एक वा सोभन्दा बढी तहका कर रगधकृतहरु, कर सहायक तथा सहयोगीहरुलाई काममा
६.

लगाउन सक्नेछ ।

कर रगधकृतको काम, कतनव्य र रगधकार: यस ऐनमा रन्यर उल्ले ख भएका काम, कतनव्य र
रगधकारका रगतररि कर रगधकृतको रन्य काम, कतनव्य र रगधकार दे हाय बमोचजम हुनेछ:(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)

करदाता दतान गने,

करदाताबाट वववरर् प्राप्त गने,

कर परीिर् तथा रनुसन्धान गने,
कर सं कलन गने,

कर तथा गैर कर राजस्व ि ुहावट रोक्न आवश्यक कायन गने,
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(ि)
(छ)
(ज)

करदाता मैरी वातावरर् बनाउन उपयुि र आवश्यक कायन गने,
कर सम्बन्धी जनिेतना रगभवृवि गनन कायनिम सञ्चालन गने,

कर कानून र कर प्रशासनका िेरमा सुधार गनुप
न ने गबषयमा प्रदे श सरकारलाई
सुझाव ठदने,

(झ)
(ञ)
(ट)
(ठ)
७.

राजस्वको प्रिेपर् गनन आवश्यक सूिना उपलब्ध गराउने,
करदाताका खाता र हरवहसाव दुरुस्त राख्न लगाउने,
कर सम्बन्धी रगभले ख दुरुस्त राख्ने,
कर सम्बन्धी रन्य काम गने।

रगधकार प्रत्यायोजन: (१) कर प्रमुखले सं ववधान र यस कानून बमोचजम आफूमा रहेको कर तथा
राजस्व उठाउने रगधकार कर कायानलयका प्रमुख तथा कर रगधकृतलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।

(२) कर कायानलयका प्रमुखले आफूलाई प्राप्त रगधकार आवश्यकता रनुसार आफ्नो सामान्य

रे खदे ख र गनयन्रर्मा रहने गरी आफू मातहतका कर रगधकृतलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।

(३) कर कायानलयको प्रमुख र कर रगधकृतले आफूलाई प्राप्त रगधकार प्रत्यायोजन गने

सम्बन्धमा आगथनक मागमला तथा योजना मन्रालयबाट कुनै खास गनदे शन भएकोमा सोही बमोचजम
८.

गनुन पनेछ।

प्रत्यायोचजत रगधकार र चजम्मेवारी : (१) दफा ७ बमोचजम प्रत्यायोजन गररएको रगधकारको
चजम्मेवारी रगधकार प्रत्यायोजन गने रगधकारीमा रहनेछ।

(२) दफा ७ बमोचजम प्रत्यायोचजत रगधकार प्रयोग गनेले सो रगधकारको प्रयोग गदान

रगधकार प्रत्यायोजन गने प्रगत उत्तरदायी रही प्रयोग गनुन पनेछ।
पररच्छे द-३

९.

कर तथा गैरकर

घर जग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्क: (१) प्रदे शले आफ्नो िेरगभर घर, जग्गा वा घर जग्गा रचजष्ट्रेशन गदान
घर जग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्क लगाउनेछ।

(2) घर जग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्क रचजष्ट्रेशन गदानको बखतमा रचजष्ट्रेशन पाररत गरी गराई

स्वागमत्व प्राप्त गने व्यचिलाई लाग्नेछ।

(३) घर जग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्क प्रत्येक कारोबारको गलखतमा उल्लेख भएको रकम वा सो

प्रयोजनको लागग गनधानरर् गररएको न्यूनतम रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकममा लाग्नेछ ।

(४) यस दफा बमोचजम लगार्एको घर जग्गा रचजष्ट्रेशन शुल्क घर, जग्गा वा घर जग्गा

रहेको गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले उठाउनेछ ।

(५) यस दफा बमोचजम उठाएको रचजष्ट्रेशन शुल्क मध्येबाट साठी प्रगतशतले हुने रकम

गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले स्थानीय सचञ्चत कोषमा राखी िालीस प्रगतशतले हुने रकम मागसक
रुपमा प्रदे श सचञ्चत कोषमा जम्मा गनुन पनेछ ।

(६) यस दफा बमोचजम गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले घर जग्गा रचजष्ट्रेशन पाररत गदानको

ाँ ीगत लाभकर रसूल गरी नेपाल सरकारले तोकेको
रवस्थामा नेपाल सरकारले तोकेको दरमा पूज
राजस्व खातामा जम्मा गनुन पनेछ ।
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(७) नेपाल सरकार, प्रदे श र स्थानीय तह तथा सरकारी गनकायलाई घर, जग्गा वा घर

जग्गा रचजष्ट्रेशन गदान कुनै शुल्क लाग्ने छै न।

१०. सवारी साधन कर: (१) प्रदे शले सवारी साधनमा सवारी साधन कर लगाउनेछ ।

स्पष्टीकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग "सवारी साधन" भन्नाले र्न्धन वा ऊजान प्रयोग

गरी याचन्रक शचिबाट सडकमा िल्ने सवारी साधन सम्झनु पछन |

(२) उपदफा (१) बमोचजम सवारी साधन कर लगाउाँदा सवारी साधनको प्रकृगत र िमताका

आधारमा समान प्रकृगतका सवारी साधनलाई समान दर कायम हुने गरी लगार्नेछ।

(3) सवारी साधन भएका व्यचिले आफ्नो स्थायी ठे गाना वा बसाई सराई गरे को स्थान वा

रोजगार वा व्यवसायको गसलगसलामा तत्काल बसोबास गरे को स्थान वा कारोबार दतान रहेको स्थान
रहेको प्रदे शको कर कायानलय वा तोवकएको गनकायमा तोवकए बमोचजम सवारी साधन दतान गरी
सवारी साधन कर बुझाउनु पनेछ।

(4) यो ऐन प्रारम्भ हुन ु पूव न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोचजम दतान

