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भु.तानी गदा 0ोतमा कर क1ट गर eTDS Return पेश गर Verify उ5लेख गन गराउने बारे अ8य 9 ज:र
सूचना
आयकर ऐन २०५८ को प र छे द १७ बमोिजम नेपालमा ोत भएका रोजगार%बाट 'ा(त आय, )याज, 'ाकृ+तक ोत, भाडा, रोय-ट%, सेवा
शु-क, क1मसन, अवकाश भु3तानी लगायत अ5य '+तफल वा रकम भु3तानी गदा7 तो8कए बमोिजम कर क9ट% गर% :वधुतीय
मा<यमबाट eTDS Return पेश गर% Verify गनु7 पन= कानन
ू ी ?यव@था रहे को छ। तर क+तपय सरकार% +नकाय, साव7ज+नक +नकाय
बैक तथा :व:Eय, गैरसरकार% सं@था, +नजी GेHका सं@थाहIले तो8कए बमोिजम कर क9ट% गरे को तर तो8कएको ढाँचामा eTDS
Return पेश गर% Verify नग रLदएको र क+तपय +नकाय वा स@थाहIले eTDS Return पेश गरे ताप+न सो eTDS Return मा सMबि5धत
करदाताको @थायी लेखा नMबर उ-लेख नगर% :ववरण पेश गरे को कारणले सMबि5धत करदाताहIले आय :ववरण पेश गदा7 उ3त TDS
रकम दा:व गन7 नसकेको भ5ने गुनासो आएको छ। यसले गदा7 आय :ववरण पेश गन= करदातालाई झ5झट 1सज7ना भएको छ। तसथ7
माSथ उ-लेTखत शीष7कहIमा भु3Eानी गदा7

ोतमा क9ट% गर%

दाTखला ग रएको :ववरण भु3Eा+न ग रएको अवSध राज@व

शीष7क नMबर, सMबि5ध करदाताको Vथायी लेखा नMबर आLद :ववरणहI समावेश गर% तो8कएको ढाँचामा eTDS Return पेश गर% Verify
गनु7 गराउनुहनु सMबि5धत सबै सरकार% +नकाय, साव7ज+नक +नकाय, बWक तथा :वEीय सं@था, सहकार%, गैरसरकार% सं@था, +नजी
GेHका संघसं@थाहIमा हाLद7 क अनुरोध छ। यस सMब5धी थप जानकार%को लाSग आ5त रक राज@व काया7लय दमौल%, करदाता
सेवा काया7लय गोरखा र करदाता सेवा काया7लय वेशीसहरका दे हायका फोन नMबरहIमा सMपक7 राZ स8कने ?यहोरा समेत
अनुरोध छ ।
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०६५-५६४३५२

करदाता सेवा काया7लय गोरखा
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