व्यवसाय दर्ाा, आय वववरण,कर वववरण
र्था
अन्र्ःशुल्क वववरण भर्ने वर्नदेवशका

g]kfn ;/sf/

cy{ dGqfno

cfGtl/s /fh:j ljefu
nflhDkf6, sf7df8f}+
२०७८

भूमिका
नेपालमा व्यवस्थित कर प्रणालीको िालनी भएको कररव छ दशक र थवंयकर ननर्ाारणमा आर्ाररत कर
प्रणालीको शरु
ु आत भएको दई
ु दशक भन्दा वढि भईसकेको छ। यस अवधर्मा कर प्रणालीलाई थवचाललत र

करदातामैत्री वनाउन ववलभन्न सर्
ु ारका प्रयासहरू भएका छन। फराककलो करार्ार, पारदशी एवं न्यायोधचत कर

प्रणाली माफात आन्तररक राजथव ववभागलाई आधिाक-सामास्जक ववकासमा सहयोगी एवं सबल संगठनको
रुपमा ववकास गने दीर्ाकालीन सोच रहे को छ।
लोककल्याणकारी राज्यमा कर, राजथव संकलनको माध्यम मात्र नभएर राज्यले अवलम्वन गरे को आधिाक
समद्
ृ धर् र न्यायपूणा समाज थिापनाका लाधग पनन उविकै अपररहाया हुन्छ । हाल आन्तररक राजथव
ववभागले मातहतका ८४ वटा कायाालहरूवाट कररव ३५ लाख करदाताहरूलाई प्रत्यक्ष सेवा पुरा य
र ाउदै आएको र
मल
ु क
ु को राजथव संकलनमा अग्रणी भलू मका ननवााह गदै आईरहे को छ । थवच्छ, पारदशी र प्रववधर्मैत्री कर

प्रणाली माफात ववकास, समद्
ृ धर् र सुशासनको लक्ष्य हालसल गने ध्येय ववभागले राखेको छ । सािै थवच्छ,
पारदशी र फराककलो करार्ारयुक्त कर प्रणालीले राज्यले अवलम्वन गरे को समद्
ृ र् नेपाल र सुखी नेपालीको
अवर्ारणा साकार पाना सर्ाउ पुग्ने ववश्वास ललईएको छ । यसका लाधग करदातामैत्री करनीनत र सरल

सेवाप्रवाहको सुननश्चतता गरी कर सहभाधगता बद्
ृ धर् गना ववभागले ववलभन्न प्रयासहरु गदै आईरहे को छ। कर
प्रणालीलाई सरल र करदातामैत्री वनाउन ववभागको वेभसाईटलाई अधर्कतम सूचनामूलक वनाईएको छ ।

त्यथतै कर सहभाधगता जनाउदा थिायी लेखा नम्वर ललने, मूल्य अलभवद्
ृ र्ीकर दताा गने तिा आय वववरण,

कर वववरण, अन्तशुल्क वववरण पेश गदाा र थिायी लेखा नम्वर थिगन तिा मूल्य अलभवद्
ृ र्ीकर दताा
खारे ज लगायतका महत्वपूणा कामहरुको लाधग सवासार्ारणले सस्जलै वुझ्ने गरर फाराम भने ननदे लशका तयार

पाररएको छ । यस ननदे लशकावाट आन्तररक राजथव ववभागवाट सेवा ललदााँ कुनै तेश्रो व्यस्क्तको आवश्यकता
नपने तिा व्यवसानयक लागत समेत कम गना सर्ाउ पुग्ने ववश्वास ललएको छु ।

अन्तमा, यस ननदे लशका तयार पाना महत्वपण
ू ा भलू मका ननवााह गनह
ुा ु ने ववभागका उपमहाननदे शकहरु श्री मस्ु क्त
प्रसाद पाण्डे, श्री आनन्द काफ्ले, सूचना प्रववधर् ववज्ञ श्री रमेश शमाा पौडेल, ननदे शक श्री पदम कुमार श्रेष्ठ,

ननदे शक श्री अजुन
ा िकाल, ननदे शक श्री दग
ु ाा दि भण्डारी, सूचना प्रवधर् ननदे शकहरु श्री चुडामणण िुंगाना तिा
श्री लशव प्रसाद भट्टराई, शाखा अधर्कृतहरु श्री केशव रर्ुवंशी, श्री उद्र्व पौडेल, सूचना प्रववधर् ईस्न्जननयर

श्री ढदपेश लेखक लगायत यस ननदे लशका ननमााणमा सहभागी हुनुहुने सम्पूणा ववभागका कमाचारीहरुलाई
हाढदाक र्न्यवाद ढदन चाहन्छु ।

झक्कप्रसाद आचाया
महाननदे शक
आन्तररक राजथव ववभाग
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3

व्यक्तिगर् स्थतयी लेखत नम्बर दर्ता र्थत सं शोधन फतरतम

फतरतम िने र्ररकत

महल नं. १

पवहलत नै स्थतयी लेखत नम्बर नलएको/ननलएको उल्लेख गने ।नलएको िएस्थतयी
लेखत नम्बर (Permanent Account Number) िने ।स्थतयी लेखत नं लतई पतन
(PAN) पनन िन्ने चलन छ

महल नं. २

व्यक्तिगर् वििरण (Personal Information) िने । यो खण्डमत स्पष्टसिँग नेपतली
र अंिज
े ी दुिै ितषतमतनतम, थर र्थत नलङ्ग, जन्म नमनर्, रतवियर्त, बतनसन्दतको
प्रकतर आदद वििरण िनुप
ा दाछ । बतनसन्दतको प्रकतरको सम्बन्धमत आयकर ऐन
२०५८ को दफत २(कङ) मत उल्लेख िए अनुसतर को व्यक्ति ित फमा
सम्झनुपदाछ । समतन्यर्यत नेपतली नतगररक ित नेपतलमत कतरोबतर गने गरर
स्थतपनत िएको फमालतई ितनसन्दतको रुपमत छनौट गना सवकन्छ ।

महल नं. ३

पररचयपरको प्रकतर (नतगररकर्त, पतसपोटा, श्रम स्िीकृनर् पर, दूर्तितसले जतरी
गरे को प्रमतण पर आदद) को वििरण िने । यो महलमत कतगजतर् जतरी गने
ननकतयको नतम र ठे गतनत उल्लेख गनुप
ा दाछ ।
जस्र्ै, कुनै व्यिीको नतगररकर्त क्तजल्लत प्रशतसन कतयतालय लनलर्पुरबतट नमनर्
२०५५।०१।०१ मत जतरी िएको हो िने

जतरी नमनर्मत २०५५।०१।०१

उल्लेख गने र जतरी स्थतनमत लनलर्पुर र जतरी गने ननकतयमत क्तजल्लत प्रशतसन
ु दाछ ।
कतयतालय लेख्नप
महल नं. ४

स्थतयीठे गतनत(Permanent Address)को पूणा वििरण उल्लेख गने । यस महलमत
क्तजल्लतमत क्तजल्लतको नतम, स्थतननय र्हमत महतनगरपतनलकत/ नगरपतनलकत/
गतिँउपतनलकतको नतम उल्लेख गने र मतगा टोलको नतम घर नं , घर नं, टे नलफोन
ु दाछ । घर नं टे नलफोन निएमत उल्लेख
नं मोबतइल नं र इमेल ठे गतनत लेख्नप
नगने र्र झुठत वििरण िनुह
ा द
ु ैन ।

महल नं. ५

विदे शी नतगररकको स्थतयी ठे गतनत पूणरु
ा पमत उल्लेख गने(Permanent Address
for Foreigners) । यो महलमत विदे शी नतगररक िएमत मतर िने जस अन्र्गार्
दे शको नतम, प्रदे श/क्तजल्लत, शहर, मतगा, क्तजप कोड/ घर नं, टे नलफोन नं
ु दाछ ।
मोबतइल नं र इमेल ठे गतनत लेख्नप

महल नं. ६

नेपतली नतगररकको अस्थतयी ठे गतनत िएमत उल्लेख गने, विदे शी नतगररकको
हकमत अस्थतयी ठे गतनत(Temporary Address) अननितयारुपमत उल्लेख गने
(Mandatory for foreigners).
क्तजल्लतमत क्तजल्लतको नतम, स्थतननय र्हमत महतनगरपतनलकत/ नगरपतनलकत/
गतिँउपतनलकतको नतम उल्लेख गने र मतगा टोलको नतम घर नं , घर नं, टे नलफोन

4

ु दाछ । घर नं टे नलफोन निएमत उल्लेख
नं मोबतइल नं र इमेल ठे गतनत लेख्नप
नगने र्र झुठत वििरण िनुह
ा द
ु ैन ।
महल नं. ७

परतचतर गने ठे गतनत (Mailing Address) उल्लेख गने । यस महलमत र्पतईलतई
परतचतर गने ठे गतनत उल्लेख गने । यस महलमत र्पतईको कतरोबतर गने स्थतन
िन्दत फरक स्थतन िएमत कतयतालयबतट परतचतर गदता सोही ठे गतनतमत गने
गदाछ ।

महल नं. ८

पररितरकत सदस्यको पूरत नतम, थर, नतगररकर्त प्रमतण पर, फोन नम्बर र
स्थतयी लेखत नम्बर(नलएकतको हकमत)वििरण(Family Information) िने ।
पतररितररक वििरण मत र्पतईको पररितरमत िएको व्यक्तिले PAN नलनु िएको
िए सो उल्लेख गने निए

नतम थर अननितया उल्लेख गनुप
ा दाछ । यस

महलमत बतबु, आमत र बतजेको वििरण अननितया छ ।
महल नं. ९

आम्दतनीको स्रोर् (Source of Income)उल्लेख गने । र्पतईको आम्दतनीको
स्रोर्के हो ? सो उल्लेख गनुप
ा दाछ । रोजगतरी, लगतनी, व्यिसतय, पेशत, ित
अन्य िए सो समेर् उल्लेख गनुा पदाछ । यस महलमत र्पतईको पेशत एक
िन्दत बढी िएमत पनन क्तचन्ह लगतउन सक्नुहन
े ।
ु छ