भएका सवारी साधनका धनीले २०७५ िैर मसान्तसम्म उपदफा (3) बमोचजम सवारी
कर बुझाई सक्नु पनेछ ।

दतान गरी

(5) यस दफामा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापगन टााँगा, ररक्सा र ववद्युतीय ररक्सामा

सवारी साधन कर सम्बचन्धत गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले लगाउने र उठाउनेछ ।

११. मनोरञ्जन कर:
सााँस्कृगतक

तथा

(१) प्रदे शले िलचिर घर, गभगडयो घर, सांस्कृगतक प्रदशनन हल, व्यापाररक
मनोरञ्जनात्मक

मेला-महोत्सव,

मनोरञ्जनका साधनमा मनोरञ्जन कर लगाउनेछ।

कन्सटन

जस्ता

मनोरञ्जनस्थलमा

दे खार्ने

(२) उपदफा (१) बमोचजमको मनोरञ्जन कर मनोरञ्जनको लागग एकमुष्ट तोवकएको

रवस्थामा सोही बमोचजम रन्यथा मनोरञ्जन स्थलको वटकटमा लाग्नेछ ।

(३) उपदफा (2) बमोचजमको मनोरञ्जन करबाट उठे को रकम मनोरञ्जनस्थलका धनीले कर

उठाएको मवहनाभन्दा पगछको मवहनाको 25 गतेगभर सम्बचन्धत गाउाँपागलका वा नगरपागलकामा
जम्मा गनुन पनेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोचजम जम्मा भएको रकममध्येबाट साठी प्रगतशतले हुने रकम

सम्बचन्धत गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले सचञ्चत कोषमा राखी बााँकी िालीस प्रगतशतले हुने रकम
मागसक रुपमा प्रदे श सचञ्चत कोषमा जम्मा गनुन पनेछ।

(५) यस दफा बमोचजमको कर प्रशासन गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले गनेछ।

१२. ववज्ञापन कर: (१) प्रदे शमा ववज्ञापन सामग्री राखे वापत लाग्ने ववज्ञापन कर सम्बचन्धत गाउाँपागलका
वा नगरपागलकाले लगाउने र उठाउनेछ।

स्पष्टीकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग ×ववज्ञापन सामग्री" भन्नाले होगडङ्ग बोडन, गनयोन,

ु जस्ता
गडचजटल गडस््ले , गभत्ते लेखन, तुल, खम्बा वा सवारी साधनमा राचखने सामग्री, पोष्टर, बेलन
सामग्री सम्झनु पछन ।

(2) कसैले ववज्ञापन सामग्री राख्न िाहेमा रनुमगतको लागग सम्बचन्धत गाउाँपागलका वा

नगरपागलकामा गनवेदन ठदनु पनेछ।
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(३) उपदफा (2) बमोचजमको गनवेदन पनन आएमा गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले

सवनसाधारर् जनताको वहत हुने दे चखएमा ववज्ञापन कर गलई ववज्ञापन सामग्री राख्न रनुमगत ठदन
सक्नेछ।

(4) गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले उपदफा (३) बमोचजमको रनुमगत ठदं दा ववज्ञापन राख्न

पाउने रवगध, नवीकरर् गनुन पने समय, नवीकरर् नगरे मा लाग्ने शुल्क, सौन्दयन गबगानन नहुने कुरा,
वातावरर्ीय स्वच्छता, ववपद् जोचखम न्यूनीकरर् गने गरी, सावनजगनक यातायातमा पनन सक्ने रसर,
सामग्रीको भावषक शुिता र सालीनता जस्ता ववषयमा आवश्यक शतन वकटान गनेछ। स्थानीय तहले

ववज्ञापन सम्बन्धी नीगत बनाई सहरी सौन्दयनतालाई प्रगतकूलता नहुने गरी सामाचजक सूिनाका लागग
तोवकए बमोचजमको न्यूनतम स्थान राख्नु पनेछ ।

(५) नेपाल सरकार, प्रदे श वा स्थानीय तह वा सरकारी सं स्थाका जग्गा वा सम्पचत्त (पोल

आठद) प्रयोग गरी राचखएका ववज्ञापन सामग्रीमा ववज्ञापन कर उठाउनु रचघ गाउाँपागलका वा
नगरपागलकाले सो गनकायसाँग आवश्यक स्वीकृगत तथा समन्वय गनुन पनेछ ।

(६) व्यापाररक वा व्यावसावयक प्रयोजनका लागग राचखएका ववज्ञापनमा लागेको ववज्ञापन कर

छू ट वा गमनाहा हुन सक्ने छै न।

(७) नेपाल सरकार, प्रदे श र स्थानीय तहले राखेका ववज्ञापनमा ववज्ञापन कर लाग्ने छै न।

(८) यस दफा बमोचजम ववज्ञापन करबाट उठे को रकम मध्येबाट साठी प्रगतशतले हुने रकम

गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले सचञ्चत कोषमा राखी िालीस प्रगतशतले हुने रकम मागसक रुपमा
प्रदे श सचञ्चत कोषमा जम्मा गनुन पनेछ ।

(९) ववज्ञापन कर रसूल सम्बन्धी रन्य व्यवस्था गाउाँपागलका वा नगरपागलकाको कानून

बमोचजम हुनेछ ।

१३. कृवष आयमा कर: (१) प्रदे शले आफ्नो िेर गभरको कृवष आयमा कर लगाउनेछ ।

(2) कृवष आयमा कर कृवष उपजको प्रारचम्भक रूपमा वविी गरे को बखत लगाईनेछ।

स्पष्टीकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग "कृवष उपज" भन्नाले धान, गहू ाँ, कोदो, फापर,

मकै, फलफूल, तरकारी, आलु, रण्डा, मासुजन्य पदाथन, माछा, दू ध, दलहन, तेलहन जस्ता रन्य
खाद्य बस्तु सम्झनु पछन |

