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TITLE: ITS_R006 – निकाय र एकलौटी व्यवसायको मूल्य अनिवृद्धि करमा स्तरोन्ननत (UPGRADE
FROM PAN TO VAT FOR ENTITY AND PROPRIETARSHIP BUSINESS)
Purpose (प्रयोजि):

निकाय र एकलौटी व्यवसायको मूल्य अनिवृद्धि करमा स्तरोन्ननत

प्रद्धियाको द्धवनि र जजम्मेवारी पररिाद्धित गिनु
Responsibilities (जजम्मेवारी):
मूल्य अनिवृद्धि करमा (VAT) दताुका लानग आन्तररक राजस्व द्धविागले तोकेको नियमािनसार
चाद्धििे सम्पूर्ु द्धववरर्िरु उपलब्ि गराउिे दाद्धयत्व स्वयम् करदाताको िनिछ
े । करदातािरुले
द्धवद्यनतीय माध्यमबाट वा आन्तररक राजस्व द्धविागले जारी गरे को फाराम िरी आफ्िो
द्धववरर्िरु आन्तररक राजस्व द्धविाग अन्तगुतका कायाुलयमा दाजिला गिु सक्िनिि
े ।
न छ
करदातािरुले िरे को

द्धववरर् सद्धि छ वा छै ि र पयाुप्त छ वा छै ि ििेर सननिजित गिे र

करदाताको माग अिनरुप करदाताको दताु प्रद्धिया थाल्िे दाद्धयत्व कर अनिकृतको िनिेछ ।

Definitions (पररिािा ):
दताु फाराम (Registration Form): दताु प्रद्धियाका लानग आन्तररक राजस्व
द्धविागले जारी गरे को फाराम ।
दताु (Registration): दताु प्रद्धियाका लानग चाद्धििे सम्पूर्ु आवश्यकता पूरा
गरी कर अनिकृतले स्वीकृनत प्रदाि गरे को िण्डमा करदाता अनिवृद्धि करमा
दताु िएको मानििेछ ।
कायुद्धवनि (PROCEDURE):
1.0 स्थायी लेिा िम्बर िएका करदाताले मूल्य अनिवृद्धि करमा स्तरोन्ननत गिे प्रद्धिया
1.1 मूल्य अनिवृद्धि कर दताुका लानग निवेदि ददि व्यजि वा सं स्थाले आन्तररक राजस्व
द्धविागको वेब साइट https://ird.gov.np को Taxpayer Portal मा जक्लक गिनि
ु ोस्।
1.2 Registration for (PAN, VAT, EXCISE) मेि न को '+' सं केत जक्लक गरे र Registration for
(PAN, VAT, EXCISE) मेि न िोल्िन िोस ।
1.3 Application for Registration’मा जक्लक गिनि
ु ोस् । त्यसपनछ तलको जस्िि दे िा पदुछ ।
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मूल्य अनिवृद्धि करमा स्तरोन्ननतका लानग निवेदि ददि सजब्मसि(Submission) िम्बर
नलि जरुरी िनन्छ । सजब्मसि िम्बर नलि मानथ जस्ििमा दे जिएको फाराम ििनु पदुछ ।
तलको द्धववरर्िरु मानथ दे िाईएको जस्ििमा ििनि
ु ोस् ।
1. Username

–

Username

(प्रयोगकताुको

िाम)

सं वेदिशील

(case

sensitive) िनन्छ । यदद निवेदिमा द्धववरर्िरु आंनसक रुपमा िररएको छ र
पनछ निवेदि फेरी िोल्ि परे को अवस्थामा, प्रयोगकताुको िाम (Username)

अनिवायु िनन्छ। त्यसै ले सजब्मसि (Submission) फाराम िदाु प्रयोग गरे को
प्रयोगकताुको िाम (Username) सनरजित रुपमा लेिेर राख्नन पदुछ ।

2. Password – पासवडु (Password) सं वेदिशील (case sensitive) िनिे
िएकाले ध्यािपूवक
ु
प्रद्धवष्ट गिनु पदुछ । पद्धिले सनरजित
िद्धवष्यमा

