नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्त्तररक राजस्व ववभाग

Withholding Agent ले Withholdee को PAN Number अपडेट गने बारे को अत्यन्त्त जरुरी सूचना
स्रोतमा कर कट्टी गने व्यक्ति (Withholding Agent) ले आय वर्थ 2077/78 मा eTDS Return मा कर कट्टी हुने व्यक्ति
(Withholdee) को स्र्ायी लेखा नम्बर (PAN Number) उल्ले ख नगरी वववरण भेररफाइ भएको भए सम्बक्तन्त्ित Withholding Agent

आफैले eTDS Return मा सम्बक्तन्त्ित Withholdee को PAN Number अपडेट गनथ सक्ने गरी प्रणालीगत सुिार गररएको व्यहोरा
सम्बक्तन्त्ित सबै को जानकारीको लागग यो सूचना जारी गररएको छ। दे हाय बमोक्तजमको प्रविया अपनाई सबै Withholding Agent
आफैले सम्बक्तन्त्ित Withholdee को PAN Number अपडेट गररददनु हुन अनुरोि छ।

कायथ प्रविया

1.

www.ird.gov.np मा लग इन गने

2.

Taxpayer Portal मा प्रवेश गने

3.

General menu मा प्रवेश गने

4.

हाल प्रयोग गरररहे को PAN, Username, and Password राख्ने । यसपगछ Taxpayer Page दे क्तखनेछ।

5.

उि पेजमा रहेको “Add Withholdee PAN in eTDS ” menu मा प्रवेश गने ।यसपगछ गनम्न सूचना भएको टे बल दे क्तखनेछ।
Transaction No:
Amount from:

Serial No:
Amount To:

Transaction No: मा पवहले पेश गरे को Submission No. उल्लेख गने। Submission No. उल्लेख गरी Search Button
गर्चेमा उि Submission No. मा PAN Number नभएका करदाताको मार वववरण दे खाउनेछ।एक पटक अपडेट भएपगछ
उि करदाताका नाम पून: दे क्तखदै न। यदद पवहले पेश गरे को eTDS Return मा रहेको गसररयल नम्बर र्ाहा भएमा उि
गसररयल नम्बर उल्लेख गरे मा अपडेट गनुथ पने महल फेला पनेछ।एउटै वववरणमा िेरै करदाताको सूची भएमा TDS
रकमको आिारमा पगन खोज्न सवकने व्यवस्र्ा गररएको छ।
6.

त्यसपगछ Search Button गर्च्ने। गनम्न सूचना भएको टे बल दे क्तखनेछ।
Serial Number

7.

PAN

Existing Name

Trade Name

TDS Amount

PAN column मा डबल क्तक्लक गरी PAN number प्रवववि गने। यसले करदाताको ब्यापाररक नाम दे खाउनेछ। उि नाम
eTDS Return भदाथ उल्ले ख भएको नामसँग गमले नगमलेको गभडान गने। गभडान भएमा Update Button क्तक्लक गने।

8.

यदद एक भन्त्दा बढी करदाताको PAN number अपडेट गनुथ पने भएमा पून: सो महलमा PAN number राखी प्रत्येक
पटक Update Button क्तक्लक गने।

9.

तत्कालको लागग अपडेट गनुथ पने सबै करदाताको PAN number अपडेट गररसकेपगछ Submit Button गर्च्ने।Submit
Button गर्चेपगछ eTDS Return मा PAN number अपडेट हुनेछ।

10. एउटा Submission No. मा रहेका सबै करदाताको एकै पटक अपडेट गनुथ पदै न। आक्तँ शकरुपमा वा आवश्यकता अनुसार
पटक पटक अपडेट गनथ सवकनेछ।
11. यसरी PAN number अपडेट गरे पगछ स्वत: सम्बक्तन्त्ित करदाताको आय वर्थ 2077/78 को आय वववरणको अनुसूची
10 मा समावेश हुनेछ।
12. कुनै समस्या दे क्तखएमा कृपया सम्बक्तन्त्ित कायाथलयहरुमा सम्पकथ गनुह
थ ोला।
िन्त्यवाद् ।