(३) कृवष उपजको प्रारचम्भक रुप भन्नाले कृवषको उत्पादन दे चख प्रशोधन भई गबिी

ववतरर्का लागग तयार भएको कृवष उपज सम्झनु पछन ।

१४. पयनटन शुल्क: (१) प्रदे शले आफै गनमानर् गरे को पयनटकीय स्थल, पयनटन व्यवसाय र पयनटकीय
वियाकलापमा सेवाको लागत सञ्चालन र सम्भार खिनलाई आधार मानी पयनटन शुल्क लगाई
उठाउन सक्नेछ।

(2) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापगन प्रदे शले आफ्नो िेर गभर पयनटक

प्रवेश गरे को आधारमा मार पयनटन शुल्क लगाउन पाउने छै न ।

(३) सं घीय सरकारबाट हस्तान्तरर् भई आउने पयनटकीय स्थल र िेर, सं रिर् िेर र

पयनटन व्यवसाय र पयनटकीय वियाकलापमा सेवाको लागत सञ्चालन र सम्भार खिनलाई आधार
मानी पयनटन शुल्क लगाई उठाउन सक्नेछ।
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१५. दहत्तर बहत्तर शुल्क: (१) सं घीय कानूनले रन्यथा व्यवस्था गरे कोमा बाहेक प्राकृगतक स्रोतमध्ये
आफ्नो िेरगभर रोडा, ढु ङ्गा, गगिी, चि्स, माटो, बालुवा र दहत्तर बहत्तरको सं कलन शुल्क प्रदे शले
लगाउनेछ।

(२) गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले आफ्नो िेरगभर रोडा, ढु ङ्गा, गगिी, चि्स, माटो, बालुवा

र दहत्तर बहत्तरको सं कलन गनुन रचघ प्रिगलत सं घीय कानून बमोचजम आवश्यक पने स्वीकृत
वातावरर्ीय रध्ययन प्रगतवेदन र कायनयोजना प्रदे श सरकारसमि पेश गनुन पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजमको स्वीकृत वातावरर्ीय रध्ययन र कायनयोजना प्राप्त भएमा

प्रदे शले नेपाल सरकारको नीगतको रधीनमा रही वातावरर्मा प्रगतकूल रसर नपने तथा सवनसाधारर्

जनताको वहत हुने दे खेमा गाउाँपागलका वा नगरपागलकालाई त्यस्तो िेरमा रोडा, ढु ङ्गा, गगिी, चि्स,
माटो, बालुवा र दहत्तर बहत्तर सं कलन गनन गराउन आवश्यक शतन तोकी वा नतोकी स्वीकृगत ठदन
सक्नेछ ।

(4) उपदफा (३) बमोचजम स्वीकृगत प्राप्त भएमा गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले त्यस्तो

िेरमा ढु ङ्गा, गगिी, माटो, बालुवा र दहत्तर बहत्तर सं कलन गनन गराउन सक्नेछ ।

(५) प्रदे श सरकारले गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले रोडा, ढु ङ्गा, गगिी, चि्स, माटो, बालुवा

र दहत्तर बहत्तर सं कलन गदान रपनाउनु पने कायनववगध बनार्न जारी गनेछ र त्यस्तो कायनववगध

गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले रोडा, ढु ङ्गा, गगिी, चि्स, माटो, बालुवा र दहत्तर बहत्तर सं कलन
गदान वा गराउाँदा पालना गनुन पनेछ।
(६) रोडा, ढु ङ्गा, गगिी,

चि्स, माटो, बालुवा र दहत्तर बहत्तर सं कलनबाट उठे को शुल्क

मध्येबाट साठी प्रगतशतले हुने रकम गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले स्थानीय सचञ्चत कोषमा राखी
िालीस प्रगतशतले हुने रकम मागसक रुपमा प्रदे श सचञ्चत कोषमा जम्मा गनुन पनेछ ।

१६. सेवा शुल्क तथा दस्तुर: प्रदे शले सं ववधानको रनुसूिी-6 बमोचजमका िेर र गबषयमा आफूले
पुर्याएको सेवा वापत सेवा, शुल्क तथा दस्तुर लगाई उठाउन सक्नेछ।
पररच्छे द-४

करदाता दतान

१७. करदाताको पवहिान तथा दतान : (१) कसैले व्यवसाय सञ्चालन गनन िाहेमा व्यवसाय गनुन पूव न दतान
गरे र मार व्यवसाय सञ्चालन गनुन पनेछ।

(2) कर कायानलयले यस ऐन बमोचजम कर गतनुन पने व्यचि वा करदाताको पवहिान गनुन

पनेछ।

(3) उपदफा (2) बमोचजम करदाताको पवहिान गदान व्यचि वा करदाताको नाममा रहेको

सम्पचत्त, गनजले गरे को कारोवार र कर कायानलयलाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सूिना र सो कायानलयले
छानगबन गदान दे चखएका कुराहरूको आधारमा करदाताको पवहिान गररनेछ।

(4) कर कायानलयले यस ऐन बमोचजम कर गतनुन पने दावयत्व भएका करदाताको वववरर्

खुलाई करदाता दतान गरी राख्नु पनेछ।

(5) नेपाल सरकारबाट स्थायी लेखा नम्बर गलएका करदाताले कर सम्बन्धी कारोवार गदान

सोही नम्बरको प्रयोग गरी गनुन पनेछ।
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१८. करदाताको दावयत्व:
दावयत्व हुनछ
े :(क)
(ख)
(ग)
(घ)

यस ऐन बमोचजम कर गतनुन पने कतनव्य भएका करदाताको दे हाय बमोचजमको

आफूलाई करदाताको रूपमा दतान गराउने,
गनधानररत समयमा वववरर् पेश गने,

गनधानररत समयमा कर दाचखला गने,

यस ऐन बमोचजम कुनै शुल्क, जररबाना वा ब्याज बुझाउनु पने भए समयमा
बुझाउने,

(ङ)
(ि)
(छ)