महल नं. १०

ननिेदकको

पेशतसम्बन्धी

वििरण

िने

।

यस

महलमत

र्पतईको

पेशत

व्यिसतयको थप वििरण िना सवकनेछ । जस्र्ो कुनै व्यिसतय ित रोजगतरीको
दर्ता नं िए दर्ता नं पेशतको प्रकतर र उप प्रकतर समेर् उल्लेख गना सवकनेछ।
मतनौ कुनै व्यिी एउटत कुनै गैह्र सरकतरी सं स्थतमत कतम गनुा सतथै उसले
आफ्नो कुनै पेश व्यिसतय पनन सं चतलन गरे को िए दुबै उल्लेख गना
सवकन्छ ।
महल नं. ११

यो फतरतम सतथ सं लग्न कतगजतर्बतरे उल्लेख गने ।नतगररकर्त प्रमतणपर,
रतहदतनी, दुर्तितसको पररचयपर, रोजगतरदतर्तबतट जतरी िएको पर ित अन्य
कुनै कतगजतर् िए सो उल्लेख गने ।

महल नं. १२

बैंक खतर्तको वििरण उल्लेख गने । यो महल अननितया छै न ।
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फतरतम िने र्ररकत
ितग - १ व्यक्तिगर् वििरण (PART-A Personal Information Section)
महल नं. १

पवहलत नै स्थतयी लेखत नम्बर नलएको/ननलएको उल्लेख गने ।नलएको िएस्थतयी
लेखत नम्बर (Permanent Account Number) िने ।स्थतयी लेखत नं लतई पतन
(PAN) पनन िन्ने चलन छ

महल नं. २

व्यक्तिगर् वििरण (Personal Information) िने । यो खण्डमत स्पष्टसिँग नेपतली
र अंिज
े ी दुिै ितषतमतनतम, थर र्थत नलङ्ग, जन्म नमनर्, रतवियर्त, बतनसन्दतको
प्रकतर आदद वििरण िनुप
ा दाछ । बतनसन्दतको प्रकतरको सम्बन्धमत आयकर ऐन
२०५८ को दफत २

(कङ) अनुसतर को व्यक्ति ित फमा सम्झनुपदाछ ।

समतन्यर्यत नेपतली नतगररक ित

नेपतलमत कतरोबतर गने गरर स्थतपनत िएको

फमालतई ितनसन्दतको रुपमत छनौट गना सवकन्छ ।
महल नं. ३

पररचयपरको प्रकतर (नतगररकर्त, पतसपोटा, श्रम स्िीकृनर् पर, दूर्तितसले जतरी
गरे को प्रमतण पर आदद) को वििरण िने । यो महलमत कतगजतर् जतरी गने
ननकतयको नतम र ठे गतनत उल्लेख गनुप
ा दाछ ।
जस्र्ै, कुनै व्यिीको नतगररकर्त क्तजल्लत प्रशतसन कतयतालय लनलर्पुरबतट नमनर्
२०५५।०१।०१ मत जतरी िएको हो िने

जतरी नमनर्मत २०५५।०१।०१

उल्लेख गने र जतरी स्थतनमत लनलर्पुर र जतरी गने ननकतयमत क्तजल्लत प्रशतसन
ु दाछ
कतयतालय लेख्नप
महल नं. ४

स्थतयीठे गतनत(Permanent Address)को पूणा वििरण उल्लेख गने । यस महलमत
क्तजल्लतमत क्तजल्लतको नतम, स्थतननय र्हमत महतनगरपतनलकत/ नगरपतनलकत/
गतिँउपतनलकतको नतम उल्लेख गने र मतगा टोलको नतम घर नं , घर नं, टे नलफोन
ु दाछ । घर नं टे नलफोन निएमत उल्लेख
नं मोबतइल नं र इमेल ठे गतनत लेख्नप
नगने र्र झुठत वििरण िनुह
ा द
ु ैन ।

महल नं. ५

विदे शी नतगररकको स्थतयी ठे गतनत पूणरु
ा पमत उल्लेख गने(Permanent Address
for Foreigners) । यो महलमत विदे शी नतगररक िएमत मतर िने जस अन्र्गार्
दे शको नतम, प्रदे श/क्तजल्लत, शहर, मतगा, क्तजप कोड/ घर नं, टे नलफोन नं
ु दाछ ।
मोबतइल नं र इमेल ठे गतनत लेख्नप

महल नं. ६

नेपतली नतगररकको अस्थतयी ठे गतनत िएमत उल्लेख गने, विदे शी नतगररकको
हकमत

अस्थतयी

ठे गतनत(Temporary Address)

अननितयारुपमत

उल्लेख

गने

(Mandatory for foreigners).
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क्तजल्लतमत क्तजल्लतको नतम, स्थतननय र्हमत महतनगरपतनलकत/ नगरपतनलकत/
गतिँउपतनलकतको नतम उल्लेख गने र मतगा टोलको नतम घर नं , घर नं, टे नलफोन
ु दाछ । घर नं टे नलफोन निएमत उल्लेख
नं मोबतइल नं र इमेल ठे गतनत लेख्नप
नगने र्र झुठत वििरण िनुह
ा द
ु ैन ।
महल नं. ७

परतचतर गने ठे गतनत (Mailing Address) उल्लेख गने । यस महलमत र्पतईलतई
परतचतर गने ठे गतनत उल्लेख गने । यस महलमत र्पतईको कतरोबतर गने स्थतन
िन्दत फरक स्थतन िएमत कतयतालयबतट परतचतर गदता सोही ठे गतनतमत गने गदाछ
।

महल नं. ८

पररितरकत सदस्यको पूरत नतम, थर, नतगररकर्त प्रमतण पर, फोन नम्बर र
स्थतयी लेखत नम्बर(नलएकतको हकमत)वििरण(Family Information) िने ।
पतररितररक वििरण मत र्पतईको पररितरमत िएको व्यक्तिले PAN नलनु िएको िए
सो उल्लेख गने निए

नतम थर अननितया उल्लेख गनुप
ा दाछ । यस महलमत

बतबु , आमत र बतजेको वििरण अननितया छ ।
महल नं. ९

आम्दतनीको स्रोर् (Source of Income)उल्लेख गने । र्पतईको आम्दतनीको
स्रोर्के हो ? सो उल्लेख गनुप
ा दाछ । रोजगतरी, लगतनी, व्यिसतय, पेशत, ित अन्य
िए सो समेर् उल्लेख गनुा पदाछ । यस महलमत र्पतईको पेशत एक िन्दत बढी
िएमत पनन क्तचन्ह लगतउन सक्नुहन
ु ेछ ।

महल नं. १०

ननिेदकको पेशतसम्बन्धी वििरण िने । यस महलमत र्पतईको पेशत व्यिसतयको
थप वििरण िना सवकनेछ । जस्र्ो कुनै व्यिसतय ित रोजगतरीको दर्ता नं िए
दर्ता नं पेशतको प्रकतर र उप प्रकतर समेर् उल्लेख गना सवकनेछ। मतनौ कुनै
व्यिी एउटत कुनै गैह्र सरकतरी सं स्थतमत कतम गनुा सतथै उसले आफ्नो कुनै पेश
व्यिसतय पनन सं चतलन गरे को िए दुबै उल्लेख गना सवकन्छ ।

महल नं. ११

यो फतरतम सतथ सं लग्न कतगजतर्बतरे उल्लेख गने ।नतगररकर्त प्रमतणपर,
रतहदतनी, दुर्तितसको पररचयपर, रोजगतरदतर्तबतट जतरी िएको पर ित अन्य कुनै
कतगजतर् िए सो उल्लेख गने

महल नं. १२
महल नं. १३

बैंक खतर्तको वििरण उल्लेख गने । यो महल अननितया छै न ।
अलटा सेित एस.एम.एस. ित ईमेल कुन मतध्यतमबतट प्रतप्त गने हो सो उल्लेख
गने । यो सेित प्रतप्त गनाको लतनग परतचतर गने ठे गतनत महलमत अननितयारुपमत
ईमेल ठे गतनत र्थत मोितइल नम्बर िनुा पदाछ ।

ितग - २ व्यिसतवयक वििरण (PART-B Business Information Section)
महल नं. १

फमाको नतम नेपतली र अंिज
े ीमत उल्लेख गने ।
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महल नं. २

व्यिसतय दर्ता कुन ननकतयमत िएको हो सो को वििरण िने । जस्र्ै:
महतनगरपतनलकत

महल नं. ३

आफ्नो व्यिसतय नेपतलस्र्रीय औद्योनगक िगीकरण (Nepal Standard Industrial
Classification - NSIC)अनुसतरको कुन समूह र्थत िगामत पदाछ सो को वििरण
िने । यस महलमत मूख्य कतरोितर िने । सहतयक कतरोितर छ िने मतर
िने । जस्र्ै: 011४- उखुको उत्पतदन

महल नं. ४

दर्ता गनुा पने फमा नयतिँ िएमत यो महलमत केही िनुा पदै न । यदद पुरतनो
व्यिसतयको हक हस्र्तन्र्रण िएको हो िने सो फमाको वििरण यस महलमत
िने । पुरतनो फमा खतरे जीको प्रकृयतमत जतने ।

महल नं. ५
महल नं. ६
महल नं. ७

व्यिसतयको प्रकतर छनोट गने ।जस्र्ै: घरे ल ु
व्यिसतयको प्रकृनर् छनोट गने ।जस्र्ै: उत्पतदन मुलक
व्यिसतयको प्रकृनर् छनोट गने (दर्ता हुने फमा व्यतपतररक वक्रयतकलतप गने
खतलको हो िनेमतर) ।

