विधेयक सं खययाः २०
मिम ाः

प्रदे शको कर

थय गैरकर रयजस्ि लगयउने र उठयउने सम्बन्धिय व्यिस्थय गनन बनेको
विधेयक, २०७५

प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श नं. १

विरयटनगर¸ नेपयल

प्रदे शको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ववधेयक
प्रस्तावना: प्रदे शको समग्र ववकासका लागग आवश्यक स्रोतको रुपमा रहेको कर तथा गैरकर राजस्व
लगाउने तथा उठाउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले ,
प्रदे श नं १ को प्रदे शसभाले यो ऐन बनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारम्म्भक
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सं म्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रदे श नं १ प्रदे श कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी
ऐन २०७५” रहेको छ।
(२) यो ऐन प्रदे श नं १ भर लागू हुनेछ र यस ऐन बमोम्जमको कर वा राजस्व बुझाउनु
ु ै रहे बसेको भए पगन गनजको हकमा समेत लागू हुनेछ ।
पने दावयत्व भएको व्यम्ि जहााँसक
(३) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
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पररभाषा: ववषय वा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,
(क)

"आगथनक ऐन" भन्नाले सालबसाली आगथनक ऐन सम्झनु पछन।

(ख)

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

(ग)

“कर” भन्नाले आगथनक ऐन बमोम्जमको कर सम्झनु पछन।

(घ)

"कर अगधकृत” भन्नाले प्रदे श सरकारले दफा ५ बमोम्जम गनयुि गरे को कर
अगधकृत सम्झनु पछन र सो शब्दले कर अगधकृतको रुपमा काम गनन म्जम्मेवारी
सुम्पेको वा कर अगधकृतको प्रत्यायोम्जत अगधकार प्रयोग गने प्रदे श सरकारको
प्रशासन सेवाको अगधकृतस्तरको कमनचारीलाई समेत जनाउाँछ ।

(ङ)

“कर कायानलय” भन्नाले प्रदे शमा कर सम्बन्धी काम, कारवाही र गनर्नय गने
ववभाग¸ महाशाखा, शाखा वा सो प्रयोजनको लागग तोवकएको कायानलयको रूपमा
रहेको प्रदे श सरकार अन्तगनतको सं गठन सं रचना सम्झनु पछन।

(च)

“करदाता” भन्नाले कर गतनुन पने कतनव्य भएको व्यम्ि सम्झनु पछन र सो शब्दले
कर अगधकृतले कुनै करको वववरर् बुझाउन सूचना ठदएको वा अरु कुनै
कारवाही प्रविया शुरु गरे को व्यम्िलाई समेत जनाउाँछ।

(छ)

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

(ज)

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

(झ)

“पररवार” भन्नाले प्राकृगतक व्यम्िको पगत, पत्नी, बावु, आमा र अंश छु विए वा
नछु विएका नावागलग सन्तान सम्झनु पछन।
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(ञ)

“प्रदे श कर प्रमुख” भन्नाले प्रदे श सरकारले कर प्रशासन सम्बन्धी प्रमुख
म्जम्मेवारी तोकी गनयुि गरे को अगधकृतस्तरको कमनचारी सम्झनु पछन र सो
शब्दले त्यसरी प्रदे श कर प्रमुख गनयुि नभएकोमा प्रदे श आगथनक तथा योजना
मन्रालयको सम्चवलार्न जनाउाँछ ।

(ट)

"प्रदे श" भन्नाले प्रदे श नं १ लाई जनाउनेछ ।

(ठ)

“व्यम्ि” भन्नाले कर गतनुप
न ने दावयत्व भएको जुनसुकै व्यम्ि सम्झनु पछन।

(ड)

“स्थानीय तह” भन्नाले प्रदे श नं १ गभर पने गाउाँपागलका, नगरपागलका, उप
महानगरपागलका र महानगरपागलका सम्झनुपछन ।

(ढ)

“सं ववधान” भन्नाले नेपालको सं ववधान सम्झनु पछन ।
पररच्छे द-२
राजस्व गनधानरर्का आधार र कर प्रशासन
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कर तथा गैरकर राजस्व गनधानरर्का आधार:

(१)

कर राजस्व दे हायका आधारमा गनधानरर्

गररनेछ :
(क)

कर गतनन सक्ने िमता,

(ख)

कर प्रर्ाली समानता र न्यायमा आधाररत हुने अवस्था,

(ग)

कर प्रशासन सरल, पारदशी र गमतव्ययी हुने अवस्था,

(घ)

नागररकको सुववधा,

(ङ)

स्वेम्च्छक रुपमा कर गतनन प्रेररत हुने वातावरर्को गसजनना,

(च)

करको आधार, करको दर र कर गतने अवगधको सुगनम्ितता ।

(२) गैरकर राजस्व उपलव्ध गरार्ने सेवा, सहुगलयत र सुववधाको लागत, सञ्चालन र
सम्भार खचनलाई आधार मानी गनधानरर् गररनेछ |
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कर प्रशासन: (१) यस ऐन बमोम्जमको कर तथा गैरकरको प्रशासन प्रदे श सरकारले गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको कर प्रशासन व्यवसावयक, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन
आवश्यकता अनुसार कर कायानलय रहन सक्नेछन् ।
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कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रदे श सरकारबाट स्वीकृत दरवन्दी अनुसारका ववगभन्न तहका
कमनचारी प्रदे श कर कायानलयमा रहन सक्नेछन्।
(२) प्रदे श कर कायानलयमा प्रदे श सरकारले प्रचगलत कानून बमोम्जम स्वीकृत दरवन्दीका
आधारमा एक वा सो भन्दा बढी तहका कर अगधकृतहरु, कर सहायक तथा सहयोगीहरुलाई
काममा लगाउन सक्नेछ ।
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कर अगधकृतको काम, कतनव्य र अगधकार: यस ऐनमा अन्यर उल्ले ख भएका काम, कतनव्य र
अगधकारका अगतररि कर अगधकृतको काम, कतनव्य र अगधकार दे हाय बमोम्जम हुनछ
े :
(क)

करदाता दतान गने,

(ख)

करदाताबाट वववरर् प्राप्त गने,
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(ग)

कर परीिर् तथा अनुसन्धान गने,

(घ)

कर सं कलन गने,

(ङ)

