नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्त्तररक राजस्व ववभाग
प्रेस ववज्ञप्ति
उपभोक्ताले मूल्य अप्तभबृवि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खररद गदाथ त्यस्तो खररदको मूल्य ववद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट
भुक्तानी गरे मा प्तनजलाई नगद प्रोत्साहन स्वरुप भुक्तानी गरे को करको दश प्रप्ततशत रकम प्तनजको बैंक खातामा विताथ गने
व्यवस्र्ा कायाथन्त्वयन गने गनथ यस ववभागले प्तनमाथण गरे को प्रणालीको आज प्तमप्तत 2076 साल माघ 28 गते माननीय
अर्थमन्त्री डा. युवराज खप्ततवडाज्यूबाट शुभारम्भ भएको छ ।ववभागबाट तयार गररएको प्रणालीमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउन
इच्छु क भई सूचीकृत भएका नेपाल इन्त्भेष्टमेण्ट बैंक प्तलप्तमटे डको ववद्युतीय भुक्तानी काडथ प्रयोग गरी भाटभटे नी सुपरमाकथट एण्ड
प्तडपाटथमेण्टल प्रा.प्तल.को प्तरपुरेश्वर शाखा तर्ा KKFC New Road शाखाबाट कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खररद गने उपभोक्ताहरुमा
शुरु गररयो । ववभागले सम्भाव्य सबै करदातालाई यो प्रणालीमा आबि हुन अनुरोध गरे को छ । यस सम्बन्त्धी सूचना
ववभागको वेवसाइट तर्ा पर पप्तरकामा प्रकाशशत गररएको छ ।
ववद्युतीय भुक्तानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट भुक्तानी गने उपभोक्ताको खाताबाट प्तबक्रेताको बैंक खातामा र प्तबक्रेताको
खाताबाट पुन: उपभोक्ताको बैंक खातामा रकम जम्मा हुने गरी प्रणालीमा सुधार गनुथ पने भएको हुुँदा यो प्रणालीका मुख्य
सरोकारवाला पक्ष जस्तै: ववद्युतीय बीजक जारी गने मूल्य अप्तभबृवि करमा दताथ भएका प्तबक्रेता, भुक्तानी प्रणाली सं चालक,
भुक्तानी सेवा प्रदायक सं स्र्ाहरुको सवक्रय सहयोग प्राि हुने ववश्वास राशखएको छ । उक्त सेवा उपलब्ध गराउन इच्छु क भई
सूचीकृत भएका Fone Pay, e-Sewa, Khalti, Cell Pay, Connect IPS जस्ता भुक्तानी प्रणाली सं चालक तर्ा भुक्तानी सेवा प्रदायक
सं स्र्ासं ग आवि प्तबक्रेता तर्ा उपभोक्ताहरुमा पप्तन लागू गररएको छ ।
यस्तो प्रणालीगत सुधार गरे का प्तबक्रेताहरुबाट एक पटकमा रु 1 हजारदे शख रु 1 लाख सम्मको मूल्य अप्तभबृवि कर लाग्ने
वस्तु वा सेवाको खररद गरी ववद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गने उपभोक्ताहरुले यो सुववधा उपभोग गनथ सक्नेछन्।आन्त्तररक
राजस्व ववभागबाट स्वीकृप्तत प्तलई ववद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गने प्तबक्रेताबाट यस प्रणालीमा आवि बैं क तर्ा ववत्तीय
सं स्र्ाले जारी गरे का ववद्युतीय उपकरणबाट भुक्तानी गरे कोमा मार यो सुववधा प्राि हुने व्यहोरा सम्बशन्त्धत सबैमा जानकारीको
लाप्तग अनुरोध छ ।यो व्यवस्र्ाले वस्तु वा सेवा खररद प्तबक्री गदाथ प्तबल बीजक प्तलने ददने बानीमा र्प सुधार हुने अपेक्षा
गररएको छ।
सार्ै आजैदेशख करदाताहरुको बायोमेविक सूचना दताथ गने कायथको समेत शुभारम्भ गररएको छ जसमा प्राकृप्ततक व्यशक्तलाई
स्र्ायी लेखा नम्बर जारी गदाथ, एकल स्वाप्तमत्वको िमथलाई मूल्य अप्तभबृवि करमा दताथ गदाथ व्यशक्तको बायोमेविक सूचनाहरु
प्तलई अप्तभलेखको रुपमा राशखने छ । कुनै साझेदारी िमथ वा कम्पनीलाई मूल्य अप्तभबृवि करमा दताथ गदाथ सो प्तनकायको
व्यवसावयक सूचनाका अप्ततररक्त सो प्तनकायको प्रमुख कायथकारी व्यशक्तको बायोमेविक सूचनाहरु प्तलई बायोमेविक दताथ प्रणालीमा
अप्तभलेख रहने प्रणालीको ववकास गररएको छ ।यो प्रणाली हाल आन्त्तररक राजस्व कायाथलय टं गाल र नयाुँ सडकबाट प्रारम्भ
गररएको छ र क्रमश: अन्त्य आन्त्तररक राजस्व कायाथलय तर्ा करदाता सेवा कायाथलयहरुमा ववस्तार गररनेछ । यो प्रणालीले
करदाता दताथ प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तरीयता कायम गने र हाल मूल्य अप्तभबृवि करमा दताथ रहे का करदाताहरुको वववरण
क्रमश: नयाुँ दताथ प्रणालीमा अद्यावप्तधक हुनेछ ।
प्तमप्तत: 2076 माघ 28 गते मंगलवार ।

