नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्त्तररक राजस्व ववभाग

व्यवस्र्ापन गोष्ठी,२०७७ बाट जारी प्रततबद्धता
"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को राविय अतभयानलाई पूरा गनथ आन्त्तररक स्रोतको सुतनश्चतता
प्रदान गनुप
थ ने अवस्र्ा रहे को छ। आन्त्तररक स्रोत पररचालनको बतलयो आधारको रुपमा
रहेको आन्त्तररक राजस्व प्रणालीलाई अनुमानयोग्य, वैज्ञातनक, पारदर्शी र सू चना प्रववतधमैरी

बनाउँदै सबै वकतसमका करयोग्य आतर्थक वियाकलापहरूलाई करको दायरामा ल्याई
कराधार ववस्तार गने तर्थ आन्त्तररक राजस्व ववभाग र्प वियाशर्शल हुनपु ने छ । स्वेशछछक

कर सहभातगता अतभवृवद्ध एवं कर छली तर्ा च ुहावट तनयन्त्रण गरी आन्त्तररक राजस्व
पररचालनमा

कुर्शलता

अतभवृवद्ध

गनथ

आन्त्तररक

राजस्व

ववभाग

प्रततबद्ध

रहे को

छ।व्यावसावयक दक्षता, पारदशर्शथता एवं स्वछछता अतभबृवद्ध गदै करदातामैरी कर प्रणालीको
ववकास

गरी सूचना

प्रववतधको

प्रयोग मार्थत

कर

सहभातगता

गराई

कायाथलयमा उपशस्र्तत हुन ु नपने वातावरणको सृजना गदै लतगनेछ।

करदाताहरुलाई
नेपाल सरकारको

नीतत तर्ा कायथिम र बजेट वक्तव्यमा उशल्लशखत राजस्व नीतत तर्ा कायथिमको
कायाथन्त्वयन, कर सम्बन्त्धी कानुनको पररमाजथन तर्ा प्रणालीको सुदृढीकरण एवं ववभागको
रणनीततक योजना, सुधार योजना र वावषथक कायथयोजनाको कायाथन्त्वयन गरी लशक्षत उद्देश्य
हातसल गनथ यस भछयुल
थ गोष्ठी मार्थत कर पररवारका सबै सदस्यहरू दे हाय बमोशजमका
वियाकलापहरु सम्पादन गनथ सामूवहक प्रततबद्धता व्यक्त गदथछौं ।
1.

कोतभड १९ को ववषम पररशस्र्ततको बाबजुद आतर्थक वषथ 2077/78 को लातग
तोवकएको लक्ष्य बमोशजम रु. 450 अवथ राजस्व सं कलन गररनेछ।

2.

आतर्थक ऐनले प्रदान गरे का छु ट तर्ा सुववधाहरु (स्कीम) को प्रभावकारी रुपमा
कायाथन्त्वयन गरी कर सहभातगता अतभवृवद्ध गररनेछ।ववभाग/कायाथलयहरुले सम्पादन
गने कायथगत पररसूचकहरू (Functional Indicators) अनुसार तोवकएका लक्ष्य हातसल
गदै कायथ सम्पादनस्तरमा सुधार गररनेछ।
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3.

बढदो ववद्युतीय व्यापार लगायतका नयाँ आतर्थक वियाकलापका क्षेरहरुको पवहचान
गरी करको दायरामा ल्याइनेछ।

4.

कर बक्यौता सं कलनको कायथलाई प्रार्तमकता ददई अशन्त्तम तहसम्मको कानुनी
कारवाही

गरी

असूल

उपर

गररनेछ।बेरुजुको

अतभलेखलाई

अद्यावतधक गरी कुल बेरुजुको ७५ प्रततर्शत र्र्छ्यौट गररनेछ।
5.

ववद्युतीय

प्रणालीमा

मूल्य अतभवृवद्ध करतर्थ ननर्ाइलर रहे का करदाताको सं ख्या ठू ला करदाता कायाथलय
र मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलयको हकमा एक प्रततर्शत तर्ा अन्त्य आन्त्तररक
राजस्व कायाथलयहरु र करदाता सेवा कायाथलयहरुको हकमा १० प्रततर्शतभन्त्दा कममा
सीतमत गररनेछ।आयकरतर्थ ननर्ाइलर रहे का करदाताको सं ख्या ठू ला करदाता
कायाथलय र मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलयको हकमा 5 प्रततर्शत तर्ा अन्त्य
आन्त्तररक

राजस्व

कायाथलयहरु

र

करदाता

सेवा

कायाथलयहरुको

हकमा
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प्रततर्शतभन्त्दा कममा सीतमत गररनेछ।
6.