कर तथा गैर कर राजस्व च ुहावट रोक्न आवश्यक कायन गने,

(च)

करदाता मैरी वातावरर् बनाउन उपयुि र आवश्यक कायन गने,

(छ)

कर सम्बन्धी जनचेतना अगभवृवि गनन कायनिम सञ्चालन गने,

(ज)

राजस्वको प्रिेपर् गनन आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउने,

(झ)

करदाताका खातापाता र हरवहसाव दुरुस्त राख्न लगाउने,

(ञ)

कर सम्बन्धी अगभले ख दुरुस्त राख्ने,

(ट)

कर सम्बन्धी अन्य काम गने।

अगधकार प्रत्यायोजन: (१) प्रदे श कर प्रमुखले सं ववधान र यस कानून बमोम्जम आफूमा रहेको कर
तथा राजस्व उठाउने अगधकार कर कायानलयका प्रमुख तथा कर अगधकृतलाई प्रत्यायोजन गनन
सक्नेछ।
(२) कर कायानलयका प्रमुखले आफूलाई प्राप्त अगधकार आवश्यकता अनुसार आफ्नो सामान्य
रे खदे ख र गनयन्रर्मा रहने गरी आफू मातहतका कर अगधकृतलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ।
(३) कर कायानलयको प्रमुख र कर अगधकृतले आफूलाई प्राप्त अगधकार प्रत्यायोजन गने
सम्बन्धमा आगथनक मागमला तथा योजना मन्रालयबाट कुनै खास गनदे शन भएकोमा सोही बमोम्जम
गनुन पनेछ।
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प्रत्यायोम्जत अगधकार र म्जम्मेवारी: (१) दफा ७ बमोम्जम प्रत्यायोजन गररएको अगधकारको
म्जम्मेवारी अगधकार प्रत्यायोजन गने अगधकारीमा रहनेछ।
(२) दफा ७ बमोम्जम प्रत्यायोम्जत अगधकार प्रयोग गनेले सो अगधकारको प्रयोग गदान
अगधकार प्रत्यायोजन गने प्रगत उत्तरदायी रही प्रयोग गनुन पनेछ।
पररच्छे द-३
कर तथा गैरकर
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घर जग्गा रम्जष्ट्रेशन शुल्क: (१) प्रदे शले आफ्नो िेरगभर घर, जग्गा वा घर जग्गा रम्जष्ट्रेशन गदान
घर जग्गा रम्जष्ट्रेशन शुल्क लगाउनेछ।
(2) घर जग्गा रम्जष्ट्रेशन शुल्क रम्जष्ट्रेशन गदानको बखतमा रम्जष्ट्रेशन पाररत गरी गराई
स्वागमत्व प्राप्त गने व्यम्िलाई लाग्नेछ।
(३) घर जग्गा रम्जष्ट्रेशन शुल्क प्रत्येक कारोबारको गलखतमा उल्ले ख भएको रकम वा सो
प्रयोजनको लागग गनधानरर् गररएको न्यूनतम रकम मध्ये जुन बढी हुन्छ सो रकममा लाग्नेछ ।
(४) यस दफा बमोम्जम लगार्एको घर जग्गा रम्जष्ट्रेशन शुल्क घर, जग्गा वा घर जग्गा
रहेको स्थानीय तहले उठाउनेछ ।
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(५) यस दफा बमोम्जम उठाएको रम्जष्ट्रेशन शुल्क मध्येबाट साठी प्रगतशतले हुने रकम
स्थानीय तहले स्थानीय सम्ञ्चत कोषमा राखी र चालीस प्रगतशतले हुने रकम मागसक रुपमा प्रदे श
सम्ञ्चत कोषमा जम्मा गनुन पनेछ ।
(६) यस दफा बमोम्जम स्थागनय तहले घर जग्गा रम्जष्ट्रेशन पाररत गदानको अवस्थामा नेपाल
सरकारले तोकेको दरमा पूंम्जगत लाभकर असूल गरी नेपाल सरकारले तोकेको राजस्व खातामा
जम्मा गनुन पनेछ ।
(७) नेपाल सरकार, प्रदे श र स्थानीय तह तथा सरकारी गनकायलाई घर, जग्गा वा घर
जग्गा रम्जष्ट्रेशन गदान कुनै शुल्क लाग्ने छै न।
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सवारी साधन कर: (१) प्रदे शले सवारी साधनमा सवारी साधन कर लगाउनेछ ।
स्पष्टीकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग "सवारी साधन" भन्नाले र्न्धन वा उजान प्रयोग
गरी याम्न्रक शम्िबाट सडकमा चल्ने सवारी साधन सम्झनु पछन |
(२) उपदफा (१) बमोम्जम सवारी साधन कर लगाउदा सवारी साधनको प्रकृगत र िमताका
आधारमा समान प्रकृगतका सवारी साधनलाई समान दर कायम हुने गरी लगार्नेछ।
(3) सवारी साधन भएका व्यम्िले 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 बमोम्जम सवारी साधन दतान गरी
सवारी साधन कर बुझाउनु पनेछ।
(4) यो ऐन प्रारम्भ हुन ु पूव न सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोम्जम दतान
भएका सवारी साधनका धनीले २०७५ चैर मसान्तसम्म उपदफा (3) बमोम्जम सवारी