महल नं. ८

फमाको बैंक खतर्तको वििरण उल्लेख गने । यो महल अननितया छै न ।

महल नं. ९

फमा दर्ताकोइजतजर् ददने ननकतय िने । यस महलमत उल्लेख िए बतहे क अन्य
कुनै ननकतय िए अन्य छनोट गरी उि ननकतयको नतम उल्लेख गने ।

महल नं. १०

मूख्यकतयतालयको ठे गतनत िने । १०ग. मत मूख्य कतयतालय िन्दत फरक ठतउिँ मत
कतरोबतरको मूख्य स्थतन रहेको िए सो स्थतनको ठे गतनत िने । यदद बहतलमत
नलएको िए घर र्थत जग्गत धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा
पदाछ । १०ख. मत परतचतर गने ठे गतनत िने ।

महल नं. ११

अन्य कतरोितर िए सो को वििरण िने । ११क. मत शतखत िएमत शतखतको
वििरण िने, यदद बहतलमत नलएको िए घर र्थत जग्गत धनीको वििरण र्थत घर
र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ । एक िन्दत िढी शतखत िएमत प्रत्येक
शतखतको छु ट्टतछु ट्टै वििरण िने ।

महल नं. १२

गोदतम िएमत गोदतमको वििरण िने, यदद बहतलमत नलएको िए घर र्थत जग्गत
धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ । एक िन्दत िढी
गोदतम िएमत प्रत्येक गोदतमको छु ट्टतछु ट्टै वििरण िने ।

महल नं. १३

प्रमुख कतयाकतरी अनधकृर् प्रोप्रतइटर ित सं चतलक िन्दत फरक िएमत मतर यो
महल िने, यो महल िदता स्थतयी लेखत नम्बर अननितया िनुा पदाछ ।यदद विदे शी
प्रमुख कतयाकतरी अनधकृर् िएमत नेपतलको अस्थतयी ठे गतनत र्थत सम्बक्तन्धर्
16

दे शको स्थतयी ठे गतनत, रतहदतनी नं., निसतको अिनध लगतयर्कत वििरण अननितया
िनुा पदाछ ।
महल नं. १४

सम्पका व्यक्ति(आयकर प्रयोजनको लतनग र्ोवकएको) प्रोप्रतइटर ित सं चतलक िन्दत
फरक िएमत मतर यो महल िने, यो महल िदता स्थतयी लेखत नम्बर अननितया
िनुा पदाछ । यदद विदे शी सम्पका व्यक्ति िएमत नेपतलको अस्थतयी ठे गतनत र्थत
सम्बक्तन्धर् दे शको स्थतयी ठे गतनत, रतहदतनी नं., निसतको अिनध लगतयर्कत वििरण
अननितया िनुा पदाछ ।

महल नं. १५

कतरोबतर शुरु िएको ित हुने नमनर् र्थत आय वििरण पेश गने प्रयोजनको लतनग
लतगू हुने नमनर् िने ।

महल नं. १६

बतयोमेविक प्रयोजनको लतनग प्रोप्रतइटरको नतम र्थत स्थतयी लेखत नम्बर िने ।
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कम्पनी (ननकतय) को व्यतिसतवयक स्थतयी ले खत नम्बर दर्ता र्थत सं शोधन फतरतम
फतरतम िने र्ररकत

महल नं. १

व्यिसतयको उप-प्रकतर मध्ये एक छनोट गने। जस्र्ै : प्रतईिेट नलनमटे ड

महल नं. २

कम्पनी ित ननकतयको नतम नेपतली र अंिज
े ीमत उल्लेख गने ।

महल नं. ३

व्यिसतय दर्ता कुन ननकतयमत िएको हो सो को वििरण िने । जस्र्ै :
कम्पनी रक्तजितरको कतयतालय ।

महल नं. ४

व्यिसतय दर्ताको इजतजर् ददने ननकतय िने । यस महलमत उल्लेख िए
बतहे क अन्य कुनै ननकतय िए अन्य छनोट गरी उि ननकतयको नतम
उल्लेख गने ।

महल नं. ५

दर्ता गनुा पने ननकतय नयतिँ िएमत यो महलमत हो मतर लेख्ने र अन्य
वििरण िनुा पदै न । यदद पुरतनो व्यिसतयको हक हस्र्तन्र्रण िएको हो
िने सो ननकतयको वििरण यस महलमत िने । नयतिँ स्थतयी लेखत नम्िर
नलने िए पुरतनो व्यिसतय खतरे जीको प्रकृयतमत जतने । हक हस्र्तन्र्रण
िएको नमनर् उल्लेख गने ।

महल नं. ६

आफ्नो व्यिसतय नेपतलस्र्रीय औद्योनगक िगीकरण (Nepal Standard
Industrial Classification - NSIC) अनुसतरको कुन समूह र्थत िगामत पदाछ
सो को वििरण िने । यस महलमत मूख्य कतरोितर िने । सहतयक
कतरोितर छ िने मतर िने । जस्र्ै: 011४- उखुको उत्पतदन ।
यस सम्बन्धी थप जतनकतरी आन्र्ररक रतजस्ि विितगको िेिसतईटर्थत यो
नलं कhttps://www.ird.gov.np/public/pdf/2122820179.pdfमत

समेर्

उपलब्ध रहे को छ ।
महल नं. ७

व्यिसतयको प्रकतर छनोट गने । जस्र्ै:

लघु, घरे ल,ु

सतनत, मझौलत

ठू लत आदद ।
महल नं. ८

व्यिसतयको प्रकृनर् छनोट गने ।जस्र्ै: उत्पतदन मुलक

महल नं. ९

व्यिसतयको प्रकृनर् छनोट गने (दर्ता हुने व्यिसतय व्यतपतररक वक्रयतकलतप
गने खतलको हो िनेमतर) ।

महल नं. १०

फमाको बैंक खतर्तको वििरण उल्लेख गने । यो महल अननितया छै न ।

महल नं. ११

मूख्यकतयतालयको ठे गतनत िने ।
११ग. मत मूख्य कतयतालय िन्दत फरक ठतउिँ मत कतरोबतरको मूख्य स्थतन
रहे को िए सो स्थतनको ठे गतनत िने । यदद बहतलमत नलएको िए घर
र्थत जग्गत धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ ।
११ख. मत परतचतर गने ठे गतनत िने ।
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महल नं. १२

शतखत िएमत शतखतको वििरण िने, यदद बहतलमत नलएको िए घर र्थत
जग्गत धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ । एक
िन्दत िढी शतखत िएमत प्रत्येक शतखतको छु ट्टतछु ट्टै वििरण िने ।

महल नं. १३

गोदतम िएमत गोदतमको वििरण िने, यदद बहतलमत नलएको िए घर र्थत
जग्गत धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ । एक
िन्दत िढी गोदतम िएमत प्रत्येक गोदतमको छु ट्टतछु ट्टै वििरण िने ।

महल नं. १४

प्रमुख कतयाकतरी अनधकृर् प्रोप्रतइटर ित सं चतलक िन्दत फरक िएमत मतर
यो महल िने, यो महल िदता स्थतयी लेखत नम्बर अननितया िनुा पदाछ
।यदद विदे शी प्रमुख कतयाकतरी अनधकृर् िएमत नेपतलको अस्थतयी ठे गतनत
र्थत सम्बक्तन्धर् दे शको स्थतयी ठे गतनत, रतहदतनी नं., निसतको अिनध
लगतयर्कत वििरण अननितया िनुा पदाछ ।

महल नं. १५

सम्पका व्यक्ति (आयकर प्रयोजनको लतनग र्ोवकएको) प्रोप्रतइटर ित
सं चतलक िन्दत फरक िएमत मतर यो महल िने , यो महल िदता स्थतयी
लेखत नम्बर अननितया िनुा पदाछ । यदद विदे शी सम्पका व्यक्ति िएमत
नेपतलको अस्थतयी ठे गतनत र्थत सम्बक्तन्धर् दे शको स्थतयी ठे गतनत, रतहदतनी
नं., निसतको अिनध लगतयर्कत वििरण अननितया िनुा पदाछ ।

महल नं. १६

यदद विदे शी कम्पनीको शतखत ित सम्पका कतयतालय स्थतपनतको लतनग दर्ता
गना लतनगएको हो िने मतर यो महल िने ।

महल नं. १७

सं चतलकहरुको वििरण िने । सं चतलकहरुले अननितयारुपमत व्यक्तिगर्
स्थतयी लेखत नम्बर नलएको हुन ु पनेछ । यो महलमत सं चतलकको नतम र
व्यक्तिगर् स्थतयी लेखत नम्बर िनुा पदाछ ।

महल नं. १८

कतरोबतर शुरु िएको ित हुने नमनर् र्थत आय वििरण पेश गने प्रयोजनको
लतनग लतगू हुने नमनर् िने ।

महल नं. १९

बतयोमेविक प्रयोजनको लतनग आनधकतरीक व्यक्तिको नतम र्थत स्थतयी
लेखत नम्बर िने । बतयोमेविक प्रयोजनको लतनग छनोट गररएको
व्यक्तिको हकमत सम्िक्तन्धर् ननकतयको आनधकतररक ननणायको कतगजतर्
पेश गनुा पनेछ ।
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फतरतम िने र्ररकत
महल नं. १

ननकतयको नतम नेपतली र अंिज
े ीमत उल्लेख गने ।

महल नं. २

व्यिसतय दर्ता कुन ननकतयमत िएको हो सो को वििरण िने ।

महल नं. ३

व्यिसतय दर्ताकोइजतजर् ददने ननकतय िने । यस महलमत उल्लेख िए बतहे क
अन्य कुनै ननकतय िए अन्य छनोट गरी उि ननकतयको नतम उल्लेख गने ।

महल नं. ४

दर्ता गनुा पने ननकतय नयतिँ िएमत यो महलमत केही िनुा पदै न । यदद पुरतनो
व्यिसतयको हक हस्र्तन्र्रण िएको हो िने सो ननकतयको वििरण यस महलमत
िने । नयतिँ स्थतयी लेखत नलन पुरतनो व्यिसतय खतरे जीको प्रकृयतमत जतने ।