गरे को निवेदि

िोल्िको लानग पासवडु (Password) चाद्धिन्छ। त्यसै ले सजब्मसि

(Submission) िं. नलं दा प्रयोग गरे को पासवडु (Password) सम्झिन पदुछ
।
3. Re-Password –पद्धिला प्रयोग गरे को पासवडु(Password) दिक छ वा छै ि
ििेर सननिजित गिुको लानग पासवडु पनि:टाइप गिनु पदुछ ।
4. Contact No. – सम्पकु मोबाइल िं. टाइप गिनि
ु ोस् ।

5. Email ID - आफूले सिैं प्रयोग गिे इमेल टाइप गिनि
ु ोस् ।
6. दताुका लानग – मूल्य अनिवृद्धि करमा स्तरोन्ननतको लानग VAT छान्ननिोस्।
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7. निवेदि दताु गिे कायाुलय छान्ननिोस् । (निवेदकले आन्तररक राजस्व कायाुलय

(IRO) वा करदाता सेवा कायाुलय (TSO) कनिै एकमा निवेदि दताु गिु
सक्िेछि्।)

8. कनि कायाुलयमा निवेदि दताु गिे िो त्यो सूचीबाट छान्ननिोस् ।

9. त्यसपनछ पनछारमा दाद्धििे कनिामा रिे को 'OK' बटि जक्लक (Click) गिनि
ु ोस्
। त्यसपनछ तलको स्िीि(Screen) दे िा पदुछ ।

सजब्मसि िंं.(Submission Number), प्रयोगकताुको िाम (Username), पासवडु
(Password) सनरजित राख्ननिोस । फाराम द्धप्रन्ट गिुका लानग र कर अनिकृतद्वारा फाराम
प्रमार्ीकरर् गिुका लानग सजब्मसि िं. को आवश्यकता पदुछ ।
स्थायी लेिा िम्बर ििनि
ु ोस् र 'Continue' बटि जक्लक गिनि
ु ोस् ।
Note: मूल्य अनिवृद्धि कर (VAT) मा दताु िनि करदाता आयकर (Income Tax) मा पनि
दताु िएको िनि न पदुछ, त्यसै ले स्थायी लेिा िम्बर अनिवायु िनन्छ ।
यदद करदाता मूल्य अनिवृद्धि करमा पद्धिला िै दताु िएको छ ििे प्रर्ाली (System)
ले तलको सं देश दे िाउछ ।

अन्यथा तलको सं देश(Message) दे िाउछ ।
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जस्ििको तल रिे को व्यवसाय सूजचमा रिे को Edit सं केतमा जक्लक गिनि
ु ोस् ।
त्यसपनछ नसस्टमले िएको व्यवसाद्धयक द्धववरर्िरु लोड गदुछ । अगानड बढ्िका
लानग 'Next' बटि जक्लक गिनि
ु ोस् ।

a. मूल्य अनिवृद्धि कर(VAT) सँग सम्बजन्ित द्धववरर्िरु ििनि
ु ोस् । निवेदकले स्वइच्छाले मूल्य अनिवृद्धि करमा दताु िनि चािे को िो वा िोइि ििेर छान्ननिोस्।
वस्तनको िकमा वाद्धिक
ु पचास लाि, सेवा र नमजित कारोबारको िकमा वाद्धिक
ु
बीस लाि कारोबार िएका करदातािरुले अनिवायु रुपमा मूल्य अनिवृद्धि करमा
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दताु िनिपन दुछ । साथै ऐिको दफा १० ले अनिवायु रुपमा दताु िनिपन िे वस्तन
तथा सेवाको िकमा समेत अनिवायु दताु िनिपन दुछ ।
b. मूल्य अनिवृद्धि करमा दताु लागू िनिे नमनत ििनि
ु ोस् ।
c. आयकर दताु िनँदा नलिन िएको स्थायी लेिा िम्बर ििनि
ु ोस् ।
d. यदद पद्धिला िै मूल्य अनिवृद्धि करमा दताु िएको छ ििे सो को दताु िम्बर
ििनि
ु ोस् ।
e. साद्धवकमा स्थायी लेिा िम्बर नलएको दताु नमनत ििनि
ु ोस् ।
f. गत आनथुक विुको, कनल कर लाग्िे कारोबार (निकासी समेत) र कनल
अिनमानित कर लाग्िे कारोबार (निकासी समेत तीि मद्धििासम्मको) ििनि
ु ोस् ।
g. गत आनथुक विुको कनल अिनमानित कर िलाग्िे कारोबार (निकासी समेत) र
कनल अिनमानित कर िलाग्िे कारोबार (निकासी समेत तीि मद्धििासम्मको)
ििनि
ु ोस् ।
h. गत आनथुक विुको कनल मूल्य अनिवृद्धि कर िलाग्िे कारोबार (निकासी समेत)
र गत आनथुक विुको कनल मूल्य अनिवृद्धि कर िलाग्िे कारोबार (निकासी
समेत तीि मद्धििासम्म) ििनि
ु ोस्।
i.