दतान गरी

कर बुझाई सक्नु पनेछ ।
(5) यस दफामा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापगन टााँगा, ररक्सा, अटो ररक्सा, पावर विलर
र ववद्युतीय ररक्सामा सवारी साधन कर सम्बम्न्धत स्थानीय तहले लगाउने र उठाउनेछ ।
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मनोरन्जन कर: (१) प्रदे शले चलम्चर घर, गभगडयो घर, सांस्कृगतक प्रदशनन हल, हाटबजार, मेला,
गथएटर र कन्सटन जस्ता मनोरन्जनस्थलमा दे खार्ने मनोरन्जनका सेवामा तथा मनोरञ्जनजन्य
कृयाकलापमा मनोरन्जन कर लगाउनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको मनोरन्जन कर मनोरन्जनको लागग एकमुष्ट तोवकएको
अवस्थामा सोही बमोम्जम अन्यथा मनोरञ्जन स्थलमा प्रवेशको लागग खररद वविी गररने वटकटको
मूल्यमा लाग्नेछ ।
(३) उपदफा (2) बमोम्जमको मनोरन्जन करबाट उठे को रकम मनोरन्जनस्थलका धनीले
कर उठाएको मवहनाभन्दा पगछको मवहनाको 25 गतेगभर सम्बम्न्धत स्थानीय तहमा जम्मा गनुन
पनेछ ।
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(४) उपदफा (३) बमोम्जम जम्मा भएको रकममध्येबाट साठी प्रगतशतले हुने रकम
सम्बम्न्धत स्थानीय तहले सम्ञ्चत कोषमा राखी बााँकी चालीस प्रगतशतले हुने रकम मागसक रुपमा
प्रदे श सम्ञ्चत कोषमा जम्मा गनुन पनेछ।
(५) यस दफा बमोम्जमको कर प्रशासन स्थानीय तहले गनेछ।
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ववज्ञापन कर: (१) प्रदे शमा ववज्ञापन सामग्री राखे वापत लाग्ने ववज्ञापन कर सम्बम्न्धत स्थानीय
तहलेले लगाउने र उठाउनेछ।
स्पवष्टकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग ×ववज्ञापन सामग्री" भन्नाले होगडङ्ग बोडन, गनयोन,
ु जस्ता
गडम्जटल गडस््ले , गभत्ते लेखन, तुल, खम्बा वा सवारी साधनमा राम्खने सामग्री, पोष्टर, बेलन
सामग्री सम्झनु पछन ।
(2) कसैले ववज्ञापन सामाग्री राख्न चाहेमा अनुमगतको लागग सम्बम्न्धत स्थानीय तहमा
गनवेदन ठदनु पनेछ।
(३) उपदफा (2) बमोम्जमको गनवेदन पनन आएमा स्थानीय तहले सवनसाधारर् जनताको वहत
हुने दे म्खएमा ववज्ञापन कर गलई ववज्ञापन सामग्री राख्न अनुमगत ठदन सक्नेछ।
(4) गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले उपदफा (३) बमोम्जमको अनुमगत ठदं दा ववज्ञापन राख्न
पाउने अवगध, नवीकरर् गनुन पने समय, नवीकरर् नगरे मा लाग्ने शुल्क, सौन्दयन गबगानन नहुने कुरा,
वातावरर्ीय स्वच्छता, सावनजगनक यातायातमा पनन सक्ने असर, सामग्रीको भावषक शुिता र
सालीनता जस्ता ववषयमा आवश्यक शतन वकटान गनेछ।
(५) नेपाल सरकार, प्रदे श वा स्थानीय तह वा सरकारी सं स्थाका जग्गा वा सम्पम्त्त (पोल
आठद) प्रयोग गरी राम्खएका ववज्ञापन सामग्रीमा ववज्ञापन कर उठाउनु अम्घ स्थानीय तहले सो
गनकायसाँग आवश्यक स्वीकृगत तथा समन्वय गनुन पनेछ ।
(६) व्यापाररक वा व्यावसावयक प्रयोजनका लागग राम्खएका 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 बमोम्जम ववज्ञापन करबाट उठे को रकम मध्येबाट साठी प्रगतशतले हुने रकम
गाउाँपागलका वा नगरपागलकाले सम्ञ्चत कोषमा राखी चालीस प्रगतशतले हुने रकम मागसक रुपमा
प्रदे श सम्ञ्चत कोषमा जम्मा गनुन पनेछ ।
(९) ववज्ञापन कर असूल सम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय तहको कानून बमोम्जम हुनछ
े ।
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कृवष आयमा कर: (१) प्रदे शले आफ्नो िेर गभरको कृवष आयमा कर लगाउनेछ।
(२) यो कर स्वयंकर गनधानरर् प्रर्ालीमा आधाररत हुनेछ ।
(३) कृवष आयमा कर लगाउने प्रविया प्रदे श सरकारले तोके बमोम्जम हुनेछ |
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पयनटन शुल्क: (१) प्रदे श आफैले गनमानर् गरे को र सं घीय सरकारबाट हस्तान्तरर् भर् आउने
पयनटकीय स्थल, पयनटन व्यवसाय र पयनटकीय वियाकलापमा सेवाको लागत सञ्चालन र सम्भार
खचनलाई आधार मानी पयनटन शुल्क लगाई उठाउन सक्नेछ।
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(2) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापगन प्रदे शले आफ्नो िेर गभर पयनटक
प्रवेश गरे को आधारमा मार पयनटन शुल्क लगाउने छै न ।
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प्राकृगतक स्रोत शुल्क: (१) प्राकृगतक स्रोतमध्ये आफ्नो िेरगभर ढु ङ्गा, गगटी, बालुवा, च ुनढु ङ्गा,
माटो र दहत्तर बहत्तरको सं कलन शुल्क प्रदे शले लगाउनेछ ।
(२) स्थानीय तहले आफ्नो िेरगभर ढु ङ्गा, गगटी, बालुवा, च ुनढु ङ्गा, माटो र दहत्तर बहत्तरको
सं कलन गनुन अम्घ प्रचगलत सं घीय कानून बमोम्जम आवश्यक पने स्वीकृत वातावरर्ीय अध्ययन
तथा मूल्याङ्कन प्रगतवेदन र कायनयोजना प्रदे श सरकार समि पेश गनुन पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको स्वीकृत वातावरर्ीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन र कायनयोजना
प्राप्त भएमा प्रदे शले नेपाल सरकारको नीगतको अधीनमा रही वातावरर्मा प्रगतकूल असर नपने तथा
सवनसाधारर् जनताको वहत हुने दे खेमा स्थानीय तहलाई त्यस्तो िेरमा ढु ङ्गा, गगटी, बालुवा, च ुनढु ङ्गा,
माटो र दहत्तर बहत्तर सं कलन गनन गराउन आवश्यक शतन तोकी वा नतोकी स्वीकृगत ठदन
सक्नेछ।
(4) उपदफा (३) बमोम्जम स्वीकृगत प्राप्त भएमा स्थानीय तहले त्यस्तो िेरमा ढु ङ्गा, गगटी,
बालुवा, च ुनढु ङ्गा, माटो र दहत्तर बहत्तर सं कलन गनन गराउन सक्नेछ ।
(५) प्रदे श सरकारले स्थानीय तहले ढु ङ्गा, गगटी, बालुवा, माटो र दहत्तर बहत्तर सं कलन
गदान अपनाउनु पने कायनववगध बनार्न जारी गनेछ र त्यस्तो कायनववगध स्थानीय तहले