महल नं. ५

आफ्नो व्यिसतय नेपतलस्र्रीय औद्योनगक िगीकरण (Nepal Standard Industrial
Classification - NSIC)अनुसतरको कुन समूह र्थत िगामत पदाछ सो को वििरण
िने । यस महलमत मूख्य कतरोितर िने । सहतयक कतरोितर छ िने मतर
िने । जस्र्ै: 011४- उखुको उत्पतदन

महल नं. ६

व्यिसतयको प्रकतर छनोट गने । जस्र्ै : मझौलत

महल नं. ७

व्यिसतयको प्रकृनर् छनोट गने ।जस्र्ै : उत्पतदन मुलक

महल नं. ८

व्यिसतयको प्रकृनर् छनोट गने (दर्ता हुने व्यिसतय व्यतपतररक वक्रयतकलतप गने
खतलको हो िनेमतर) ।

महल नं. ९

फमाको बैंक खतर्तको वििरण उल्लेख गने । यो महल अननितया छै न ।

महल नं. १०

मूख्यकतयतालयको ठे गतनत िने । १०ग. मत मूख्य कतयतालय िन्दत फरक
ठतउिँ मत कतरोबतरको मूख्य स्थतन रहे को िए सो स्थतनको ठे गतनत िने । यदद
बहतलमत नलएको िए घर र्थत जग्गत धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको
ठे गतनत िनुा पदाछ । १०ख. मत परतचतर गने ठे गतनत िने ।

महल नं. ११

शतखत िएमत शतखतको वििरण िने, यदद बहतलमत नलएको िए घर र्थत जग्गत
धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ । एक िन्दत िढी
शतखत िएमत प्रत्येक शतखतको छु ट्टतछु ट्टै वििरण िने ।

महल नं. १२

गोदतम िएमत गोदतमको वििरण िने, यदद बहतलमत नलएको िए घर र्थत जग्गत
धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ । एक िन्दत िढी
गोदतम िएमत प्रत्येक गोदतमको छु ट्टतछु ट्टै वििरण िने ।

महल नं. १३

प्रमुख कतयाकतरी अनधकृर् प्रोप्रतइटर ित सं चतलक िन्दत फरक िएमत मतर यो
महल िने, यो महल िदता स्थतयी लेखत नम्बर अननितया िनुा पदाछ ।यदद विदे शी
33

प्रमुख कतयाकतरी अनधकृर् िएमत नेपतलको अस्थतयी ठे गतनत र्थत सम्बक्तन्धर्
दे शको स्थतयी ठे गतनत, रतहदतनी नं., निसतको अिनध लगतयर्कत वििरण अननितया
िनुा पदाछ ।
महल नं. १४

सम्पका व्यक्ति (आयकर प्रयोजनको लतनग र्ोवकएको) प्रोप्रतइटर ित सं चतलक
िन्दत फरक िएमत मतर यो महल िने, यो महल िदता स्थतयी लेखत नम्बर
अननितया िनुा पदाछ । यदद विदे शी सम्पका व्यक्ति िएमत नेपतलको अस्थतयी
ठे गतनत र्थत सम्बक्तन्धर् दे शको स्थतयी ठे गतनत, रतहदतनी नं., निसतको अिनध
लगतयर्कत वििरण अननितया िनुा पदाछ ।

महल नं. १५

सतझेदतरहरुको वििरण िने । सतझेदतरहरुले अननितयारुपमत व्यक्तिगर् स्थतयी
लेखत नम्बर नलएको हुन ु पनेछ । यो महलमत सतझेदतरहरुको नतम र
व्यक्तिगर् स्थतयी लेखत नम्बर िनुा पदाछ ।

महल नं. १६

कतरोबतर शुरु िएको ित हुने नमनर् र्थत आय वििरण पेश गने प्रयोजनको लतनग
लतगू हुने नमनर् िने ।

महल नं. १७

बतयोमेविक प्रयोजनको लतनग आनधकतरीक व्यक्तिको नतम र्थत स्थतयी लेखत
नम्बर िने । बतयोमेविक प्रयोजनको लतनग छनोट गररएको व्यक्तिको हकमत
सम्िक्तन्धर् ननकतयकोआनधकतररक ननणायको कतगजतर् पेश गनुा पने ।
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फतरतम िने र्ररकत
महल नं. १

ु उपक्रम
व्यिसतयको उप-प्रकतर मध्ये एक छनौट गने । जस्र्ै : सं यि

महल नं. २

ननकतयको नतम र्थत पररयोजनतको वििरण उल्लेख गने ।

महल नं. ३

ु
सं यि
उपक्रममत सहितगी हुने व्यिसतवयक ननकतयहरुको वििरण िने ।
सहितगी सिै ननकतयको वििरण छु ट्टतछु ट्टै िनुा पदाछ ।

महल नं. ४

आफ्नो व्यिसतय नेपतलस्र्रीय औद्योनगक िगीकरण (Nepal Standard
Industrial Classification - NSIC)अनुसतरको कुन समूह र्थत िगामत पदाछ
सो को वििरण िने । यस महलमत मूख्य कतरोितर िने । सहतयक
कतरोितर छ िने मतर िने । जस्र्ो : 011४- उखुको उत्पतदन

महल नं. ५

फमाको बैंक खतर्तको वििरण उल्लेख गने । यो महल अननितया छै न ।

महल नं. ६

मूख्यकतयतालयको ठे गतनत िने ।६ख. मत परतचतर गने ठे गतनत िने ।
६ग. मत मूख्य कतयतालय िन्दत फरक ठतउिँ मत कतरोबतरको मूख्य स्थतन
रहे को िए सो स्थतनको ठे गतनत िने । यदद बहतलमत नलएको िए घर
र्थत जग्गत धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ ।

महल नं. ७

शतखत िएमत शतखतको वििरण िने, यदद बहतलमत नलएको िए घर र्थत
जग्गत धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ ।

महल नं. ८

गोदतम िएमत गोदतमको वििरण िने, यदद बहतलमत नलएको िए घर र्थत
जग्गत धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ । एक
िन्दत िढी गोदतम िएमत प्रत्येक गोदतमको छु ट्टतछु ट्टै वििरण िने ।

महल नं. ९

प्रमुख कतयाकतरी अनधकृर् प्रोप्रतइटर ित सं चतलक िन्दत फरक िएमत मतर
यो महल िने।यदद विदे शी प्रमुख कतयाकतरी अनधकृर् िएमत नेपतलको
अस्थतयी ठे गतनत र्थत सम्बक्तन्धर् दे शको स्थतयी ठे गतनत, रतहदतनी नं.,
निसतको अिनध लगतयर्कत वििरण अननितया िनुा पदाछ ।

महल नं. १०

सम्पका व्यक्ति (आयकर प्रयोजनको लतनग र्ोवकएको) प्रोप्रतइटर ित
सं चतलक िन्दत फरक िएमत मतर यो महल िने , यो महल िदता स्थतयी
लेखत नम्बर अननितया िनुा पदाछ । यदद विदे शी सम्पका व्यक्ति िएमत
नेपतलको अस्थतयी ठे गतनत र्थत सम्बक्तन्धर् दे शको स्थतयी ठे गतनत, रतहदतनी
नं., निसतको अिनध लगतयर्कत वििरण अननितया िनुा पदाछ ।

महल नं. ११

कतरोबतर शुरु िएको ित हुने नमनर् र्थत आय वििरण पेश गने प्रयोजनको
लतनग लतगू हुने नमनर् िने ।

महल नं. १२

बतयोमेविक प्रयोजनको लतनग आनधकतरीक व्यक्तिको नतम र्थत स्थतयी
लेखत नम्बर िने । बतयोमेविक प्रयोजनको लतनग छनोट गररएको
व्यक्तिको हकमत सम्बक्तन्धर् ननकतयकोआनधकतररक ननणायको कतगजतर् पेश
गनुा पने ।
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फतरतम िने र्ररकत
महल नं. १

व्यिसतयको उप-प्रकतर मध्ये एक छनोट गने । जस्र्ै : गैह्र-सरकतरी सं स्थत

महल नं. २

ननकतयको नतम नेपतली र अंिज
े ीमत उल्लेख गने ।

महल नं. ३

व्यिसतय दर्ता कुन ननकतयमत िएको हो सो को वििरण िने ।

महल नं. ४

व्यिसतय दर्ताकोइजतजर् ददने ननकतय िने । यस महलमत उल्लेख िए
बतहे क अन्य कुनै ननकतय िए अन्य छनोट गरी उि ननकतयको नतम
उल्लेख गने ।

महल नं. ५

दर्ता गनुा पने ननकतय नयतिँ िएमत यो महलमत केही िनुा पदै न । यदद
पुरतनो व्यिसतयको हक हस्र्तन्र्रण िएको हो िने सो ननकतयको वििरण
यस महलमत िने । पुरतनो व्यिसतय खतरे जीको प्रकृयतमत जतने ।

महल नं. ६

आफ्नो व्यिसतय नेपतलस्र्रीय औद्योनगक िगीकरण (Nepal Standard
Industrial Classification - NSIC)अनुसतरको कुन समूह र्थत िगामत पदाछ
सो को वििरण िने । यस महलमत मूख्य कतरोितर िने । सहतयक
कतरोितर छ िने मतर िने ।
यस सम्बन्धी थप जतनकतरी आन्र्ररक रतजस्ि विितगको िेिसतईटर्थत यो
नलं कhttps://www.ird.gov.np/public/pdf/2122820179.pdfमत

समेर्

उपलब्ध रहे को छ ।
महल नं. ७

व्यिसतयको प्रकतर छनोट गने । जस्र्ै:

लघु, घरे ल,ु

सतनत, मझौलत,

ठू लत आदद ।
महल नं. ८

व्यिसतयको प्रकृनर् छनोट गने ।जस्र्ै: उत्पतदन मुलक

महल नं. ९

व्यिसतयको प्रकृनर् छनोट गने (दर्ता हुने व्यिसतय व्यतपतररक वक्रयतकलतप
गने खतलको हो िनेमतर) ।

