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འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༠ ཅན་མ།

ངོ་སྤྣོད།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༧ 

ཅན་མ་ འཕྲི་སྣོན་གྱི་དྣོན་ལུ་ཨིན།

འབྲུག་གི་སྤྱི་ཚྣོགས་ཀྱིས་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ ཆ་འཇོག་མཛད་གྲུབ།

མཚན་གནས།

༡. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) 

བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༠ ཅན་མ་ཨིན།

འགོ་བཙུགས་ཟླ་ཚེས།

༢.  བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ འབྲུག་གི་མི་དམངས་དངུལ་རྩིས་ (འཕྲི་སྣོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ 

༢༠༡༢ ཅན་མའི་དྣོན་ཚན་ ༤༦ ཁ༽ པ་ལྟར་འགོ་བཙུགས་དགོ།

ཁྱབ་ཚད།

༣. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ས་ཁྱོན་ཡྣོངས་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ཡྣོདཔ་ཨིན།

སྦྣོར་འཇུག།

༤. བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ ཐད་ཀར་དང་ ཐད་ཀར་མེན་པའི་ ཁྲལ་ལུ་སྦྣོར་འཇུག་ཡྣོད།

༡



Fiscal Incentives (Amendment)  Act of Bhutan 2020 

Preamble

An Act to amend the Fiscal Incentives Act of Bhutan 2017.
The Parliament of the Kingdom of Bhutan do hereby enacts as follows:

Title

1. This Act is the Fiscal Incentives (Amendment) Act of Bhutan 
2020. 

Commencement

2. This Act comes into force as per Section 46B of Public Finance 
(Amendment) Act of Bhutan 2012.

Extent

3. This Act extends to the whole of the Kingdom of Bhutan

Application

4. This Act applies to direct and indirect taxes.
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འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་ (འཕྲི་སྣོན་) བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༢༠ ཅན་མ།

༥.  འབྲུག་གི་དངུལ་འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ ༢༠༡༧ ཅན་

མའི་ དྣོན་ཚན་ ༤ པ་འདི་ གཤམ་གསལ་ལྟར་ འཕྲི་སྣོན་ འབད་ཡྣོདཔ་ འདི་

ཡང།

བཅའ་ཁྲིམས་འདི་ནང་ དུས་ཚྣོད་འཛིན་པའི་ ཁྲལ་ཡངས་ཆག་ མ་རྩ་བསྐྱར་འཛུགས་ 

འབབ་ཁུངས་ཁྲལ་ཡངས་ཆག་ ཁྲལ་བདེ་སྒྲིག་ ཟད་འགྲོ་འཐེབ་ཕབ་ཆག་ འབྱུང་

སར་བཏྣོག་པའི་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ བཙྣོང་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ ཅ་དམ་ཁྲལ་

དགོངས་ཡངས་ ཕབ་ཆག་ཐྣོག་གི་ཅ་དམ་ཁྲལ་དགོངས་ཡངས་ཚུ་ སྤྱི་ལྣོ་ ༢༠༢༡ 

སྤྱི་ཟླ་ ༡༢ པའི་སྤྱི་ཚེས་ ༣༡ ལུ་ མཇུག་བསྣོམས་འབད་དགོ་ ཡང་ན་ དངུལ་

འབྲེལ་སེམས་ཤུགས་མཐུན་རྐྱེན་གྱི་བཅའ་ཁྲིམས་ སྤྱི་ཚྣོགས་ལས་ཆ་འཇོག་གནང་མི་

དང་ འདི་གཉིས་ལས་ ག་ཧ་མི་འདི་དང་ འཁྲིལ་དགོ།

༢



Fiscal Incentives (Amendment)  Act of Bhutan 2020 

5. In the Fiscal Incentives Act of Bhutan 2017, Section 4 is 
amended as:

“Tax holiday, Reinvestment allowance, income exemption, tax 
rebate, additional expenditure deduction, TDS exemption, sales 
tax and customs duty exemption, concessional customs duty 
shall expire by 31st December 2021 or as and when new Fiscal 
Incentives Act is passed by the Parliament, whichever is earlier.’’
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