ढु ङ्गा, गगटी,

बालुवा, च ुनढु ङ्गा, माटो र दहत्तर बहत्तर सं कलन गदान वा गराउाँदा पालना गनुन पनेछ।
(६) ढु ङ्गा, गगटी, बालुवा, च ुनढु ङ्गा, माटो र दहत्तर बहत्तर सं कलनबाट उठे को शुल्क मध्येबाट
साठी प्रगतशतले हुने रकम स्थानीय तहले स्थानीय सम्ञ्चत कोषमा राखी चालीस प्रगतशतले हुने रकम
मागसक रुपमा प्रदे श सम्ञ्चत कोषमा जम्मा गनुन पनेछ ।
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सेवा शुल्क तथा दस्तुर: प्रदे शले सं ववधानको अनुसूची-6 बमोम्जमका िेर र गबषयमा आफूले
पुर्याएको सेवा वापत सेवा शुल्क तथा दस्तुर लगाई उठाउन सक्नेछ।
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दण्ड जररवानााः प्रदे शले सं ववधानको अनुसूची-६ बमोम्जमका िेर र ववषयमा दण्ड जररवाना लगाई
उठाउन सक्नेछ ।
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अन्य कर उठाउन सक्नेाः प्रदे शले आफ्नो िेरगभर रहेका कर लाग्ने अन्य ववषयमा कर उठाउन
सक्नेछ ।
पररच्छे द-४
करदाता दतान
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करदाताको पवहचान तथा दतान: (१) कसैले व्यवसाय सञ्चालन गनन चाहेमा व्यवसाय गनुन पूव न दतान
गरे र मार व्यवसाय सञ्चालन गनुन पनेछ।
(2) कर कायानलयले यस ऐन बमोम्जम कर गतनुन पने व्यम्ि वा करदाताको पवहचान गनुन
पनेछ।
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(3) उपदफा (2) बमोम्जम करदाताको पवहचान गदान व्यम्ि वा करदाताको नाममा रहेको
सम्पम्त्त, गनजले गरे को कारोवार र कर कायानलयलाई कुनै स्रोतबाट प्राप्त सूचना र सो कायानलयले
छानगबन गदान दे म्खएका कुराहरूको आधारमा करदाताको पवहचान गररनेछ।
(4) कर कायानलयले यस ऐन बमोम्जम कर गतनुन पने दावयत्व भएका करदाताको वववरर्
खुलाई दतान गरी राख्नु पनेछ।
(5) नेपाल सरकारबाट स्थायी लेखा नम्बर गलएका करदाताले कर सम्बन्धी कारोवार गदान
सोवह नम्बरको प्रयोग गरी गनुन पनेछ।
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करदाताको दावयत्व: यस ऐन बमोम्जम कर गतनुन पने कतनव्य भएका करदाताको दे हाय बमोम्जमको
दावयत्व हुनछ
े :
(क)

आफूलाई करदाताको रूपमा दतान गराउने,

(ख)

गनधानररत समयमा वववरर् पेश गने,

(ग)

गनधानररत समयमा कर दाम्खल गने,

(घ)

यस ऐन बमोम्जम कुनै शु:ल्क, जररबाना वा ब्याज बुझाउनु पने भए समयमा
बुझाउने,
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(ङ)

वहसाब वकताब र अगभलेख दुरुस्त राख्ने,

(च)

कर अगधकृतले मागेको सूचना तथ्याङ्क समयमा उपलब्ध गराउने,

(छ)

कर कायानलयलाई आवश्यक सहयोग गने।

करदाताको अगधकार: (१) करदातालाई दे हाय बमोम्जमको अगधकार हुनेछ:(क)

सम्मानपूवक
न व्यवहारको अगधकार,

(ख)

प्रचगलत कानुन बमोम्जम कर सम्बन्धी सूचना प्राप्त गने अगधकार,

(ग)

कर सम्बन्धी गबषयमा प्रमार् पेश गने मौका प्राप्त गने अगधकार,

(घ)

प्रगतरिाको लागग कानुन व्यवसायी वा लेखापरीिक गनयुि गने अगधकार,

(ङ)

कर सम्बन्धी गो्य कुराहरु यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक अनगतिम्य हुने
अगधकार ।

(२) करदाताले

उपदफा (१) बमोम्जमको अगधकारको दावी गनन आफ्नो दावयत्व पूरा

गरे को हुनपु नेछ।
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करदाताको प्रगतगनगधत्व: (१) करदाताको प्रगतगनगधत्व करदाताको पररवारको उमेर पुगेको सदस्य,
माथवर व्यम्ि वा गनजको कानुन व्यवसायी वा लेखापाल वा लेखापरीिक वा गनजले गलम्खत
रूपमा अम्ततयारी ठदई पठाएको उमेर पुगेको वारे सले गनन सक्नेछ।
स्पवष्टकरर्: यस दफाको प्रयोजनको लागग उमेर पुगक
े ो भन्नाले अठार वषन उमेर पुगेको
व्यम्ि सम्झनु पछन।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम प्रगतगनगधत्व गनन सक्ने व्यम्िका तफनबाट गररएका काम
कारबही करदाता स्वयंले गरे को मागननेछ।
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पररच्छे द-५
कर वववरर् र कर दाम्खला
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वववरर् दाम्खला गनन आदे श ठदन सक्ने: (१) यस ऐन बमोम्जम कर बुझाउनु पने दावयत्व भएको
व्यम्िले कर वववरर् नबुझाएमा वा वववरर् दाम्खला गदान व्यहोरा फरक पारी दाम्खला गरे को भनी
शंका गनन सवकने आधार र कारर् भएमा कर अगधकृतले आधार र कारर् खोली कर वववरर्
दाम्खला गनन आदे श ठदन सक्नेछ। त्यस्तो आदे श प्राप्त भएमा सम्बम्न्धत व्यम्िले सो आदे श प्राप्त
भएको गमगतले पन्र ठदनगभर कर कायानलयमा वववरर् दाम्खल गनुन पनेछ।
(2) उपदफा (१) बमोम्जमको म्याद गभर वववरर् दाम्खल गनन नसक्ने सम्बम्न्धत व्यम्िले
आधार र कारर् खोली समय अवगध थपको लागग गनवेदन ठदएमा कर अगधकृतले तीस ठदनसम्मको
अवगध थवपठदन सक्नेछ।
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वववरर् सच्याउन सवकने: यस पररच्छे द बमोम्जमको कर वववरर् दाम्खला भै सकेपगछ कुनै तथ्य
सम्बन्धी वा गम्र्तीय भूल भएको भन्ने लागेमा करदाताले पवहलो वववरर् दाम्खला भएको गमगतले
तीन मवहनागभर यथाथन, तथ्य र सही अंक सवहतको अको वववरर् पेश गनन सक्नेछ।
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कर दाम्खला गनुप
न ने: (1)