महल नं. १०

फमाको बैंक खतर्तको वििरण उल्लेख गने । यो महल अननितया छै न ।

महल नं. ११

मूख्यकतयतालयको ठे गतनत िने ।
११ख. मत परतचतर गने ठे गतनत िने ।
११ग. मत मूख्य कतयतालय िन्दत फरक ठतउिँ मत कतरोबतरको मूख्य स्थतन
रहे को िए सो स्थतनको ठे गतनत िने । यदद बहतलमत नलएको िए घर
र्थत जग्गत धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ ।

महल नं. १२

शतखत िएमत शतखतको वििरण िने, यदद बहतलमत नलएको िए घर र्थत
जग्गत धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ । एक
िन्दत िढी शतखत िएमत प्रत्येक शतखतको छु ट्टतछु ट्टै वििरण िने ।
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महल नं. १३

गोदतम िएमत गोदतमको वििरण िने, यदद बहतलमत नलएको िए घर र्थत
जग्गत धनीको वििरण र्थत घर र्थत जग्गतको ठे गतनत िनुा पदाछ । एक
िन्दत िढी गोदतम िएमत प्रत्येक गोदतमको छु ट्टतछु ट्टै वििरण िने ।

महल नं. १४

प्रमुख कतयाकतरी अनधकृर् प्रोप्रतइटर ित सं चतलक िन्दत फरक िएमत मतर
यो महल िने, यो महल िदता स्थतयी लेखत नम्बर अननितया िनुा
पदाछ ।यदद विदे शी प्रमुख कतयाकतरी अनधकृर् िएमत नेपतलको अस्थतयी
ठे गतनत र्थत सम्बक्तन्धर् दे शको स्थतयी ठे गतनत, रतहदतनी नं., निसतको अिनध
लगतयर्कत वििरण अननितया िनुा पदाछ ।

महल नं. १५

सम्पका व्यक्ति (आयकर प्रयोजनको लतनग र्ोवकएको) प्रोप्रतइटर ित
सं चतलक िन्दत फरक िएमत मतर यो महल िने , यो महल िदता स्थतयी
लेखत नम्बर अननितया िनुा पदाछ । यदद विदे शी सम्पका व्यक्ति िएमत
नेपतलको अस्थतयी ठे गतनत र्थत सम्बक्तन्धर् दे शको स्थतयी ठे गतनत, रतहदतनी
नं., निसतको अिनध लगतयर्कत वििरण अननितया िनुा पदाछ ।

महल नं. १६

सं चतलक/पदतनधकतरीहरुको

वििरण

िने

।

सं चतलक/पदतनधकतरीहरुले

अननितयारुपमत व्यक्तिगर् स्थतयी लेखत नम्बर नलएको हुन ु पनेछ । यो
महलमत सं चतलक/पदतनधकतरीहरुको नतम र व्यक्तिगर् स्थतयी लेखत नम्बर
िनुा पदाछ ।
महल नं. १७

कतरोबतर शुरु िएको ित हुने नमनर् र्थत आय वििरण पेश गने प्रयोजनको
लतनग लतगू हुने नमनर् िने ।

महल नं. १८

बतयोमेविक प्रयोजनको लतनग आनधकतरीक व्यक्तिको नतम र्थत स्थतयी
लेखत नम्बर िने । बतयोमेविक प्रयोजनको लतनग छनोट गररएको
व्यक्तिको हकमत सम्िक्तन्धर् ननकतयको आनधकतररक ननणायको कतगजतर्
पेश गनुा पनेछ ।
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51

फतरतम िने र्ररकत
महल नं. १

यो फतरतम अनिम करकट्टीको लतनग With-holder PAN(WPAN)नलनको लतनग िने
िएकोले यस महलमत रहे को अनिम कर कट्टीमत क्तचन्ह लगतउने ।

महल नं. २

कुन ननकतयको With-holder PAN नलन लतनगएको हो सोको वििरण िने ।

महल नं. ३

With-holder PAN नलनको लतनग ननिेदन ददने ननिेदक ननकतयको नतम नेपतली र
अंिज
े ीमत उल्लेख गने ।

महल नं. ४

With-holder PAN नलनको लतनग ननिेदन ददने ननकतयको ठे गतनत िने ।
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57
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मू.अ.कर दर्ता फतरतम िने र्ररकत
महल नं. १

व्यिसतयको प्रकतरमध्ये एकमत क्तचन्ह लगतउने ।

महल नं. २

आिेदकको नतम नेपतली र अंिज
े ीमत, व्यिसतयको दर्तासम्बन्धी वििरण (ईजतजर् ददने
ननकतय, ईजतजर् नम्बर, नमनर् आदद) र कतरोबतर सुरु हुने नमनर् उल्लेख गने

।

महल नं. ३

मुख्य कतयतालयको ठे गतनतसम्बन्धी वििरण िने ।

महल नं. ४

यस महलमत बहतल र्थत घरधनी सम्बन्धी वििरण िने ।

महल नं. ५

यस महलमत कतरोबतरको मुख्य स्थतन मुख्य कतयतालयिन्दत फरक िएमत त्यससम्बन्धी
वििरण उल्लेख गने ।

महल नं. ६

यस महल अन्र्गार् व्यतिसतवयक वििरण उल्लेख गने ।

महल नं. ७

यस महलमत अनुमतननर् व्यतिसतवयक वििरण र्थत करसम्बन्धी अनुमतन िने ।

महल नं. ८

यस महलमत प्रबन्ध ननदे शक/प्रमुख कतयाकतरी अनधकृर्को नतम, थर, ननयुक्ति नमनर्,
ठे गतनत सम्बन्धी वििरण िने ।

महल नं. ९

यस महलमतआयकर प्रयोजनकत लतनग सम्पका व्यक्तिको वििरण उल्लेख गने ।

महल नं. १०, ११, १२, १३ र १४ मतआयकर दर्ता नं, मू.अ.कर दर्ता नं, ननिेदन नमनर् उल्लेख गरी
आिेदकको दस्र्खर् र सं स्थतको छतपलगतउने ।
महल नं. १५, १६यस महलमत गोदतम र्थत सम्बन्धी वििरण िने । विदे शी कम्पनीको शतखत िएमत
महल नं. १७ मत उल्लेख गने ।
महल नं. १८

यस महलमत सं चतलक/पदतनधकतरीको वििरण िने ।

महल नं. १९

यस महलमत बतयोमेविक प्रयोजनको लतनग सम्बक्तन्धर् व्यक्तिको वििरण िने ।
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स्थतयी लेखत नम्बर स्थगन फतरतम िने र्ररकत
महल नं. १

करदतर्तको नतम नेपतली र अंिज
े ीमत र्थत स्थतयी लेखत नम्बर उल्लेख गने ।

महल नं. २

स्थतयी लेखत नम्बर स्थगन गनुप
ा नताको कतरण उल्लेख गने ।

महल नं. ३

करदतर्तको हस्र्तक्षर उल्लेख गने ।

महल नं. ४

ननिेदन ददएको नमनर् उल्लेख गने ।
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मूल्य अनििृवि कर स्थगन फतरतम िने र्ररकत
१.

आय िषा, मवहनत उल्लेख गरी जुन मवहनतको वििरण पेश गने हो सो मवहनतको जनतउने
अक्षरमत क्तचन्ह लगतउने ।

२.

करदतर्तको दर्ता नम्बर, नतम र ठे गतनत िने ।

३.

नबक्री, खररद/पैठतरी,अन्य थपघट ित करकट्टी दतबीसम्बन्धीवििरण सम्बक्तन्धर् महलमत
िने ।

४.

डेनबट/क्रेनडट, गर् मवहनतको नमलतन गना बतिँकी रकम, कुल नर्नुप
ा ने रकम र्थत वफर्ता
मतनगएको रकम उल्लेख गने ।

५.

करदतर्तको नतम, थर, पदर नमनर् उल्लेख गरीहस्र्तक्षर गने ।
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कतरोबतर हस्र्तन्र्रण फतरतम िने र्ररकत
१.

खण्ड १ मत हुने नयतिँ करदतर्तले कुन नमनर्मत कसबतट कतरोबतर हस्र्तन्र्रण गरी नलने हो
सो सम्बन्धी वििरण िने ।नतम, थर, ठे गतनत र नमनर् उल्लेख गरी हस्र्तक्षर गने ।

२.

खण्ड २ मत हुने सतनबक करदतर्तले कुन नमनर्मत कसलतई कतरोबतर हस्र्तन्र्रण गरी ददने
हो सो सम्बन्धी वििरण िने ।

३.

मूल्यतङ्कन गररएको सम्पक्तिमध्ये आफुले रतख्ने वहस्सत कनर् हो रकममत उल्लेख गने ।

४.

कतरोबतर नतमसतरी िइसकेपनछको अिस्थतमत आफ्नो सम्पका नम्बर र ठे गतनत उल्लेख
गने ।

५.

नतम, थर, ठे गतनत र नमनर् उल्लेख गरी हस्र्तक्षर गने ।
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मौज्दतर् घोषणत फतरतम िने र्ररकत
१.

ननिेदन नमनर्, करदतर्त दर्ता नम्बर, आ.रत.कत., कतरोबतरको नतम र्थत ठे गतनत सम्बक्तन्धर्
स्थतनमत िने ।

२.

महल नं ३ मत मौज्दतर् सतमतनको वििरण िने ।

३.

सबैिन्दत पनछल्लो मतस्केबतरी अनुसतर कर कट्टी ित वफर्ता हुन बतिँकी रहे को नबक्री कर
सम्बन्धी वििरण िने ।

४.

