
 

नेपाल सरकार 

अर्थ मन्त्रालय 

आन्त्तररक राजस्व ववभागको  

कर वववरण तर्ा कर बझुाउने म्याद र्प सम्बन्त्धी सूचना 

ववश्वव्यापी रुपमा फैललएको कोलभड १९ को संक्रमणबाट उत्पन्न असहज पररस्स्र्लतका 
कारण करदाताहरुले आवलधक रुपमा बझुाउन ुपने कर वववरण, आय वववरण तर्ा ती 
वववरण अनसुार भकु्तानी गनुथपने कर दास्िल गने म्याद २०७७ जेष्ठ २५ र जेष्ठ 
मसान्त्तसम्म र्प गररएकोमा उक्त अवलध पनुः देहाय बमोस्जम र्प गररएकोले सो 
अवलधलभर वववरण र कर दास्िल गनुथ हनु सम्बस्न्त्धत सबैको जानकारीको लालग यो 
सूचना प्रकास्ित गररएको छ। 

(क) मूल्य अलभववृि कर ऐन, २०५२ बमोस्जम २०७६ साल फागनु, चैर र 
२०७७ वैिाि मवहनाको मालसक कर वववरण, २०७६ साल माघ-फागनु 
र चैर-२०७७ वैिाि मवहनाको द्विमालसक र दोस्रो चौमालसक अवलधको 
मूल्य अलभववृि कर वववरण तर्ा ती वववरण बमोस्जमको कर दास्िला गने 
म्याद २०७७ साल असार ७ गतेसम्म । 

(ि) मूल्य अलभववृि कर वफताथ प्रयोजनको लालग मूल्य अलभववृि कर ऐन, 
२०५२ को दफा २५घ. बमोस्जम कर वफताथको लनवदेन द्वदन पाउने अवलध 
लकडाउन कै बित समाप्त भएमा २०७७ साल असार ७ सम्म । 

 



(ग) अन्त्तःिलु्क ऐन, २०५८ बमोस्जम २०७६ फागनु, चैर र २०७७ वैिाि 
मवहनाको बझुाउन ु पने वववरण तर्ा ती वववरण बमोस्जमको अन्त्तःिलु्क 
दास्िला गने म्याद २०७७ साल असार ७ गतेसम्म। 

(घ) आयकर ऐन, २०५८ बमोस्जम २०७६ साल फागनु, चैर र २०७७ 
वैिाि मवहनाको बझुाउन ु पने अलिम कर कट्टी र अलिम कर असलुीको 
वववरण बझुाउने म्याद तर्ा ती वववरण बमोस्जमको कर दास्िला गने म्याद 
२०७७ साल असार ७ गतेसम्म। 

(ङ) आयकर ऐन, २०५८ बमोस्जम २०७६ चैर मवहनामा बझुाउन ुपने आलर्थक 
वर्थ २०७६/७७ को संिोलधत अनमुालनत कर वववरण र दोस्रो वकस्ता 
वापतको रकम दास्िला गने म्याद २०७७ साल असार १५ गतेसम्म । 

(च) आलर्थक ऐन, २०७६ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोस्जम २०७६ 
फागनु, चैर र २०७७ वैिाि मवहनाको स्िक्षा सेवा िलु्क, दफा १४ को 
उपदफा (२) बमोस्जमको २०७६ फागनु, चैर र २०७७ वैिाि मवहनाको 
टेललफोन स्वालमत्व िलु्क तर्ा दफा १५ को उपदफा (३) बमोस्जमको 
२०७६ फागनु, चैर र २०७७ वैिाि मवहनाको दरु सञ्चार सेवा दस्तरु 
दास्िला गने म्याद २०७७ साल असार ७ गते सम्म। 