यस ऐन बमोम्जम दाम्खला गनुप
न ने कर यस ऐनमा उल्ले ख गररएकोमा

सोवह समयमा र समय उल्ले ख नभएको हकमा प्रत्येक आगथनक वषनको आम्िन मसान्त गभर कर
कायानलयमा दाम्खला गनुन पनेछ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भएतापगन दफा १० बमोम्जमको कर प्रत्येक
आगथनक वषनको चैर समान्तसम्म वा दतान नवीकरर् गने म्याद जुन अम्घ हुन्छ सो म्यादगभर
बुझार्सक्नु पनेछ ।
(३) यस ऐन बमोम्जम अग्रीम कर किी गरी दाम्खला गनुन पने कर कर किी भएको मवहना
पगछको मवहनाको 25 गतेगभर कर कायानलयमा दाम्खला गनुन पनेछ।
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कर दाम्खलाको गनस्सा ठदनु पने: करदाताले यस ऐन बमोम्जम बुझाउनु पने कर वा गैरकर राजस्व
वा अन्य रकम बुझाएपगछ करदातालाई तत्काल त्यसको गनस्सा ठदनु पनेछ।
पररच्छे द-६
कर समायोजन
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कर वफतान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) करदाताले यस ऐन बमोम्जम कर बुझाउाँदा गतनुन पने भन्दा बढी
कर दाम्खला गरे कोमा सो कर रकम वफतान माग गनन सक्नेछ।
(2) उपदफा (१) बमोम्जम वफतानको लागग गनवेदन परे कोमा व्यहोरा सााँचो दे म्खएमा कर
करदाताले बुझाउन कुनै रकम बााँकी भएमा त्यसमा गमलान गरी बााँकी रहेको रकम कर अगधकृतले
वफतान ठदनु पनेछ।
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28=

कर समायोजन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) करदाताले दफा २७ बमोम्जम वफतान पाउने ठहररएको
रकम गनजले दाम्खल गनुन पने कर रकममा समायोजन गनन कर अगधकृत समि गनवेदन ठदन
सक्नेछ।
(2) उपदफा (१) बमोम्जम गनवेदन परे कोमा व्यहोरा सााँचो दे म्खएमा कर अगधकृतले गनवेदन
परे को एक मवहनागभर माग बमोम्जम समायोजन गनन आदे श ठदनु पनेछ।
पररच्छे द-७
कर परीिर्, गनधानरर् र सं कलन

29=

कर परीिर्: (१) यस ऐन बमोम्जम करदाताले वववरर् पेश नगरे को वा पेश गरे को वववरर्मा
दे हायका सबै वा कुनै काम कुरा भए गरे को दे म्खएमा कर अगधकृतबाट कर परीिर् गरी कर
गनधानरर् गररनेछ:
(क)

खातापाता, हरवहसाब वा अगभलेख दुरुस्त नदे म्खएमा,

(ख)

गलत वा झुिा वववरर् कागजात सं लग्न गरे को दे म्खएमा,

(ग)

यथाथन कारोबार नदे खाएको वविास गनुप
न ने कारर् भएमा,

(घ)

कारोबारका आधारमा करको दावयत्व कम दे खाएकोमा,

(ङ)

करको दर फरक पारे कोमा,

(च)

कानून बमोम्जम कर छु ट वा गमनाहा हुन नसक्नेमा सोको दाबी गरे कोमा।

(२) उपदफा (१) बमोम्जम कर गनधानरर् गनुप
न ने दे म्खएमा करदातालाई आधार र कारर्
खुलाई आफ्नो स्पष्टीकरर् पेश गनन तीस ठदनको सूचना ठदनु पनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम सूचना प्राप्त भएकोमा करदाताले सूचनामा तोवकएको म्यादगभर
आफ्नो स्पष्टीकरर् पेश गनुन पनेछ।
(४) कर अगधकृतले उपदफा (३) बमोम्जम तोवकएको म्यादगभर करदाताले स्पष्टीकरर् पेश
गरे मा सो समेतलाई आधार बनाई र स्पष्टीकरर् पेश नगरे मा कानुन बमोम्जम कर गनधानरर् गनुन
पनेछ।
(5) स्वयं कर गनधानरर् गरी वववरर् पेश गरे को गमगतले चार बषनगभर कर अगधकृतले 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 व्यम्िले झुिा लेखा वा बीजक वा अन्य कागजात तयार गरी वा जालसाजी गरी
कर छलेको रहेछ भने कर अगधकृतले जुनसुकै बखत पुन: कर गनधानरर् गनन गराउन सक्नेछ ।

30=

कर गनधानरर्को सूचना: (१) यस ऐन बमोम्जम कर अगधकृतबाट कर गनधानरर् भएकोमा बुझाउनु
पने कर रकम, स्थान, समय सीमा र बैंक खाता नम्बर समेत उल्लेख गरी करदातालाई कर
गनधानरर्को सूचना ठदनु पनेछ।
(2) उपदफा (१) बमोम्जमको कर गनधानरर्को सूचना प्राप्त भएपगछ करदाताले सो सूचनामा
उम्ल्लम्खत स्थान र समय सीमागभर कर दाम्खला गनुन पनेछ।
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(3) उपदफा (१) बमोम्जम कर रकम बैंक दाम्खला गररएकोमा करदाताले त्यसको भौचर
सम्बम्न्धत कर कायानलयमा बुझाउनु पनेछ।

31=

कर असूल गनन सक्ने: (१)