दतबी गनेको कतरोबतरसिँग सम्बन्ध र नमनर् उल्लेख गरी हस्र्तक्षर गने ।
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आय वििरण फतरतमहरु
आय वििरण फतरतम डे-०१
र्नेपालमा स्रोर् भएको प्रोप्राइटरशीप व्यवसाय वा फमाले एक आय वर्ामा३० लाख रुपैयााँसम्म कारोबार र रु. ३
लाखसम्म आय भएमा डे०१ आय वववरण फारामभरी पेश गर्नुापदाछ । एकआयवर्ामा३० लाख रुपैयााँभन्दा बढी
कारोबार भएमा वा वार्र्ाक ३० लाख रुपैयााँभन्दा कम कारोबार भए र्ापवर्न रु ३ लाखभन्दा बढी आय भएमा
यो वववरण पेश गर्ना पाइाँ दैर्न । यो फाराम भर्ने करदार्ाले थप अर्नुसूचीहरु भरररहर्नु पदैर्न ।
आय वििरण फतरतम डे-०२
एकआयवर्ामा३० लाख रुपैयााँभन्दा बढीर्था १ करोड रुपैयााँभन्दा कम कारोबार र व्यवसायबाट प्राप्त करयोग्य
आय रु. १० लाखम्म भएमा वा वार्र्ाक ३० लाख रुपैयााँभन्दा कम कारोबार भए र्ापवर्न रु. ३ लाखभन्दा बढी
आय हुर्ने करदार्ाले यो आय वववरण फाराम भर्नुापछा । यो फाराम भर्ने करदार्ाले सम्बवन्िर् अर्नुसूचीहरु भरी
पेश गर्नुापदाछ ।
आय वििरण फतरतम डे-०३
आय वववरण फाराम डे-०१ र डे-०२ भर्नुा र्नपर्ने वर्नकायहरु, मूल्य अवभवृवि करमा दर्ाा भएका र्था वार्र्ाक रु.१
करोड भन्दा मावथ कारोबार हुर्ने करदार्ाले यो फाराम भर्नुप
ा दाछ ।वार्र्ाक १ करोड रुपैयााँभन्दा कम कारोबार
भए र्ापवर्न रु.१० लाखभन्दा बढी आय हुर्ने करदार्ालेपवर्न यो आय वववरण फाराम भर्नुापछा । यो फाराम भर्ने
करदार्ाले सम्बवन्िर् अर्नुसूचीहरु समेर् भरी पेश गर्नुा पदाछ ।
आय वििरण फतरतम डे-०४
वार्र्ाक पाररश्रवमक आय ४० लाखभन्दा बढी हुर्ने करदार्ाले यो आय वववरण फाराम भर्नुप
ा छा । करदार्ाले यो
फारामसाँगै सम्बवन्िर् अर्नुसूचीहरु भरी पेश गर्नुापदाछ ।
- कर दावखला गदाा आफ्र्नो स्थायी लेखा र्नम्बर, आय वर्ा, कारोबार रकम र कट्टी हुर्ने रकम यो वववरणमा
अवर्नवायारुपमा उल्लेख गर्नुापछा । आय रकम र त्यसमा लाग्र्ने कर रकम राजस्व व्यवस्थापर्न सूचर्ना प्रणालीले
स्वर्ः गणर्ना गदाछ ।
- ववगर् एक वा एकभन्दा बढी आय वर्ाको आय वववरण पेश गरे का करदार्ाहरुलेसबैआय वर्ाको कारोबार रकम
र कट्टी हुर्ने रकम क्रमार्नुसार छु ट्टाछु ट्टै महलमा उल्लेख गरी वववरण पेश गर्नुापछा । एउटै वववरणमाफा र् सबै आय
वर्ाको कर दावखला गर्ना सककर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
- प्रत्येक आर्थाक वर्ासमाप्त भएको र्ीर्न मवहर्नावभत्र करदार्ाले आय वववरण र कर दावखला गर्नुापर्ने कार्नुर्नी
व्यवस्र्ा रहेको छ । सो म्याद गुजारी कढलो गरी आय वववरण र कर दावखला गरे मा आयकर ऐर्न, २०५८ को
दफा ११७ बमोवजम शुल्क र्था दफा ११९ बमोवजम ब्याज लाग्र्ने व्यवस्था रहेको छ । दफा ११७ बमोवजम
लाग्ने शुल्क र्था दफा ११९ बमोवजम लाग्र्ने ब्याज गणर्ना गदाा करदार्ालाई जार्नकारी र्नभएमा उक्त महल खाली
राखी वववरण वववरण पेश गर्ना सककन्छ । कार्नुर्न बमोवजम लाग्र्ने शुल्क र ब्याज राजस्व व्यवस्थापर्न सूचर्ना
प्रणालीले स्वर्ः गणर्ना गछा ।
- आफु दर्ाा भएको आन्र्ररक राजस्व कायाालय वा करदार्ा सेवा कायाालयको राजस्व संकलर्न गर्ना र्ोककएको
बैंकको जुर्नसुकै शाखामा गई कर दावखला गर्ना सककन्छ ।
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आय वििरण फतरतम डे-०१ िने र्ररकतः
१.

रतजस्ि दतक्तखलत िौचर नं, फमाको नतम, ठे गतनत, स्थतयी लेखत नम्बर, आ.रत.कत.को नतम,
कतयतालय कोड, बैंकको नतम र शतखत र्थत बैंक खतर्त नम्बरिने ।

२.

आय िषा, कतरोबतर रकम, कट्टी हुने रकम, आय रकम, लतग्ने कर, शुल्क, ब्यतज र कुल
जम्मत रकम सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।

३.

करदतर्त ित प्रनर्नननधको नतम, दतक्तखलत गने व्यक्तिको मोबतइल नम्बर उल्लेख गरी हस्र्तक्षर
सवहर् कर रकम बैंकमत दतक्तखलत गने ।
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आय वििरण डे-०२ फतरतम िने र्ररकतः
महल नं. १

फतरतमको यस महलमत करदतर्तको सम्पूणा वििरण स्थतयी लेखत नं, नतम थर, ठे गतनत,
फोन नम्बर र इमेल उल्लेख गने ।

महल नं. २

यस महलमत फमासम्बन्धी वििरण िने ।

महल नं. ३

यस महल अन्र्गार्करको शीषाकगर् रुपमत गणनत गरी करको दर र कर रकमको
वििरण िने ।

महल नं. ४

यस महलमत कर दतक्तखलतसम्बन्धी वििरण रतजस्ि शीषाक, िुितनीको वकनसम, िौचर
नम्बर, दतक्तखलत नमनर्, रकम आदद उल्लेख गने ।

महल नं. ५

फतरतमको यस महलमत करदतर्तले दतक्तखलत गरे को वििरण र कर रकम ठीक सतिँचो
िएको घोषणत गरी करदतर्त ित ननजको प्रनर्नननधले नतम थर र नमनर् उल्लेख गरी
दस्र्खर् गने ।
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आय वििरण डे-०३ फतरतम िने र्ररकतः
महल नं. १

फतरतमको यस महलमत कर दतक्तखलत गने आय िषा, स्थतयी लेखत नं, आ.रत.कत.को नतम
र्थत सुरु र अक्तन्र्म नमनर् उल्लेख गने ।

महल नं. २

यस महलमत फमासम्बन्धी उल्लेक्तखर् सम्पूणा वििरण िने ।

महल नं. ३

यस महल अन्र्गार् लेखत परीक्षकले आय वििरणको प्रमतणीकरण गरी दस्र्खर् गने ।
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करको गणनत फतरतम िने र्ररकतः
महल नं. १

फतरतमको यस महलमत करदतर्तको स्थतयी लेखत नम्बर र नतम, थर िने ।

महल नं. २

यस महलमत करदतर्तको आयको वकनसम (व्यक्तिगर् व्यिसतय), करको वकनसम,
आय गणनत गदता समतिेश हुने रकमहरु, आय/नोक्सतनी, करयोग्य आय, अिकतश
कोषमत योगदतन, करछु ट िएको सं स्थत िएमत छु ट रकम, करको दर र जम्मत
लतग्ने कर उल्लेख गने ।
करको गणनत गरी त्यसमत लतग्ने शुल्क र ब्यतजसमेर् गणनत गरी सम्बक्तन्धर्
महलमत िने ।
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फतरतम िने र्ररकतः
महल नं. १

फतरतमको यस महलमत करदतर्तको स्थतयी लेखत नम्बर र नतम, थर िने ।

महल नं. २

यस महलमत करदतर्तको आयको वकनसम (ननकतय), करको वकनसम, आय गणनत
गदता समतिेश हुने रकमहरु, आय/नोक्सतनी, करयोग्य आय, अिकतश कोषमत
योगदतन, करछु ट िएको सं स्थत िएमत छु ट रकम, करको दर र जम्मत लतग्ने कर
उल्लेख गने ।
करको गणनत गरी त्यसमत लतग्ने शुल्क र ब्यतजसमेर् गणनत गरी सम्बक्तन्धर्
महलमत िने ।

महल नं. ३

महल नं ३ मत वििरण पेश गने करदतर्त ित प्रनर्नननधले र लेखत परीक्षकले नमनर्
उल्लेख गरी हस्र्तक्षर गने ।
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आय वििरण फतरतम डे -०३-02-08-60
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अनुसूची ५:
यो अनुसूची व्यिसतयको करको गणनत गने फतरतम हो । आयकर फतरतम डे-०३-02-08-60
िने करदतर्तको व्यिसतयको आय रहे छ िने यो अनुसूची िरे र आय वििरणसतथ सं लग्न
गनुप
ा छा । यदद कुनै करदतर्तको विनिन्न करको दर लतग्ने व्यिसतयको आय रहे छ िने प्रत्येक
त्यस्र्त व्यिसतयको बेग्लतबेग्लै यो अनुसूची िनुप
ा छा । यदद कुनै करदतर्तको स्िदे शी र विदे शी
स्रोर्को आय रहेछ िने स्िदे शी र विदे शी स्रोर्को लतनग बेग्लतबेग्लै यो अनुसूची िनुप
ा छा । यो
अनुसूचीमत कतयम हुने आयको गणनतमत समतिेश हुने रकम र आय ित नोक्सतनीलतई प्रतकृनर्क
व्यक्तिको िए अनुसूची १ र ननकतय िए अनुसूची २ को सम्बक्तन्धर् महलमत सतनुप
ा छा ।
फतरतम िने र्ररकतः
महल नं. १