वहसाब वकताब र रगभलेख दुरुस्त राख्ने,

कर रगधकृतले मागेको सूिना तथ्याङ्क समयमा उपलब्ध गराउने,
कर कायानलयलाई आवश्यक सहयोग गने।

१९. करदाताको रगधकार : (१) करदातालाई दे हाय बमोचजमको रगधकार हुनेछ:(क) सम्मानपूवक
न व्यवहारको रगधकार,

(ख) प्रिगलत कानून बमोचजम कर सम्बन्धी सूिना प्राप्त गने रगधकार,
(ग) कर सम्बन्धी गबषयमा प्रमार् पेश गने मौका प्राप्त गने रगधकार,

(घ) प्रगतरिाको लागग कानून व्यवसायी वा लेखापरीिक गनयुि गने रगधकार,

(ङ) कर सम्बन्धी गो्य कुराहरु यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक रनगतिम्य हुने
रगधकार ।

(२) करदाताले

हुनपु नेछ।

उपदफा (१) बमोचजमको रगधकारको दावी गनन आफ्नो दावयत्व पूरा गरे को

२०. करदाताको प्रगतगनगधत्व: (१) करदाताको प्रगतगनगधत्व करदाताको पररवारको उमेर पुगेको सदस्य,
माथवर व्यचि वा गनजको कानून व्यवसायी वा लेखापाल वा लेखापरीिक वा गनजले गलचखत
रूपमा रचततयारी ठदई पठाएको उमेर पुगेको वारे सले गनन सक्नेछ।

स्पष्टीकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग उमेर पुगक
े ो भन्नाले रठार वषन उमेर पुगेको

व्यचि सम्झनु पछन।

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रगतगनगधत्व गनन सक्ने व्यचि तफनबाट गररएका काम कारबाही

करदाता स्वयं ले गरे को मागननेछ।

पररच्छे द-५

कर वववरर् र कर दाचखला

२१. वववरर् दाचखला गनन आदे श ठदन सक्ने: (१) यस ऐन बमोचजम कर बुझाउनु पने दावयत्व भएको

व्यचिले कर वववरर् नबुझाएमा वा वववरर् दाचखला गदान व्यहोरा फरक पारी दाचखला गरे को भनी
शंका गनन सवकने आधार र कारर् भएमा कर रगधकृतले आधार र कारर् खोली कर वववरर्

दाचखला गनन आदे श ठदन सक्नेछ। त्यस्तो आदे श प्राप्त भएमा सम्बचन्धत व्यचिले सो आदे श प्राप्त
भएको गमगतले पन्र ठदनगभर कर कायानलयमा वववरर् दाचखला गनुन पनेछ।
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(2) उपदफा (१) बमोचजमको म्याद गभर वववरर् दाचखला गनन नसक्ने सम्बचन्धत व्यचिले

आधार र कारर् खोली समय रवगध थपको लागग गनवेदन ठदएमा कर रगधकृतले तीस ठदनसम्मको
रवगध थवपठदन सक्नेछ।

२२. वववरर् सच्याउन सवकने: यस पररच्छे द बमोचजमको कर वववरर् दाचखला भई सकेपगछ कुनै तथ्य
सम्बन्धी वा गचर्तीय भूल भएको भन्ने लागेमा करदाताले पवहलो वववरर् दाचखला भएको गमगतले
तीन मवहनागभर यथाथन, तथ्य र सही रंक सवहतको रकको  वववरर् पेश गनन सक्नेछ।

२३. कर दाचखला गनुपन ने: (1)

यस ऐन बमोचजम दाचखला गनुप
न ने कर यस ऐनमा उल्ले ख गररएकोमा

सोही समयमा र समय उल्ले ख नभएको हकमा प्रत्येक आगथनक वषनको आचिन मसान्त गभर कर
कायानलयमा दाचखला गनुन पनेछ।

(२) यस ऐन बमोचजम रग्रीम कर किी गरी दाचखला गनुन पने कर, करकिी भएको मवहना

पगछको मवहनाको 25 गतेगभर कर कायानलयमा दाचखला गनुन पनेछ।

२४. कर दाचखलाको गनस्सा ठदनु पने: करदाताले यस ऐन बमोचजम बुझाउनु पने कर वा गैरकर राजस्व
वा रन्य रकम बुझाएपगछ करदातालाई तत्काल त्यसको गनस्सा ठदनु पनेछ।
पररच्छे द-६

कर समायोजन

२५. कर वफतान सम्बन्धी व्यवस्था : (१) करदाताले यस ऐन बमोचजम कर बुझाउाँदा गतनुन पने भन्दा बढी
कर दाचखला गरे कोमा सो कर रकम वफतान माग गनन सक्नेछ।

(2) उपदफा (१) बमोचजम वफतानको लागग गनवेदन परे कोमा व्यहोरा सााँिो दे चखएमा

करदाताले बुझाउन कुनै रकम बााँकी भएमा त्यसमा गमलान गरी बााँकी रहेको रकम कर रगधकृतले
गनवेदन परे को साठी ठदनगभर वफतान ठदनु पनेछ।

२६. कर समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था : (१) करदाताले दफा 2५ बमोचजम वफतान पाउने ठहररएको
रकम गनजले दाचखला गनुन पने कर रकममा समायोजन गनन कर रगधकृत समि गनवेदन ठदन
सक्नेछ।

(2) उपदफा (१) बमोचजम गनवेदन परे कोमा व्यहोरा सााँिो दे चखएमा कर रगधकृतले गनवेदन

परे को एक मवहनागभर माग बमोचजम समायोजन गनन आदे श ठदनु पनेछ।
पररच्छे द-७

कर परीिर्, गनधानरर् र सं कलन

२७. कर परीिर्: (१) यस ऐन बमोचजम करदाताले वववरर् पेश नगरे को वा पेश गरे को वववरर्मा
दे हायका सबै वा कुनै काम कुरा भए गरे को दे चखएमा कर रगधकृतबाट कर परीिर् गरी कर
गनधानरर् गररनेछ:(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(ि)