यस ऐन बमोम्जम असूल उपर गनुन पने कर, व्याज र शुल्क बापतको

रकम करदाताले यस ऐनमा तोवकएको अवगधमा दाम्खला नगरे मा कर अगधकृतले कायानलय प्रमुखको
पूव न स्वीकृगत गलई दे हायको एक वा एकभन्दा बढी तरीका बमोम्जम कर असूल गनन सक्नेछ:(क)

करदातालाई वफतान गनुन पने रकम भए त्यसमा किा गरे र,

(ख)

नेपाल

सरकार,

प्रदे श,

स्थानीय

तह

वा

सरकारी स्वागमत्वका

सं स्थाबाट

करदाताले पाउने रकमबाट किा गनन लगाएर,
(ग)

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

(घ)

बैंक वा ववत्तीय सं स्थामा रहेको करदाताको रकमबाट किा गनन लगाएर,

(ङ)

करदाताको कारोवार रोक्का गरे र,

(च)

करदाताको चल तथा अचल सम्पम्त्त मागथ दावी वा कव्जा गरे र,

(छ)

करदाताको सम्पम्त्त एकैपटक वा पटकपटक गरी तोवकएबमोम्जम गललाम गबिी
गरे र।

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

कारबाही

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

भएजगत

रकम साठी ठदनगभर सम्बम्न्धत करदातालाई वफतान ठदनु पनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम रकम वफतान गदान गनजले उपलब्ध गराएको बैंक खातामा जम्मा
गररठदनु पनेछ |

32=

वकस्ताबम्न्दमा कर असूली: कुनै खास करदातालाई ववशेष पररम्स्थगतमा समयमा कर गतनन नसक्ने
ाँ गदान कारर् सन्तोषजनक
कारर् भई सो कुराको गनवेदन गनन आएमा कर अगधकृतले जााँचबुझ
दे म्खएमा पचान खडा गरी बढीमा एक बषनगभर तीन वकस्तामा कर दाम्खला गनन आदे श ठदन
सक्नेछ।
तर वढला बुझाए बापत यस ऐन बमोम्जम लाग्ने व्याज गमन्हा हुने छै न ।
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पररच्छे द-८
ब्याज, शुल्क र जररबाना

33=

जररबाना लाग्ने: (१) यस ऐनको पालना नगरी करको दावयत्व घटाएमा कर अगधकृतले कर
गबगोको दश प्रगतशत जररवाना गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भएतापगन दफा 10 को उपदफा (4)
बमोम्जमको म्यादगभर सवारी साधन कर दाम्खला नगरे मा दाम्खला गनुप
न ने म्याद नाघेको गमगतदे म्ख
सो वषनको अन्त्य सम्म कर रकमको २० प्रगतशतका दरले जररवाना लाग्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जमको म्यादगभर पगन सवारी साधन कर नबुझाएमा लाग्ने जररवाना
सम्बम्न्धत कानूनमा उल्लेख भए बमोम्जम हुनछ
े ।

34=

व्याज लाग्ने: यस ऐन बमोम्जम दाम्खला गनुन पने कर समयमा दाम्खला नगरे मा गतनुन बुझाउनु पने
बााँकी रकममा वावषनक पन्र प्रगतशत व्याज लाग्नेछ।

35=

शुल्क लाग्ने: (१) यस ऐन बमोम्जम अगभलेख राख्नुपने कतनव्य भएका करदाताले अगभलेख नराखेमा
पााँच हजार रुपैयााँ शुल्क लाग्नेछ।
(२) यस ऐन बमोम्जम वववरर् दाम्खला गनुप
न ने दावयत्व भएका करदाताले समयमा वववरर्
दाम्खला नगरे मा प्रगत वववरर् एक हजार रुपैयााँ शुल्क लाग्नेछ।
(३) यस ऐन बमोम्जम वववरर् दाम्खला गनुन पने दावयत्व भएका करदाताले झुिा वववरर्
दाम्खला गरी करको दावयत्व घटाएमा फरक परे को कर रकम असूल गरी सोको दश प्रगतशत
शुल्क लाग्नेछ।

36=

पुनाः व्याज नलाग्ने: यस ऐन बमोम्जम लाग्ने शुल्क, व्याज र जररबानामा पुनाः ब्याज लाग्ने छै न।
पररच्छे द-९
पूवानदेश, प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदन

37=

पूवानदेश माग गनन सक्ने: (१) कुनै करदातालाई यस ऐन बमोम्जम लगार्एको कर, दस्तुर, शुल्क
वा ऐनका व्यवस्था बारे ठिववधा भएमा सोको गनराकरर्को लागग गनजले प्रदे श कर प्रमुखसमि
गनवेदन ठदन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको गनवेदन ठदएकोमा प्रदे श कर प्रमुखले ठिववधा गनराकरर् गनन
पूवानदेश जारी गरी करदातालाई सो पूवानदेश उपलव्ध गराउनेछ |
(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापगन अदालतमा ववचाराधीन
रहेको वा अदालतबाट गनर्नय भर्नसकेको ववषयमा यस दफा बमोम्जम पूवानदेश जारी गनन सवकने
छै न।
(4) उपदफा (१) बमोम्जमको पूवानदेश प्रदे श कर प्रमुखले खारे ज नगरे सम्म वा अदालतको
आदे शबाट अन्यथा नभएसम्म कायम रहनेछ ।

38=

प्रशासकीय पुनरावलोकन हुन सक्ने: यस ऐन बमोम्जमका दे हायको गनर्नय मागथ प्रशासकीय
पुनरावलोकन हुन सक्नेछ:
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(क)

कर अगधकृतले गरे को कर गनधानरर्, पुन: कर गनधानरर् र सं शोगधत कर गनधानरर्
सम्बन्धी गनर्नय,

(ख)

यस ऐन बमोम्जम लाग्ने वा लागेको कर र गैरकर राजि तथा अन्य दस्तुर,
शुल्क, व्याज सम्बन्धी गनर्नय ।

