आयकर ऐन २०५८ को दफा ९५ क को उपदफा(२) को खण्ड (२क) बमोजिम लाभ गणना गदाा िुन
ननकायको हित ननिःसगा िुने िो त्यस्तो ननकायमा सो नमनतमा सो व्यजिको स्वानमत्वमा रिेको हितको भाररत औषत
लागतको आधारमा गणना गदाा ननम्न अनुसारको हवनध अनुसार गररनेछ।
मानौ लगानीकताा (क) ले कखग भन्ने कम्पनीको प्रारजम्भक ननष्कासनमा िारी भएको अंहकत मूल्य रु १००
भएको शेयर १०० हकत्ता खररद गदाा लागेको लागत यस प्रकार रिेको छ।
िम्मा खररद गरे को शेयर सं खयािः १००
प्रनत हकत्ता शेयर खररद रकमिः रु १०० ।िम्मा लागत = १००*१०० = रु १००००
********************************************************************************
अब उि लगानीकतााले सोिी कम्पनीको ५० हकत्ता शेयर दोश्रो बिार माफात खररद गदाा सो लगानीकतााको
लागत ननम्नानुसार रिने छ।
नयााँ खररद गरे को शेयर लागतिः
खररद हकत्तािः ५०
प्रनत हकत्ता खररद मूल्यिः रु ३०० ।िम्मा लागत = ५०*३०० = रु १५००० ।******************************************************************************
अब उि लगानीकतााको सो कम्पनी खररद गदााको भाररत औषत लागत यस प्रकार रिने छ ।
पुरानो शेयर लागतिः १००*१००+ = रु १०,०००।–
नयााँ खररद गरे को शेयर लागत = ५०*३०० = रु १५,०००।–
उि लगानीकतााको सो कम्पनीको लागतको भाररत औषत =

(१००∗१००)+(५०∗३००)
(१००+५०)

= रु १६६.६६६७ प्रनत हकत्ता
********************************************************************************
मानौं अब सो कम्पनीले १० प्रनतशतका दरले बोनस िारी गयो भने सो लगानीकतााको बोनस सहितको नयााँ
भाररत औषत गणना गदाा ननम्नानुसार गररनेछ।

िाल सम्म कायम हकत्ता = रु १५० प्रनत हकत्ता
िाल सम्मको लागतको भाररत औषत = १६६.६६६७
िाल सम्मको िम्मा लागत = २५,०००।–
कम्पनीले प्रदान गने बोनस हकत्ता = १५०*१०% = १५
बोनश पश्चात उि लगानीकतााको लागतको भाररत औषत =

(१५०∗१६६.६६६७)+(१५∗१००)
(१५०+१५)

= रु १६०.६०६१ प्रनत हकत्ता
नोटिः कम्पनीले बोनस िारी गदाा उि बोनस प्राप्त गदाा लाग्ने कर अग्रीम रूपमा कट्टा गररने भएकाले बोनसमा समेत लगानीकतााको रू १०० लागत मानी
गणना गररएको छ।

********************************************************************************
मानौं अब सो कम्पनीले १:१ को दरले िकप्रद िारी गयो र सो िकप्रद उि लगानीकतााले खररद गरे को
खण्डमा सो लगानीकतााको िकप्रद सहितको नयााँ भाररत औषत गणना गदाा ननम्नानुसार गररनेछ।
िाल सम्म कायम हकत्ता = १६५
िाल सम्मको लागतको भाररत औषत = रु १६०.६०६१ प्रनत हकत्ता
िाल सम्मको िम्मा लागत = २६,५००।–
कम्पनीले प्रदान गने िकप्रद हकत्ता = १६५
िकप्रद पश्चात उि लगानीकतााको लागतको भाररत औषत =

(१६५∗१६०.६०६१)+(१६५∗१००)
(१६५+१६५)

= रु १३०.३०३० प्रनत हकत्ता
********************************************************************************
मानौ उि लगानीकतााले घरायसी वा अंशवण्डा अन्तगातको नामसारी माफात सोिी कम्पनीको शेयर १०० हकत्ता
प्राप्त गयो।
अब सो शेयरको लागत समेत गणना गदाा ननम्नानुसार गररनेछिः
नबनध-१(शेयर ददनेको लागत पत्ता लागेको खण्डमा)
मानौ सो शेयर नामसारी गररददने व्यिीको लागत पत्ता लागेको छ र सो को भाररत औषत लागत रू १२०
प्रनत हकत्ता रिेछ भने उसको नयााँ लागतको नयााँ भाररत औषतिः

िाल सम्म कायम हकत्ता = ३३०
िाल सम्मको लागतको भाररत औषत = रु १३०.३०३० प्रनत हकत्ता
िाल सम्मको िम्मा लागत = ४३,०००।–
नामसारी बाट प्राप्त हकत्ता = १००
नामसारी गररददनेको लागतको भाररत औषत = रु १२० प्रनत हकत्ता
नामसारी पश्चात उि लगानीकतााको लागतको भाररत औषत

=

(३३०∗१३०.३०३०)+(१२०∗१००)
(३३०+१00)

= रु १२७.९०६९ प्रनत हकत्ता

नबनध-२(शेयर ददनेको लागत पत्ता नलागेको खण्डमा)
मानौ सो शेयर नामसारी गररददने व्यिीको लागत पत्ता लागेको छै न भने उसको नयााँ लागतको नयााँ भाररत
औषतिः
िाल सम्म कायम हकत्ता = ३३०
िाल सम्मको लागतको भाररत औषत = रु १३०.३०३० प्रनत हकत्ता
िाल सम्मको िम्मा लागत = ४३,०००।–
नामसारी बाट प्राप्त हकत्ता = १००
नामसारी गररददनेको लागतको भाररत औषत = रु १०० प्रनत हकत्ता (च ुिा मूल्य लाई लागत माननएको)
नामसारी पश्चात उि लगानीकतााको लागतको भाररत औषत

=

(३३०∗१३०.३०३०)+(१००∗१००)
(३३०+१00)

= रु १२३.२५५८ प्रनत हकत्ता
*******************************************************************************