खातापाता, हरवहसाब वा रगभलेख दुरुस्त नदे चखएमा,

गलत वा झुिा वववरर् कागजात सं लग्न गरे को दे चखएमा,
यथाथन कारोबार नदे खाएको वविास गनुप
न ने कारर् भएमा,
कारोबारका आधारमा करको दावयत्व कम दे खाएकोमा,
करको दर फरक पारे कोमा,

कानून बमोचजम कर छु ट वा गमनाहा हुन नसक्नेमा सोको दाबी गरे कोमा।
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(२) उपदफा (१) बमोचजम कर गनधानरर् गनुप
न ने दे चखएमा करदातालाई आधार र कारर्

खुलाई आफ्नो स्पष्टीकरर् पेश गनन तीस ठदनको सूिना ठदनु पनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम सूिना प्राप्त भएकोमा करदाताले सूिनामा तोवकएको म्यादगभर

आफ्नो स्पष्टीकरर् पेश गनुन पनेछ।

(४) कर रगधकृतले उपदफा (३) बमोचजम तोवकएको म्यादगभर करदाताले स्पष्टीकरर् पेश

गरे मा सो समेतलाई आधार बनाई र स्पष्टीकरर् पेश नगरे मा कानून बमोचजम कर गनधानरर् गनुन
पनेछ।

(5) स्वयं कर गनधानरर् गरी वववरर् पेश गरे को गमगतले िार बषनगभर कर रगधकृतले पुन:

कर गनधानरर् वा सं शोगधत कर गनधानरर् गनुन पने सन्तोषजनक आधार र कारर् भएमा करदातालाई
सफाईको मौका ठदई त्यस्तो कर गनधानरर् गनन सक्नेछ |

(६) कुनै व्यचिले झुिा लेखा वा बीजक वा रन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी

कर छलेको रहेछ भने कर रगधकृतले जुनसुकै बखत पुन: कर गनधानरर् गनन गराउन सक्नेछ ।

२८. कर गनधानरर्को सूिना : (१) यस ऐन बमोचजम कर रगधकृतबाट कर गनधानरर् भएकोमा बुझाउनु
पने कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक खाता नम्बर समेत उल्लेख गरी करदातालाई कर
गनधानरर्को सूिना ठदनु पनेछ।

(2) उपदफा (१) बमोचजमको कर गनधानरर्को सूिना प्राप्त भएपगछ करदाताले सो सूिनामा

उचल्लचखत स्थान र समय सीमागभर कर दाचखला गनुन पनेछ।

(3) उपदफा (१) बमोचजम कर रकम बैंक दाचखला गररएकोमा करदाताले त्यसको भौिर

सम्बचन्धत कर कायानलयमा बुझाउनु पनेछ।

२९. कर रसूल गनन सक्ने: (१)

यस ऐन बमोचजम रसूल उपर गनुन पने कर, व्याज र शुल्क बापतको

रकम करदाताले यस ऐनमा तोवकएको रवगधमा दाचखला नगरे मा कर रगधकृतले कायानलय प्रमुखको
पूव न स्वीकृगत गलई दे हायको एक वा एकभन्दा बढी तरीका बमोचजम कर रसूल गनन सक्नेछ:(क)
(ख)

करदातालाई वफतान गनुन पने रकम भए त्यसमा किा गरे र,

नेपाल सरकार, प्रदे श, स्थानीय तह वा सरकारी स्वागमत्वका सं स्थाबाट करदाताले
पाउने रकमबाट किा गनन लगाएर,

(ग)

कुनै तेस्रो व्यचिले करदातालाई गतनुप
न ने रकम करदाताको पूव न सहमगत गलई किा
गरे र,

(घ)
(ङ)
(ि)
(छ)

बैंक वा ववत्तीय सं स्थामा रहेको करदाताको रकमबाट किा गनन लगाएर,
करदाताको कारोवार रोक्का गरे र,

करदाताको िल तथा रिल सम्पचत्त मागथ दावी वा कव्जा गरे र,

करदाताको सम्पचत्त एकैपटक वा पटकपटक गरी तोवकए बमोचजम गललाम गबिी
गरे र।

(२) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोचजम गललामको कारबाही शुरु भएपगछ सो

कारबाही

ू न कर दाचखला गनन ल्याएमा बुझाउन बााँकी कुल रकमको थप पााँि प्रगतशत शुल्क
समाप्त हुनपु व
सवहत रसूल गररनेछ।
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(३) गललामबाट प्राप्त रकम करदाताले गतनुन पने कर रकमभन्दा बढी भएमा बढी

रकम साठी ठदनगभर सम्बचन्धत करदातालाई वफतान ठदनु पनेछ ।

भएजगत

(४) उपदफा (३) बमोचजम रकम वफतान गदान गनजले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा जम्मा

गररठदनु पनेछ |

३०. वकस्ताबन्दीमा कर रसूली: कुनै खास करदातालाई गबशेष पररचस्थगतमा समयमा कर गतनन नसक्ने
कारर् भई सो कुराको गनवेदन गनन आएमा कर रगधकृतले जााँिबुझ गदान कारर् सन्तोषजनक

दे चखएमा पिान खडा गरी बढीमा एक बषनगभर तीन वकस्तामा कर दाचखला गनन आदे श ठदन
सक्नेछ।

तर वढला बुझाए बापत यस ऐन बमोचजम लाग्ने व्याज गमनाहा हुने छै न ।
पररच्छे द-८

ब्याज, शुल्क र जररबाना

३१. जररबाना लाग्ने : यस ऐनको पालना नगरी करको दावयत्व घटाएमा कर रगधकृतले कर
दश प्रगतशत जररवाना गनन सक्नेछ ।

गबगोको

३२. व्याज लाग्ने: यस ऐन बमोचजम दाचखला गनुन पने कर समयमा दाचखला नगरे मा गतनुन बुझाउनु पने
बााँकी रकममा वावषनक दश प्रगतशत व्याज लाग्नेछ।

