�बद्यत
ु ीय माध्यमबाट वीजक (ई-�व�लंग) जार� गन� सम्वन्धी आन्त�रक राजस्व कायार्लय दमौल�को
अत्यन्त जरुर� सच
ू ना
मल्
ू य अ�भवद्
ृ �ध कर ऐन, २०५२ तथा आयकर ऐन, २०५८ मा व्यवस्था भए अनुसार

आन्त�रक राजस्व �वभागबाट दे हायका करदाताहरुले �म�त २०७९साल साउन १ गतेदे�ख लागू हुने गर�

अ�नवायर् रुपमा �वद्युतीय माध्यम (ई-�व�लंग वा कम्प्युटर �व�लंग) बाट वीजक जार� गनुप
र् न� गर�
तो�कएकोले सम्विन्धत सवैलाई स�ू चत ग�रएको छः
(क)

आ.व. २०७७/७८ वा २०७८/७९ मा मल्
ू य अ�भवद्
ृ �ध कर तथा आय �ववरण मध्ये कुनै

एकमा रु १० करोडभन्दा बढ�को जुनसक
ु ै वस्तु तथा सेवाको कारोवार गरे का करदाताहरु

(तर उपभोक्ता/ग्राहकलाई �सधै वीजक जार� नगन� ब�क र �व�ीय संस्था जस्ता �नकायको

कारोवारमा यो व्यवस्था लागू हुने छै न )

(ख)

बक्स अ�फस प्रणाल�मा आवद्ध काठमाडौ उपत्यका बा�हरका समेत सम्पूणर् �सनेमा

हलहरु
मा�थ उिल्ल�खत करदाता र �वभागको �म�त २०७५।११।२९ को सच
ू नामा तो�कएका दे हायका
करदाताहरुले अ�नवायर् रुपमा �बद्युतीय वीजक जार� गनप
ुर् न� प्रावधान यथावत नै रहे को व्यहोरा प�न
स�ू चत ग�रएको छः
(क)

बा�षर्क रु ५ करोडभन्दा बढ�को होटल, रे ष्टुरे ण्ट तथा चमेना गह
ृ र इन्टरनेट सेवा

प्रदायकको कारोवार गरे का करदाताहरु
(ख)

बा�षर्क रु १० करोडभन्दा बढ�को कारोवार गरे का �डपाटर् मेण्टल स्टोर, माटर् र फ्लो�रंङ्ग
तथा फ�नर्�सङ्गको कारोवार गरे का करदाताहरु
यस सच
ू नाममा तो�कएका बाहे कका जन
ु सक
ु ै करदाताले अनुम�त �लई स्वैिच्छक रुपमा

�वद्यत
ु ीय �वजक जार� गनर् सक्नेछन । तर यसभन्दा अगा�ड नै अनम
ु �त �लई �वद्यत
ु ीय �वजक
जार� ग�ररहे का करदाताहरुले पुनः अनुमती �लनु पन�छैन । �वद्युतीय माध्यमबाट �वजक जार� गन�
व्यिक्तले �वभागमा सच
ू ीकरण ग�रएका उपकरण वा सफ्टवेयर मात्र प्रयोग गनुर् पन�छ ।
थप जानकार�का ला�ग आफू दतार् गरे को कायार्लयमा सम्पकर् गनुर् हुन तथा �वद्यत
ु ीय �वजक

सम्वन्धी कायर्�व�ध २०७४ अध्ययन गनर्हुन अनरु ोध ग�रन्छ ।सच
ू ीकरण भएका सफ्टवेयर तथा
कायर्�व�ध �वभागको वेभसाइट www.ird.gov.np मा रा�खएको छ ।