गत आनथुक विुको कनल कारोबार ििनि
ु ोस् र अिनमानित कनल कारोबार(तीि
मद्धििासम्मको) ििनि
ु ोस्।

j.

गत आनथुक विुको कनल नििाुरर् योग्य आय र कनल अिनमानित नििाुरर् योग्य
आय(तीि मद्धििासम्मको) ििनि
ु ोस् ।

k. गत आनथुक विुको कनल निकासी ििनि
ु ोस् र कनल अिनमानित निकासी (तीि
मद्धििासम्मको) ििनि
ु ोस् ।
l.

'Check Filling Period' बटि जक्लक गरी प्रर्ालीले उत्पन्न गरे को कर अवनिको
बारे मा जािकारी नलिनिोस् ।

m. मूल्य अनिवृद्धि करको सम्पकु व्यजिको द्धववरर् ििनि
ु ोस् (िे गािा सद्धित, यदद
आयकरका लानग िररएको सम्पकु व्यजिको द्धववरर् िन्दा निन्न रिे मा) ।
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n. बायोम्याद्धिक द्धववरर् अद्यावनिक ििएको िएमा बायोमेद्धिक प्रयोजिका लानग
प्रोप्राइटर वा सं चालक वा अनिकार प्राप्त व्यजिको द्धववरर् (पद, स्थायी लेिा
िम्बर र िाम) ििनि
ु ोस्।
o. द्धववरर् सेि गिु 'Save' बटि जक्लक गिनि
ु ोस् । सेि गररएको द्धववरर् िद्धवष्यमा
पररवतुि गिु सद्धकिेछ।
p. द्धववरर् Submit गिु 'Submit' बटि जक्लक गिनि
ु ोस् । सब्मीट गररएको द्धववरर्
िद्धवष्यमा पररवतुि गिु सद्धकिेछैि ।
q. दताु फाराम द्धप्रन्ट गिु 'Print' बटि जक्लक गिनि
ु ोस्। द्धप्रन्ट िएको निवेदिमा
िस्तािर गिनि
ु ोस् र सम्बजन्ित IRO/TSO अनिकृतलाई प्रमाजर्त गिुका लानग
बनझाउिनिोस्।
अलटु से वा
करदाता/अनिकार प्राप्त व्यजिले पेश गरे को मोबाईल िं. र ईमेल िे गािा रुजन गिुका लानग
अलटु सेवाबाट One Time Password (OTP) पिाइन्छ । यसका लानग दे िायको द्धववरर्
ििनि
ु ोस ।
1. मोबाईल ि. र ईमेल िे गािा रुजन गिु िे गािाको प्रकार छान्ननिोस ।
2. रुजन गिे द्धवनि मोबाईल वा ईमेल छान्ननिोस ।
3. मोबाईल वा ईमेलमा प्राप्त OTP प्रद्धवष्ट गरी “OK” बटि जक्लक गिनि
ु ोस् ।
2.0 निवेदि को प्रमार्ीकरर् (Verification of Application)
करदाताले दरिास्त ददएको सबै निवेदििरु IRO/TSO अनिकृतको 'Submitted List ' मा दे िा
पदुछ । करदाताको बायोम्याद्धिक द्धववरर् अद्यावनिक ििएको िएमा कर अनिकृतले
करदाताको बायोम्याद्धिक द्धववरर् समेत प्रद्धवष्ट गरी निवेदि रुजन गिनप
ु िेछ ।
Revision History):
पनिरावलोकि

नमनत (ददि/मद्धििा/विु)

पररवतुिको द्धववरर्
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