३३. शुल्क लाग्ने : (१) यस ऐन बमोचजम रगभले ख राख्नुपने कतनव्य भएका करदाताले रगभलेख
नराखेमा पााँि हजार रुपैयााँ शुल्क लाग्नेछ।

(२) यस ऐन बमोचजम वववरर् दाचखला गनुप
न ने दावयत्व भएका करदाताले समयमा वववरर्

दाचखला नगरे मा प्रगत वववरर् एक हजार रुपैयााँ शुल्क लाग्नेछ।

(३) यस ऐन बमोचजम वववरर् दाचखला गनुन पने दावयत्व भएका करदाताले झुिा वववरर्

दाचखला गरी करको दावयत्व घटाएमा फरक परे को कर रकम रसूल गरी सोको दश प्रगतशत
शुल्क लाग्नेछ।

३४. पुनः व्याज नलाग्ने: यस ऐन बमोचजम लाग्ने शुल्क, व्याज र जररबानामा पुनः ब्याज लाग्ने छै न।
पररच्छे द-९

पूवानदेश, प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन

३५. पूवानदेश माग गनन सक्ने : (१) कुनै करदातालाई यस ऐन बमोचजम लगार्एको कर, दस्तुर, शुल्क
वा ऐनका व्यवस्था बारे ठिववधा भएमा सोको गनराकरर्को लागग गनजले कर प्रमुख समि गनवेदन
ठदन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको गनवेदन ठदएकोमा कर प्रमुखले ठिववधा गनराकरर् गनन पूवानदेश

जारी गरी करदातालाई सो पूवानदेश उपलव्ध गराउनेछ |

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापगन रदालतमा वविाराधीन

रहेको वा रदालतबाट गनर्नय भर्नसकेको ववषयमा यस दफा बमोचजम पूवानदेश जारी गनन सवकने
छै न।

(4) उपदफा (१) बमोचजमको पूवानदेश कर प्रमुखले खारे ज नगरे सम्म वा रदालतको

आदे शबाट रन्यथा नभएसम्म कायम रहनेछ ।
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३६. प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने: यस ऐन बमोचजमका दे हायको गनर्नय मागथ प्रशासकीय
पुनरावलोकन हुन सक्नेछ:-

(क) कर रगधकृतले गरे को कर गनधानरर्, पुन: कर गनधानरर् र सं शोगधत कर गनधानरर्
सम्बन्धी गनर्नय,

(ख) यस ऐन बमोचजम लाग्ने वा लागेको कर र
शुल्क, व्याज सम्बन्धी गनर्नय ।

गैरकर राजि तथा रन्य दस्तुर,

३७. प्रशासकीय पुनरावलोकनको प्रविया: (१) यस ऐन बमोचजमको कर गनधानरर्को गनर्नय उपर चित्त

नबुझ्ने करदाताले सो गनर्नय भएको गमगतले तीस ठदनगभर तोवकए बमोचजमको धरौटी सं लग्न गरी
तोवकएको ढााँिामा कर प्रमुख समि प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागग गनवेदन ठदन सक्नेछ।

(2) उपदफा (१) बमोचजम प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागग परे को गनवेदन उपर साठी

कायनठदन गभर कारबाही र वकनारा गनुन पनेछ।

३८. उजुरी नलाग्ने : यस ऐन बमोचजम प्रशासकीय पुनरावलोकन गनन सवकने ववषयमा त्यस्तो
पुनरावलोकन नभई कुनै रदालतमा कुनै उजूर लाग्ने छै न।

३९. पुनरावेदन ठदन सक्ने: (1) प्रशासकीय पुनरावलोकनको गनर्नय भएकोमा सो गमगतले र प्रशासकीय
पुनरावलोकन नहुने ववषयमा कारर् परे को गमगतले चित्त नबुझ्ने पिले पैतीस ठदनगभर तोवकए
बमोचजमको धरौटी सं लग्न गरी उच्ि रदालतमा पुनरावेदन ठदन सक्नेछ ।

(2) उपदफा (१) बमोचजमको उच्ि रदालतले गरे को गनर्नय रचन्तम हुनछ
े ।
पररच्छे द-१०
समन्वय

ाँ समन्वय : (१) प्रदे श सरकारले सं घीय कानून वा यस ऐन बमोचजम रसूल उपर
४०. नेपाल सरकारसग
गनुन पने कर वा गैरकर राजस्व रसूल गनन एकिार प्रर्ाली रपनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको एकिार प्रर्ाली रपनाउन स्थानीय तह वा स्थानीय तहले

रगधकार सुम्पेको रगधकृत वा कर रगधकृतले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले सो प्रयोजनका
लागग रगधकार सुम्पेको रगधकृतसाँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ।

(३) प्रदे श सरकारले सं ववधानको साझा सूिीमा रहेका गबषयसाँग सम्बचन्धत कर वा गैरकर

राजस्वका आधार र दर वा कर प्रशासनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसाँग समन्वय गनन सक्नेछ।

(४) उपदफा (२) र (३) बमोचजमको व्यवस्था रन्तगनत समन्वय गरी टुं गोमा पुगगएका

गबषयहरु यस ऐनमा परे सरह मागननेछ र ती व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा रन्यर जुनसुकै कुरा
ले चखएको भए तापगन सोही रनुसार कायानन्वयन गनुन पनेछ।

ाँ समन्वय: (१) प्रदे श सरकारले प्रदे श कानून वा यस ऐन बमोचजम रसूल उपर गनुन
४१. स्थानीय तहसग
पने कर वा गैरकर राजस्व रसूल गनन एकिार प्रर्ाली रपनाउन सक्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोचजमको एकिार प्रर्ाली रपनाउन प्रदे श सरकारले रगधकार सुम्पेको

रगधकृत वा कर रगधकृतले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले सो प्रयोजनका लागग रगधकार
सुम्पेको रगधकृतसाँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ।