वावषथक रु.२० लाखसम्म कारोबार गने साना करदाताले आय वववरण मोबाइल
एप्सबाट बुझाई मोबाइल वालेट लगायत अन्त्य ववद्युतीय माध्यमबाट समेत कर
बुझाउन सक्ने व्यवस्र्ा तमलाइनेछ।

7.

गुणस्तरीय करदाता दताथका लातग सबै कायाथलयहरुमा बायोमेविक दताथ प्रणाली लागू

गररनेछ।ववगतमा मूल्य अतभवृवद्ध करमा दताथ रहेका करदाताको अतभलेख २०७८
असार मसान्त्तसम्म र आयकरतर्थ दताथ रहे का ठु ला करदाताहरुबाट र्शुरु गरी सबै
करदाताहरुलाई िमर्शः यस प्रणालीमा आबद्ध गररदै लतगनेछ।
8.

ववभागको एकीकृत कर प्रणाली (Integrated Tax System) को स्तरोन्नतत गरी कर
प्रणालीलाई सूचना प्रववतधमैरी बनाइनेछ । सूचना प्रववतध मार्थत कर वववरण तर्ा
कर ततने प्रणालीको प्रवद्धथन गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गनुक
थ ा सार्ै कर सहभातगता
लागत घटाइनेछ।

9.

केन्त्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीको क्षमता ववकास गरी राजस्व जोशखमको आधारमा
कशम्तमा

र्प

२००

करदातालाई

आबद्ध

गररनेछ।तसतबएमएस,

आतसकुडा

र

तभतसवटएससँग अन्त्तर-आबद्धता कायम गरी करदाताको सबै वकतसमका सूचनालाई
एकीकृत गररनेछ।
10.

कर परीक्षण र अनुसन्त्धानलाई सूचनामा आधाररत बनाई राजस्व जोशखमको आधारमा
करदाता छनौट गरी गुणस्तरीय कर परीक्षण र अनुसन्त्धानबाट राजस्व छली तर्ा

च ुहावटलाई तनयन्त्रण गररनेछ।कर परीक्षण तर्ा अनुसन्त्धान कायथलाई र्प प्रभावकारी
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ु
ु
बनाउन आन्त्तररक राजस्व ववभाग र भन्त्सार ववभागको सं यक्त
टोली गठन गरी सं यक्त
कर परीक्षणको कायथ र्ालनी गररनेछ।
प्रर्शासकीय पुनरावलोकनतर्थ आतर्थक वषथ 2076/77 बाट शजम्मेवारी सरे का र

11.

आतर्थक वषथ 207७/7८ मा परे का
ददइनेछ।सार्ै

पुनरावेदन

सुचना

तनवेदनहरु र्छयौट गने कायथलाई तीब्रता

व्यवस्र्ापन

प्रणाली

(Appeal Information

Management System) को पररमाजथन तर्ा ववस्तार गररनेछ।
कर परीक्षण तर्ा अनुसन्त्धान कायथमा एकरुपता कायम गरी गुणस्तरीयता अतभवृवद्ध

12.

गनथ कर परीक्षण तर्ा अनुसन्त्धान भएका करदाताहरुको आन्त्तररक पुनरावलोकन गने
कायथलाई र्प प्रभावकारी बनाइनेछ।
अन्त्तःर्शुल्क

13.

च ुहावट

तनयन्त्रण र

अबैध

मददरा

तनयन्त्रणको

कायथलाई

उछच

प्रार्तमकतामा राखी कायाथन्त्वयन गररनेछ।अन्त्तःर्शुल्कजन्त्य वस्तु उत्पादन गने भौततक
तनयन्त्रण प्रणालीमा आधाररत प्रततष्ठानको अततररक्त अन्त्य प्रततष्ठानहरूको व्यावसावयक
वियाकलापलाई समेत अन्त्तःर्शुल्क गततववतध अतभलेखाङ्कन प्रणाली (Excise Activities
Recording System) मा प्रववष्टी गराउने व्यवस्र्ा तमलाइनेछ।अन्त्त:र्शुल्क स्टीकरको
छपाई, आपुततथ, भण्डारण र ववतरणको समुशचत व्यवस्र्ापन गररनेछ।
14.

कमथचारीहरुको दक्षता/क्षमता ववकास गनथ Online/Virtual माध्यमबाट ववगतमा झैं
ववषयगत तातलम सं चालन गररनेछ।

15.

ववभाग अन्त्तगथत स्वीकृत सं गठन सं रचना बमोशजम स्र्ापना हुन बाँवक करदाता सेवा
कायाथलयहरुको स्र्ापना गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गररनेछ।

धन्त्यवाद् ।
तमतत: 207७/0६/१0
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