फतरतमको यस महलमत स्थतयी लेखत नम्बर, करदतर्तको नतम, करको वकनसम,
ु को नतम िने ।
करको दर र्थत विदे शमत स्रोर् िएको आयको हकमत मुलक

महल नं. २

यस महलमत आयको गणनत गरी सम्बक्तन्धर् महलमत (१ दे क्तख १६) िने ।
महल नम्बर १७ मत नस.नं. १ दे क्तख १६ सम्मको आयको जोड उल्लेख गने ।
नस.नं. १८ दे क्तख २६ सम्म आयमत कर कट्टी हुने खचाको वििरण सम्बक्तन्धर्
महलमत उल्लेख गने ।
महल नम्बर २७ मत नस.नं. १८ दे क्तख २६ सम्मको जोड गरी िने ।
नस.नं. २८ र २९को सम्बक्तन्धर् महलमत व्यिसतयको नोक्सतनी उल्लेख गने ।
नस.नं. ३० मत नोक्सतनीको जोड उल्लेख गने ।
नस.नं. ३१ मत जम्मत कर कट्टी (नस.नं. २७ र ३० को जोड) रकम उल्लेख
गने ।
नस.नं. ३४ मत व्यिसतयको आय/नोक्सतनी (नस.नं. ३२ र ३३ को जोड) िने ।

महल नं. ३

यस महलमत कर छु टको कतरण र छु टको दर िने ।

महल नं. ४

महल नं ४ मत करदतर्त ित प्रनर्नननधको दस्र्खर्, लेखत परीक्षकको दस्र्खर् र
नमनर् उल्लेख गने ।
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फतरतम िने र्ररकतः
महल नं. १

फतरतमको यस महलमत स्थतयी लेखत नम्बर, करदतर्तको नतम, करको वकनसम,
ु को नतम िने ।
करको दर र्थत विदे शमत स्रोर् िएको आयको हकमत मुलक

महल नं. २

यस महलमत आयको गणनत गरी सम्बक्तन्धर् महलमत (१ दे क्तख १३) िने ।
महल नम्बर १४ मत गर् आ.ि.बतट क्तजम्मेितरी सरे को व्यिसतयको नोक्सतनी
उल्लेख गने ।

महल नं. ३

यस महलमत करदतर्त ित प्रनर्नननधको दस्र्खर्, लेखत परीक्षकको दस्र्खर् र
नमनर् उल्लेख गने ।
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अनुसूची ६:
यो अनुसूची रोजगतरीबतट प्रतप्त िएको पतररश्रनमकको आय गणनत गने फतरतम हो । आयकर डे०२-02-08-60 ित आयकर डे-०३-02-08-60 मत आय वििरण िने प्रतकृनर्क व्यक्तिको
रोजगतरीबतट आय िएमत यो फतरतम िरे र आय वििरणसतथ सं लग्न गनुप
ा छा । यो फतरतममत
गणनत गररएको पतररश्रनमकमत समतिेश हुने रकम आयकर फतरतम डे-०३-02-08-60 मत आय
वििरण िरे को िए सो फतरतममत, आयकर डे-०३-02-08-60 मत आय वििरण िरे को िए
अनुसूची १ को महल २, ३ र ४ मत सतनुप
ा छा ।
फतरतम िने र्ररकतः
महल नं. १

फतरतमको यस महलमत करदतर्तको स्थतयी लेखत नम्बर र नतम िने ।

महल नं. २

महल नं. २ मत पतररश्रनमकको गणनत गरी सम्बक्तन्धर् महलमत (नस.नं. १ दे क्तख
२६) िने ।
नस.नं. २७मत कर ननधतारणयोग्य आय (नस.नं. १ दे क्तख २६ सम्म)को जोड िने ।

महल नं. ३

महल नं ३ मत करदतर्त ित प्रनर्नननधको दस्र्खर्, लेखत परीक्षकको दस्र्खर् र
नमनर् उल्लेख गने ।
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अनुसूची ७:
यो अनुसूची लगतनीको आय ित नोक्सतनी गणनत गने फतरतम हो । आयकर फतरतम डे-०३-0208-60 मत आय वििरण िने करदतर्तको लगतनीबतट आय िएमत यो फतरतम िरे र आय
वििरणसतथ सं लग्न गनुप
ा छा । यो फतरतममत गणनत गररएको आयमत समतिेश हुने रकम र्थत
आय ित नोक्सतनी प्रतकृनर्क व्यक्तिको िए अनुसूची १ को क्रमशः महल २ र ३ मत र्थत
ननकतयको िए अनुसूची २ को क्रमशः महल २ र ३ मत सतनुप
ा छा ।
फतरतम िने र्ररकतः
महल नं. १

फतरतमको यस महलमत करदतर्तको स्थतयी लेखत नम्बर र नतम िने ।

महल नं. २

आयको गणनत गरी सम्बक्तन्धर् महलमत (नस.नं.१दे क्तख१९)िने ।
नस.नं. २० मत नस.नं. १ दे क्तख १९ सम्मको जोड िने ।
नस.नं. २१ दे क्तख २४ सम्म व्यिसतयमत हुने खचा सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।
नस.नं. २५

मत नस.नं. २१ दे क्तख २४ सम्मको जोड िने ।

नस.नं. २६ र २७ मत नोक्सतनीको वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।
नस.नं. २८

मत नस.नं. २६ र २७ को जोड िने ।

नस.नं. २९ मत जम्मत कर कट्टी (नस.नं. २५ र २८ को जोड) उल्लेख गने ।
नस.नं. ३० मत आय/नोक्सतनीको वििरण (नस.नं. २०-२९) उल्लेख गने ।
नस.नं. ३१ मत अन्य लगतनीको आयमत कट्टी गरे को नोक्सतनी (नोक्सतनी िएमत)
उल्लेख गने ।
नस.नं. ३२मत अन्य लगतनीको आय/नोक्सतनीको जोड (नस.नं. ३० र ३१)िने ।
महल नं. ३

महल नं ३ मत करदतर्त ित प्रनर्नननधको दस्र्खर्, लेखत परीक्षकको दस्र्खर् र
नमनर् उल्लेख गने ।
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अनुसूची ८:
यो अनुसूची प्रतकृनर्क व्यक्तिको गैर व्यतिसतवयक करयोग्य सम्पक्तिको ननसगाबतट िएको लति ित
नोक्सतनी गणनत गने फतरतम हो । यदद कुनै प्रतकृनर्क व्यक्तिको गैर व्यतिसतवयक करयोग्य
सम्पक्तिको ननसगाबतट िएको लति ित नोक्सतनी छ र सो व्यक्तिको व्यिसतय, लगतनी ित
रोजगतरीबतट पनन आय छ िने आयकर फतरतम डे-०३-02-08-60 मत आय वििरण िनुप
ा छा र
सो आय वििरण सतथ यो फतरतम िरे र सं लग्न गनुप
ा छा । यो फतरतममत गणनत गररएको खुद लति
िए अनुसूची १ को महल २, ३ र ४ मत नोक्सतनी िएको अनुसूची १ को महल ३ मत मतर
सतनुा पछा ।
फतरतम िने र्ररकतः
महल नं. १

फतरतमको यस महलमत करदतर्तको स्थतयी लेखत नम्बर र नतम िने ।

महल नं. २

महल नं. २ मत सेयर ित सुरक्षणको ननसगाबतट हुने लति ित नोक्सतनीको गणनत
गरी सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।
नस.नं. ३ मत सेयर ित सुरक्षणको ननसगाबतट िएको लति ित नोक्सतनी (नस.नं.
१-२) िने ।
नस.नं. ६मत घरजग्गतको ननसगाबतट िएको लति ित नोक्सतनी (नस.नं. ४-६)िने ।
नस.नं. ९ मत व्यिसतय ित लगतनीको नोक्सतनीको जोड (नस.नं. ७+८) िने ।
नस.नं. १० मत खुद लति/नोक्सतनी (३+६-९) उल्लेख गने ।

महल नं. ३

महल नं ३ मत करदतर्त ित प्रनर्नननधको दस्र्खर्, लेखत परीक्षकको दस्र्खर् र
नमनर् उल्लेख गने ।
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फतरतम िने र्ररकतः
१.

फतरतमको यस महलमत करदतर्तको स्थतयी लेखत नम्बर र नतम िने ।

२.

अक्तन्र्म रुपमत करकट्टी िएकत आयहरु गणनत गरी सम्बक्तन्धर् महलमत (नस.नं. १
दे क्तख १३) िने ।

३.