(३) प्रदे श सरकारले सं ववधानको साझा सूिीमा रहेका गबषयसाँग सम्बचन्धत कर वा गैर कर

राजस्वका आधार वा दर वा कर प्रशासनका सम्बन्धमा स्थानीय तहसाँग समन्वय गनन सक्नेछ।
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(४) उपदफा (२) र (३) बमोचजमको व्यबस्था रन्तगनत समन्वय गररएका गबषयहरु यस

ऐनमा परे सरह मागननेछ र ती व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा रन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए
तापगन सोही रनुसार कायानन्वयन गनुन पनेछ।

ाँ समन्वय: प्रदे श सरकारले कर र गैरकर राजस्व सं कलनलाई प्रभावकारी
४२. नेपाल राष्ट्र बैंकसग
ाँ समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था
बनाउन बैंवकङ्ग प्रर्ालीमा आवि गने ववषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकसग
गनन सक्नेछ।

ाँ समन्वय:
४३. रन्य संस्थासग

प्रदे श सरकार वा कर रगधकृतले कर तथा गैरकर राजस्वसाँग सम्बचन्धत

गबषयमा आवश्यकता रनुसार रन्य सं स्थासाँग समन्वय गनन सक्नेछ।

४४. राजस्व सम्बन्धी नयााँ प्रस्ताव: (१) प्रदे श सरकारले कर तथा गैरकर सम्बन्धी नयााँ कर प्रस्ताव
तयार गदान सरोकारवालासाँग परामशन गनुन पनेछ ।

(२) प्रदे श र स्थानीय तहका साझा रगधकार सूिी गभर रहेका कर तथा गैरकर सम्बन्धी

ववषयमा दर प्रस्ताव गदान र कर सम्बन्धी रन्य ववषयमा समन्वयका लागग गनदे चशका बमोचजमको
राजस्व परामशन सगमगत गठन गररने छ ।

तर आगथनक वषन 2075/76 को हकमा यो दफा लागू हुने छै न ् ।

४५. सूिना सावनजगनक गनुन पने: (१) प्रदे श सरकारले लगाएको कर र गैर कर राजस्व उठाउने
कायानलयको प्रमुखले सो कर र राजस्वका दर र त्यसमा भएको हेरफेर सम्बन्धी सूिना प्रदे श
कानून बमोचजम सवनसाधारर्को जानकारीका लागग सावनजगनक गनुन पनेछ।

(२) प्रदे श सरकारले उपदफा (१) बमोचजमका कर, राजस्वका दर र त्यसमा भएको हेरफेर

समेत गमलाई प्रदे श सरकारको वेभसार्टमा राख्ने व्यवस्था गमलाउनु पनेछ।

(३) प्रदे श सरकारले कर र राजस्वका दर र हेरफेर सम्बन्धी वववरर् केन्रीय सूिना

प्रर्ालीमा समेत राख्ने प्रयोजनका लागग नेपाल सरकार रथन मन्रालय वा सो मन्रालयले तोकेको
कायानलयलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।

पररच्छे द-११
ववववध

४६. ववद्युतीय माध्यमको प्रयोग गनन सक्ने: यस ऐनमा रन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापगन प्रदे श
सरकारले ववद्युतीय माध्यम (रनलार्न) बाट करदातालाई सूिना ठदने, करदाताले आफ्नो वववरर् र
प्रमार् पेश गने, कर लगायतको गतनुन बुझाउनु पने रकम दाखीला गने एवं कर वा त्यस्तो रकम

बुझाएको रगसद ठदने लगायतका कर सम्बन्धी रन्य काम कारवाही गनन सवकने व्यवस्था गनन
सक्नेछ।

४७. ठे क्कामा लगाउन नपार्ने: प्रदे श सरकारले आफूले रसुल गनुन पने कुनै कर वा राजस्व ठे क्का लगाई
उठाउन पार्ने छै न ।

तर रन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 बमोचजम स्थानीय तहसाँग समन्वय गरी

कर उठाउन बाधा पुगेको मागनने छै न ।

४८. कागजातको ढााँिा: (१) यस ऐनको प्रभावकारी कायानन्वयनको लागग प्रदे श सरकारले गनदे चशका,
ठदग्दशनन, फाराम, ढााँिा, तरीका तोक्ने गरी सूिना जारी गनन सक्नेछ ।
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(२)

उपदफा

(१)

बमोचजमका

गनदे चशका,

ठदग्दशनन,

फाराम,

ढााँिा,

तरीका

आठद

सवनसाधारर्को जानकारीको लागग प्रदे श सरकारको सूिना पाटी, वेभसार्ट आठदको माध्यमबाट
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

४९. सूिना तामेली रीत पुगेको मागनने : (१) यस ऐन बमोचजम ठदनु पने म्याद, सूिना वा कागजात
दे हाय बमोचजम बुझाए वा पठाएमा सम्बचन्धत व्यचिलाई बुझाएको वा ठदर्एको मागननेछ :
(क) सम्बचन्धत व्यचिलाई नै बुझाएको,

(ख) गनजको पररवारको उमेर पुगक
े ो सदस्यलाई बुझाएको,
(ग) गनजको कानून व्यवसायी वा लेखापाललाई बुझाएको,

(घ) नावागलगको हकमा सं रिक वा माथवर व्यचिलाई बुझाएको,

(ङ) कायानलय सं स्था वा गनकायको हकमा प्रबन्धक वा प्रशासकीय प्रमुखलाई बुझाएको,
(ि) करदाताको ठे गानामा हुलाकबाट रचजष्ट्री गरी पठाएको,

(छ) करदाताको ठे गानामा राचखएको टे गलफ्याक्स, टे लेक्स वा रन्य ववद्युतीय उपकरर्
माफनत पठाएको।

(२) कर कायानलयको रगधकृतको नाम र पद खुल्ने गरी दस्तखत गररएको, कम््यूटर

प्रववगधबाट र्नवि्ट वा र्नकोड गररएको, छाप लगार्एको वा सो कागजातमा ले खी यस ऐन
बमोचजम जारी गररएको, तामेली गररएको वा ठदर्एको कागजातलाई रीतपूवक
न को मागननेछ ।