39=

प्रशासकीय पुनरावलोकनको प्रविया: (१) यस ऐन बमोम्जमको कर गनधानरर्को गनर्नय उपर म्चत्त
नबुझ्ने करदाताले सो गनर्नय भएको गमगतले तीस ठदनगभर गनधानररत रकमको पचास प्रगतशतले हुन
आउने धरौटी रकम सं लग्न गरी तोवकएको ढााँचामा प्रदे श कर प्रमुख समि प्रशासकीय
पुनरावलोकनका लागग गनवेदन ठदन सक्नेछ।
(2) उपदफा (१) बमोम्जम प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागग परे को गनवेदन उपर साठी
कायनठदन गभर कारबाही र वकनारा गनुन पनेछ।

40=

उजुरी

नलाग्ने:

यस

ऐन

बमोम्जम

प्रशासकीय

पुनरावलोकन

गनन सवकने ववषयमा

त्यस्तो

पुनरावलोकन नभई कुनै अदालतमा कुनै उजूर लाग्ने छै न।

41=

पुनरावेदन ठदन सक्ने: (1) प्रशासकीय पुनरावलोकनको गनर्नय भएकोमा सो गमगतले र प्रशासकीय
पुनरावलोकन नहुने ववषयमा कारर् परे को गमगतले म्चत्त नबुझ्ने पिले पैतीस ठदनगभर दफा ३०
बमोम्जम गनधानरर् भएको कर रकमको पचास प्रगतशतले हुन आउने धरौटी रकम सं लग्न गरी उच्च
अदालतमा पुनरावेदन ठदन सक्नेछ ।
(2) उपदफा (१) बमोम्जमको उच्च अदालतले गरे को गनर्नय अम्न्तम हुनछ
े ।

पररच्छे द-१०
समन्वय

42=

नेपाल सरकारसाँग समन्वय: (१) प्रदे श सरकारले सं घीय कानून वा यस ऐन बमोम्जम असूल उपर
गनुन पने कर वा गैरकर राजस्व असूल गनन एकिार प्रर्ाली अपनाउन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जमको एकिार प्रर्ाली अपनाउन स्थानीय तह वा स्थानीय तहले
अगधकार सुम्पेको अगधकृत वा कर अगधकृतले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले सो प्रयोजनका
लागग अगधकार सुम्पेको अगधकृतसाँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ।
(३) प्रदे श सरकारले सं ववधानको साझा सूचीमा रहेका गबषयसाँग सम्बम्न्धत कर वा गैरकर
राजस्वका आधार र दर वा कर प्रशासनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारसं ग समन्वय गनन सक्नेछ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोम्जमको व्यवस्था अन्तगनत समन्वय गरी टुं गोमा पुगगएका
गबषयहरु यस ऐनमा परे सरह मागननेछ र ती व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा
ले म्खएको भए तापगन सोही अनुसार कायानन्वयन गनुन पनेछ।

43=

स्थानीय तहसाँग समन्वय: (१) प्रदे श सरकारले प्रदे श कानून वा यस ऐन बमोम्जम असूल उपर गनुन
पने कर वा गैरकर राजस्व असूल गनन एकिार प्रर्ाली अपनाउन सक्नेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोम्जमको एकिार प्रर्ाली अपनाउन प्रदे श सरकारले अगधकार सुम्पेको
अगधकृत वा कर अगधकृतले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले सो प्रयोजनका लागग अगधकार
सुम्पेको अगधकृतसाँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था गनन सक्नेछ।
(३) प्रदे श सरकारले सं ववधानको साझा सूचीमा रहेका गबषयसाँग सम्बम्न्धत कर वा गैर कर
राजस्वका आधार वा दर वा कर प्रशासनका सम्बन्धमा स्थानीय तहसाँग समन्वय गनन सक्नेछ।
(४) उपदफा (२) र (३) बमोम्जमको व्यबस्था अन्तगनत समन्वय गररएका गबषयहरु यस
ऐनमा परे सरह मागननेछ र ती व्यवस्थाका हकमा यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए
तापगन सोही अनुसार कायानन्वयन गनुन पनेछ।

44=

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

45=

अन्य सं स्थासाँग समन्वय:

प्रदे श सरकार वा कर अगधकृतले कर तथा गैरकर राजस्वसाँग सम्बम्न्धत

गबषयमा आवश्यकता अनुसार अन्य सं स्थासाँग समन्वय गनन सक्नेछ।

46=

राजस्व सम्बन्धी नयााँ प्रस्ताव: प्रदे श सरकारले कर तथा गैरकर सम्बन्धी नयााँ कर प्रस्ताव तयार
गदान सरोकारवालासाँग परामशन गनन सक्नेछ ।

47=

सूचना 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 सूचना प्रदे श
कानून बमोम्जम सवनसाधारर्को लागग सावनजगनक गनुन पनेछ।
(२) प्रदे श सरकारले उपदफा (१) बमोम्जमका 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 सूचना
प्रर्ालीमा समेत राख्ने प्रयोजनका लागग नेपाल सरकार अथन मन्रालय वा सो मन्रालयले तोकेको
कायानलयलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ।

पररच्छे द-११
ववववध

48=

ववद्युतीय माध्यमको प्रयोग गनन सक्ने: यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापगन प्रदे श
सरकारले ववद्युतीय माध्यम (अनलार्न) बाट करदातालाई सूचना 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 अन्य काम कारवाही गनन सवकने व्यवस्था गनन
सक्नेछ।

49=

ठे क्कामा लगाउन नपार्ने: प्रदे श सरकारले आफूले असुल गनुन पने कुनै कर वा राजस्व ठे क्का लगाई
उठाउन पार्ने छै न ।
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तर अन्तर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, 2074 बमोम्जम स्थानीय तहसाँग समन्वय गरी
कर उठाउन बाधा पुगेको मागनने छै न ।

50=

कागजातको ढााँचा: (१) यस ऐनको प्रभावकारी कायानन्वयनको लागग प्रदे श सरकारले गनदे म्शका,
ठदग्दशनन, फाराम, ढााँचा, तरीका तोक्ने गरी सूचना जारी गनन सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोम्जमका

गनदे म्शका,

ठदग्दशनन,

फाराम,

ढााँचा,

तरीका

आठद

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

51=

सूचना तामेली रीत पुगक
े ो मागनने: (१) यस ऐन बमोम्जम ठदनु पने म्याद, सूचना वा कागजात
दे हाय बमोम्जम बुझाए वा पठाएमा सम्बम्न्धत व्यम्िलाई बुझाएको वा ठदर्एको मागननेछ :
(क)