व्यतिसतवयक छु ट र्थत सुविधतहरु गणनत गरी सम्बक्तन्धर् महलमत (नस.नं. १४
दे क्तख २३) िने ।

98
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अनुसूची १० :
यो अनुसूची अनिम करकट्टी गरे को रकम र्थत वकस्र्तबन्दी ित अनिम दतक्तखलत गरे को कर रकम
दतबी गने फतरतम हो । आयकर डे-०२-०२-०८-६० ित आयकर डे-०३-०२-०८-६० फतरतममत
आय वििरण िने करदतर्तले त्यसरी कट्टी िएको ित दतक्तखलत गरे को कर नर्नुप
ा ने रहे छ िने सो
करदतर्तले त्यसरी कट्टी िएको ित दतक्तखलत गरे को कर नर्नुप
ा ने करमत नमलतन गना पतउने हुिँदत
त्यसरी नमलतन गना यो फतरतम िरे र आय वििरण सतथ सं लग्न गनुप
ा छा ।
फतरतम िने र्ररकतः
यस फतरतममत कर दतबीको वकनसम, रतजस्ि शीषाक नम्बर, दतक्तखलतको र्ररकत, दतक्तखलतको
ननस्सत/प्रमतण, बैंकको नतम, दतक्तखलत नमनर्, कतयतालयको नतम, अनिम कर कट्टीको वििरण र कर
नमलतन दतबी सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।
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आय वििरण फतरतम डे -०४-02-08-60

101

अनुसूची ११ :
यो अनुसूची औषधोपचतर बतपर् कर नमलतन दतबी गने फतरतम हो । आयकर डे-०२-०२-०८६० ित आयकर डे-०३-०२-०८-६० ित आयकर डे-०४-०२-०८-६० मत आय वििरण िने
करदतर्तको सो आय िषामत औषधोपचतर बतपर् खचा िएको रहे छ िने सो औषधोपचतर बतपर्
रु.७५०।०० सम्म नर्नुप
ा ने करमत नमलतन गना पतइनेछ । यस्र्ो कर नमलतन दतबी गना यो
फतरतम िरे र आय वििरण सतथ सं लग्न गनुप
ा छा ।
फतरतम िने र्ररकतः
महल नं. १

फतरतमको यस महलमत करदतर्तको स्थतयी लेखत नम्बर र नतम िने ।

महल नं. २

महल नं. २ मत खचा गरे को नमनर्, स्ितस््य सेित ददने सं स्थत र सेितको वकनसम
र्थत औषधोपचतर खचाको वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।

महल नं. ३

महल नं ३ मत करदतर्त ित प्रनर्नननधको दस्र्खर्, लेखत परीक्षकको दस्र्खर् र
नमनर् उल्लेख गने ।

102
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अनुसूची ११ :
यो अनुसूची करदतर्तले विदे शमत नर्रे को कर नमलतन दतबी गने फतरतम हो । आयकर डे-०४०२-०८-६० मत आय वििरण िने करदतर्तको सो आय िषामत विदे शमत नर्रे को कर नमलतन
दतबी गना यो फतरतम िरे र आय वििरण सतथ सं लग्न गनुप
ा छा ।
फतरतम िने र्ररकतः
महल नं. १

फतरतमको यस महलमत करदतर्तको स्थतयी लेखत नम्बर र नतम िने ।

महल नं. २

महल नं. २ मत विदे शमत नर्रे को करको वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।

महल नं. ३

महल नं ३ मत करदतर्त ित प्रनर्नननधको दस्र्खर्, लेखत परीक्षकको दस्र्खर् र
नमनर् उल्लेख गने ।

104
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अनुसूची १३ :
यो अनुसूची करदतर्तको वििीय र्थत खररद नबक्री वििरण पेश गने फतरतम हो । वििीय
वििरणसवहर् व्यिसतयको खुद मुनतफत वििरण उल्लेख गना यो फतरतम िरे र आय वििरणसतथ
सं लग्न गनुप
ा छा ।
फतरतम िने र्ररकतः
फतरतममत र्ोवकएको महलमत करदतर्तको स्थतयी ले खत नम्बर र नतम, व्यिसतयको वििीय वििरण
र्थत शुरु मौज्दतर्, खररद, नबक्री, नलन बतिँकी ित ददन बतिँकी वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।
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आय वििरण डे-०४ फतरतम िने र्ररकतः
महल नं. १ फतरतमको यस महलमत कर दतक्तखलत गने आय िषा, स्थतयी लेखत नं र आ.रत.कत.को नतम
िने ।
महल नं. २ यस महलमत करदतर्त सम्बन्धी उल्लेक्तखर् सम्पूणा वििरण िने ।
महल नं. ३ यस महल अन्र्गार् लेखत परीक्षकले आय वििरणको प्रमतणीकरण गरी दस्र्खर् गने ।

109

अन्र्ःशुल्क सम्बन्िी फारामहरु

110

फतरतम िने र्ररकत
१.

अन्र्ःशुल्क ईजतजर् परितलतको नतम, ठे गतनत र्थत स्थतयी लेखत नम्बर र ईजतजर् नम्बर
उल्लेख गने ।

२.

नमनर्, मौज्दतर्, नबक्री पररमतण, अन्र्ःशुल्क दर र जम्मत अन्र्ःशुल्कसम्बन्धी वििरण
सम्बक्तन्धर् महलमत उल्लेख गने ।

111
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फतरतम िने र्ररकत
१.

अन्र्ःशुल्क ईजतजर् परितलतको नतम, ठे गतनत र्थत स्थतयी लेखत नम्बर र ईजतजर् नम्बर
उल्लेख गने ।

२.

खररद नमनर्, आपूनर्ाकर्ताको नतम, नम्बर र अन्र्ःशुल्कसम्बन्धी वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत
उल्लेख गने ।
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फतरतम िने र्ररकत
१.

अन्र्ःशुल्क ईजतजर् परितलतको नतम, ठे गतनत र्थत स्थतयी लेखत नम्बर र ईजतजर् नम्बर
उल्लेख गने ।

२.

नबक्री नमनर्, खररदकर्ताको नतम, नम्बर र अन्र्ःशुल्कसम्बन्धी वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत
उल्लेख गने ।
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फतरतम िने र्ररकत
अन्र्ःशुल्क वििरण बुझतउने मवहनत, स्थतयी लेखत नम्बर, ईजतजर् नम्बर र्थतईजतजर् परितलतकोनतम,
ठे गतनत सम्बन्धी वििरण िने ।
महल नं १ अन्र्ःशुल्क लतग्ने सूनर्ाजन्य बतहे क पदतथाको नबक्रीसम्बन्धी वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत
िने ।
महल नं २ खररद/पैठतरीसम्बन्धी वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।
महल नं ३ अन्य थपघटको वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।
महल नं ४ जम्मत खररद/नबक्री वििरण िने ।
महल नं ५ डेनबट/क्रेनडट वििरण िने ।
महल नं ६ गर् मवहनतको नमलतन गना बतिँकी क्रेनडट उल्लेख गने ।
महल नं ७ डेनबट/क्रेनडटको वहसतब बमोक्तजम कुल नर्नुप
ा ने अन्र्ःशुल्क उल्लेख गने ।
महल नं ८ ननकतसीको आधतरमत कर वफर्ता मतग गरे को रकम उल्लेख गने ।
महल नं ९ कर अिनधमत प्रयोग िएकत कतगजतर्हरुको कुल सं ख्यत उल्लेख गरी ददईएको टे बलको
सम्बक्तन्धर् महलमतवििरण िने ।
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फतरतम िने र्ररकत
अन्र्ःशुल्क वििरण बुझतउने मवहनत, स्थतयी लेखत नम्बर, ईजतजर् नम्बर र्थत ईजतजर् परितलतको
नतम, ठे गतनत, िस्र्ु ित सेितको नतम, अन्र्ःशुल्क सम्बन्धी वििरण िने ।
महल नं १ अन्र्ःशुल्क लतग्ने सूनर्ाजन्य र्थत िौनर्क ननयन्रण प्रणतली अन्र्गार्कत कतरोबतर
हुनेपदतथाको नबक्रीसम्बन्धी वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।
महल नं २ खररद/पैठतरीसम्बन्धी वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।
महल नं ३ अन्य थपघटको वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत िने ।
महल नं ४ जम्मत खररद/नबक्री वििरण िने ।
महल नं ५ डेनबट/क्रेनडट वििरण िने ।
महल नं ६ गर् मवहनतको नमलतन गना बतिँकी क्रेनडट उल्लेख गने ।
महल नं ७ डेनबट/क्रेनडटको वहसतब बमोक्तजम कुल नर्नुप
ा ने अन्र्ःशुल्क उल्लेख गने ।
महल नं ८ ननकतसीको आधतरमत कर वफर्ता मतग गरे को रकम उल्लेख गने ।
महल नं ९ कर अिनधमत प्रयोग िएकत कतगजतर्हरुको कुल सं ख्यत उल्लेख गरी ददईएको टे बलको
सम्बक्तन्धर् महलमत वििरण िने ।
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फतरतम िने र्ररकत
१.

अन्र्ःशुल्क ईजतजर् परितलतको नतम, ठे गतनत र्थत स्थतयी लेखत नम्बर र ईजतजर् नम्बर
उल्लेख गने ।

२.

कोरत मतलको खपर् र च ुरोट नबंडी उत्पतदनसम्बन्धी वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत उल्लेख
गने ।
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फतरतम िने र्ररकत
१.

अन्र्ःशुल्क ईजतजर् परितलतको नतम, ठे गतनत र्थत स्थतयी लेखत नम्बर र ईजतजर् नम्बर
उल्लेख गने ।

२.

दै ननक प्यतवकङ रुमसम्बन्धी वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत उल्लेख गने ।

125
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फतरतम िने र्ररकत
१.

अन्र्ःशुल्क ईजतजर् परितलतको नतम, ठे गतनत र्थत स्थतयी लेखत नम्बर र ईजतजर् नम्बर
उल्लेख गने ।

२.

गोदतममत रहे को च ुरोटको दै ननक वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत उल्लेख गने ।
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फतरतम िने र्ररकत
१.

अन्र्ःशुल्क ईजतजर् परितलतको नतम, ठे गतनत र्थत स्थतयी लेखत नम्बर र ईजतजर् नम्बर
उल्लेख गने ।

२.

च ुरोट नबंडीको ननस्कतसन सम्बन्धी वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत उल्लेख गने ।

३.

जम्मत प्यतकेज सं ख्यत, पररमतण र्थत अन्र्ःशुल्क दरको वििरण िने ।
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फतरतम िने र्ररकत
१.

अन्र्ःशुल्क ईजतजर् परितलतको नतम, ठे गतनत र्थत स्थतयी लेखत नम्बर र ईजतजर् नम्बर
उल्लेख गने ।

२.

प्रत्येक ददनको ब्यतच ननयन्रणसम्बन्धी वििरण सम्बक्तन्धर् महलमत उल्लेख गने ।
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