५०. कागजातको रगभलेख राख्ने : (१) यस ऐन बमोचजम कर बुझाउनु पने दावयत्व भएको
व्यचि वा करदाताले

दे हायका आवश्यक कागजातहरु सुरचित गरी राख्नु पनेछ:-

प्रत्येक

(क) यस ऐन बमोचजम कर कायानलयमा पेश गनुन पने कागजात र सोलाई पुष्ट्याई
सूिना तथा कागजात,

गने

(ख) कर गनधानरर् गनन सघाउ पुर्याउने कागजातहरु,

(ग) खिन किी गनुन पने भए सोलाई पुष्ट्याई गने कागजात,

(२) कर कायानलयले गलचखत रुपमा सूिना जारी गरी रन्यथा तोकेकोमा बाहेक करदाताले

यस दफा बमोचजमका कागजातहरु सम्बचन्धत आय वषन समाप्त भएको गमगतले कम्तीमा िार
बषनसम्म सुररित राख्नु पनेछ।

५१. रदालतलाई भए सरहको रगधकार हुने : यस ऐनको प्रयोजनको लागग कर रगधकृतलाई सम्बचन्धत

व्यचिलाई चझकाउने, बयान गराउने, प्रमार् बुझ्ने र गलखतहरु पेश गनन लगाउने सम्बन्धमा
प्रिगलत नेपाल कानून बमोचजम रदालतलाई भए सरहको रगधकार हुनेछ।

५२. कर रगधकृतको पररिय पर : कर कायानलयमा काम गने प्रत्येक कर रगधकृत र रन्य कमनिारीले

पररिय पर आफ्नो साथमा राख्ने, काम गने समयमा लगाउने र कतनव्य पालनाको गसलगसलामा
पररिय पर सम्बचन्धत व्यचिलाई दे खाउनु पनेछ।

५३. ववभागीय कारवाही र सजाय हुन:े (१) कर रगधकृत वा कर प्रशासनसाँग सम्बचन्धत कुनै कमनिारीले

कर गतनुन बुझाउनु पने दावयत्व भएको व्यचि वा करदातालाई हागन नोक्सानी पुर्याउने, करको
दावयत्व घटीबढी गने, समान रवस्थामा करदाता बीि रसमान व्यवहार गने, कुनै करदातालाई
रनुचित फार्दा पुर्याउने वा करदाताबाट आफ्नो वा ररु कसै को गनजी स्वाथन पूगतन गने उद्देश्यले
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कुनै काम गरे मा वा कानून बमोचजम गनुन पने काम समयमा नगरी दुख वा है रानी ठदएमा सम्बचन्धत
व्यचिले प्रदे श कर कायानलयको प्रमुख समि उजुर गनन सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोचजम उजुर परे मा कर कायानलयको प्रमुखले आवश्यक छानगबन गरी

सम्बचन्धत कमनिारीको सेवा सम्बन्धी कानून बमोचजम आफूलाई कारबाही गने रगधकार भएको
ववषयमा आफैले कारवाही गने र कारबाही गने रगधकार नभएको ववषयमा ववभागीय कारबाहीको
लागग कर प्रमुख समि पेश गनेछ।

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धमा छानगबन गनन

छानगबन सगमगत गठन गरी प्रगतवेदन गलन सक्नेछ ।

कर प्रमुखले

(४) उपदफा (३) बमोचजम छानगबन र कारबाही गदान प्रमार् नष्ट हुन सक्ने भएमा कर

प्रमुखले त्यस्तो कर रगधकृत वा रन्य कमनिारीलाई सम्बचन्धत सेवा सम्बन्धी कानून बमोचजम
गनलम्बन गनन सक्नेछ ।

(5) उपदफा (3) बमोचजम छानगबन गदान प्रिगलत कानून बमोचजम रनुचित कायन वा

लापरबाही गरे को कुरा खुल्न आएमा कर प्रमुखले गनजलाई ववभागीय कारबाही गनेछ ।

(6) यस दफा बमोचजमको छानगबन गने र कर रगधकृतको चजम्मेवारीबाट रलग राख्ने

गनलम्बन रवगध तीन मवहनाभन्दा बढी हुने छै न।

५४. पुरष्ट्कृत गनन सक्ने: (१) आगथनक मागमला तथा योजना मन्रालयले यथाथनपरक र वविसनीय रुपमा
तथा कानूनले तोकेको म्यादगभर कर वववरर् बुझाउने, लागेको कर दाचखला गने र कर रगधकृतले

रनुरोध गरे का सूिना उपलब्ध गराउने तीन जना करदातालाई प्रत्येक वषन पुरस्कार ठदने व्यवस्था
गनन सक्नेछ।

(2) उपदफा (१) बमोचजम ठदर्ने पुरस्कार सम्बन्धी रन्य व्यवस्था आगथनक मागमला तथा

योजना मन्रालयले गनधानरर् गरे बमोचजम हुनेछ।

५५. म्याद, हदम्याद नजाने : यस ऐनमा रन्यर जुनसुकै कुरा ले चखएको भए तापगन यस ऐन बमोचजम
म्याद वा हदम्याद गर्ना गदान दे हायको रवगध बाहेक गरी गर्ना गररनेछ:

(क) रदालतबाट स्थगन वा कर रगधकृत वा रन्य सरकारी गनकायबाट रोक्का वा
स्थगन भएको रवगध,

(ख) पुनरावेदन गरे कोमा पुनरावेदन तहको रचन्तम गनर्नय भएको जानकारी प्राप्त
नभएसम्मको रवगध ।

प्रदे श सभाको सम्ित ् २०७५ साल जेठ ३१ गते बसेको बैठकले नेपालको संविधानको धारा १९९ बमोजजम यो
विधेयक पाररत गरे को ब्यहोरा संविधानको धारा २०१ बमोजजम प्रमाणित गदद छु ।

श्रज
ृ ना शमाद

कायदिाहक सभामुख
प्रदे श नं ४

ममतत :२०७५।२।३१
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