सम्बम्न्धत व्यम्िलाई नै बुझाएको,

(ख)

गनजको पररवारको उमेर पुगक
े ो सदस्यलाई बुझाएको,

(ग)

गनजको कानून व्यवसायी वा लेखापाललाई बुझाएको,

(घ)

नावागलगको हकमा सं रिक वा माथवर व्यम्िलाई बुझाएको,

(ङ)

कायानलय सं स्था वा गनकायको हकमा प्रबन्धक वा प्रशासकीय प्रमुखलाई
बुझाएको,

(च)

करदाताको ठे गानामा हुलाकबाट रम्जष्ट्री गरी पठाएको,

(छ)

करदातको ठे गानामा राम्खएको टे गलफ्याक्स, टे लेक्स वा अन्य ववद्युतीय उपकरर्
माफनत पठाएको।

(२) कर कायानलयको अगधकृतको नाम र पद खुल्ने गरी दस्तखत गररएको, कम््यूटर
प्रववगधबाट र्नवि्ट वा र्नकोड गररएको, छाप लगार्एको वा सो कागजातमा ले खी यस ऐन
बमोम्जम जारी गररएको, तामेली गररएको वा ठदर्एको कागजातलाई रीतपूवक
न को मागननेछ ।

52=

कागजातको अगभलेख राख्ने: (१) यस ऐन बमोम्जम कर बुझाउनु पने दावयत्व भएको
व्यम्ि वा करदाताले
(क)

प्रत्येक

दे हायका आवश्यक कागजातहरु सुरम्ित गरी राख्नु पनेछ:-

यस ऐन बमोम्जम कर कायानलयमा पेश गनुन पने कागजात र सोलाई पुष्ट्याई
गने सूचना तथा कागजात,

(ख)

कर गनधानरर् गनन सघाउ पुर्याउने कागजातहरु,

(ग)

खचन किी गनुन पने भए सोलाई पुष्ट्याई गने कागजात,

(२) कर कायानलयले गलम्खत रुपमा सूचना जारी गरी अन्यथा तोकेकोमा बाहेक करदाताले
यस दफा बमोम्जमका कागजातहरु सम्बम्न्धत आय वषन समाप्त भएको गमगतले कम्तीमा चार
बषनसम्म सुररित राख्नु पनेछ।

53=

अदालतलाई भए सरहको अगधकार हुने: यस ऐनको प्रयोजनको लागग कर अगधकृतलाई सम्बम्न्धत
व्यम्िलाई म्झकाउने, बयान गराउने, प्रमार् बुझ्ने र गलखतहरु पेश गनन लगाउने सम्बन्धमा
प्रचगलत नेपाल कानून बमोम्जम अदालतलाई भए सरहको अगधकार हुनेछ।
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54=

कर अगधकृतको पररचय पर: कर कायानलयमा काम गने प्रत्येक कर अगधकृत र अन्य कमनचारीले
पररचय पर आफ्नो साथमा राख्ने, काम गने समयमा लगाउने र कतनव्य पालनाको गसलगसलामा
पररचय पर सम्बम्न्धत व्यम्िलाई दे खाउनु पनेछ।

55=

ववभागीय कारवाही र सजाय हुन:े (१) कर अगधकृत वा कर प्रशासनसाँग सम्बम्न्धत कुनै
कमनचारीले कर गतनुन बुझाउनु पने दावयत्व भएको व्यम्ि वा करदातालाई हागन नोक्सानी पुयानउने,
करको दावयत्व घटीबढी गने, समान अवस्थामा करदाता बीच असमान व्यवहार गने, कुनै
करदातालाई अनुम्चत फार्दा पुयानउने वा करदाताबाट आफ्नो वा अरु कसै को गनजी स्वाथन पूगतन गने
उद्देश्यले कुनै काम गरे मा वा कानून बमोम्जम गनुन पने काम समयमा नगरी दुख वा है रानी ठदएमा
करदाताले प्रदे श कर कायानलयको प्रमुख समि उजुर गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोम्जम उजुर परे मा कर कायानलयको प्रमुखले आवश्यक छानगबन गरी
सम्बम्न्धत कमनचारीको सेवा सम्बन्धी कानुन बमोम्जम आफूलाई कारबाही गने अगधकार भएको
ववषयमा आफैले कारवाही गने र कारबाही गने अगधकार नभएको ववषयमा ववभागीय कारबाहीको
लागग प्रदे श कर प्रमुख समि पेश गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोम्जम प्राप्त भएको उजुरी सम्बन्धमा छानगबन गनन प्रदे श कर प्रमुखले
छानगबन सगमगत गठन गरी प्रगतवेदन गलन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोम्जम छानगबन र कारबाही गदान प्रमार् नष्ट हुन सक्ने भएमा प्रदे श
कर प्रमुखले त्यस्तो कर अगधकृत वा अन्य कमनचारीलाई सम्बम्न्धत सेवा सम्बन्धी कानून बमोम्जम
गनलम्बन गनन सक्नेछ ।
(5) उपदफा (3) बमोम्जम छानगबन गदान प्रचगलत कानून बमोम्जम अनुम्चत कायन वा
लापरबाही गरे को कुरा खुल्न आएमा कर प्रमुखले गनजलाई ववभागीय कारबाही गनेछ ।
(6) यस दफा बमोम्जमको छानगबन गने र कर अगधकृतको म्जम्मेवारीबाट अलग राख्ने
गनलम्बन अवगध तीन मवहनाभन्दा बढी हुने छै न।

56=

म्याद, हदम्याद नजाने: यस ऐनमा अन्यर जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापगन यस ऐन बमोम्जम
म्याद वा हदम्याद गर्ना गदान दे हायको अवगध बाहेक गरी गर्ना गररनेछ:
(क)

अदालतबाट स्थगन वा कर अगधकृत वा अन्य सरकारी गनकायबाट रोक्का वा
स्थगन भएको अवगध,

(ख)

पुनरावेदन गरे कोमा पुनरावेदन तहको अम्न्तम गनर्नय भएको जानकारी प्राप्त
नभएसम्मको अवगध ।

५७. गनयम बनाउन सक्नेाः यस

ऐनको कायानन्वयन गनन प्रदे श सरकारले आवश्यक गनयम बनाउन

सक्नेछ ।
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