नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्त्तररक राजस्व ववभाग
ववद्युतीय माध्यमबाट भ ुक्तानी गने उपभोक्तालाई मूल्य अभभबृवि कर विताथ दिने सम्बन्त्धी
कायथप्रविया, २०७६
प्रस्तावना
उपभोक्ताले मूल्य अभभबृवि कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खररि गिाथ त्यस्तो खररि मूल्य प्रचभलत कानून
ु ानी गरे को मूल्य
बमोजजम ववद्युतीय माध्यमबाट भ ुक्तानी गरे मा भनजलाई नगि प्रोत्साहन स्वरुप भक्त
अभभबृवि करको िश प्रभतशतले

हुने रकम भनजको बैंक खाता वा खातामा विताथ गने व्यवस्र्ा

कायाथन्त्वयन गनथ मूल्य अभभवृवि कर ऐन, २०५२ को ििा २५ को उपििा (१ख) को अभधकार
प्रयोग गरी आन्त्तररक राजस्व ववभागबाट यो कायथप्रविया जारी गररएको छ ।
पररच्छे ि –१
प्रारजम्भक
१. सं जिप्त नाम र प्रारम्भ
ु ानी गने उपभोक्तालाई मूल्य अभभवृवि कर
(क) यस कायथप्रवियाको नाम “ववद्युतीय माध्यमबाट भक्त
विताथ दिने सम्बन्त्धी कायथप्रविया, २०७६” रहे को छ ।
(ख) यो कायथप्रविया भमभत 2076 पौष 25 गतेिेजख लागू हुनेछ ।
पररच्छे ि –२
पररभाषा
२. ववषय वा प्रसं गले अको अर्थ नलागेमा यस कायथप्रवियामा
(क) “ववभाग” भन्नाले आन्त्तररक राजस्व ववभाग सम्झनुपिथछ ।
(ख) “ऐन” भन्नाले मूल्य अभभवृवि कर ऐन, २०५२ सम्झनुपिथछ ।
(ग) “भनयमावली” भन्नाले मूल्य अभभवृवि कर भनयमावली, २०५३ सम्झनुपिथछ ।
(घ) “कर” भन्नाले मूल्य अभभबृवि कर सम्झनुपिथछ ।
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(ङ) "भबिेता" भन्नाले मूल्य अभभबृवि कर ऐन, २०५२ बमोजजम िताथ भएका करिाता सम्झनुपिथछ
।
(च) "कर अवभध" भन्नाले मूल्य अभभबृवि कर ऐन, २०५२ को ििा १८ बमोजजम करिाताले कर
वववरण पेश गनुप
थ ने अवभध सम्झनुपिथछ ।
(छ) “कायाथलय” भन्नाले ववभाग मातहत रहे का ठू ला करिाता कायाथलय, मध्यमस्तरीय करिाता
कायाथलय, आन्त्तररक राजस्व कायाथलय र करिाता सेवा कायाथलयलाई सम्झनुपिथछ ।
(ज) “केन्त्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (Central Billing Monitoring System)” भन्नाले आन्त्तररक राजस्व
ववभागले सं चालन गरे को केन्त्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीलाई सम्झनुपिथछ ।
(झ) “ववद्युतीय बीजक सम्बन्त्धी सफ्टवेयर” भन्नाले ववद्युतीय बीजक सम्बन्त्धी कायथववभध, २०७४ (सं शोधन
सवहत) बमोजजम ववभागमा सूचीकृत भएका सफ्टवेयर सम्झनुपिथछ ।
(ञ) “ववद्युतीय बीजक” भन्नाले ववद्युतीय बीजक सम्बन्त्धी सफ्टवेयर मािथत जारी हुने कर बीजकलाई
सम्झनुपिथछ ।
ु ानी सम्बन्त्धी
(ट) "भ ुक्तानी प्रणाली सं चालक" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमभतप्राप्त गरे को भक्त
कायथको सञ्चालन, व्यवस्र्ापन र समाशोधनको कायथ गने सं स्र्ा सम्झनुपिथछ र सो शब्िले
ु ानी सञ्जाल सं चालन गने
समाशोधन गृह, ववद्युतीय कार्थ वा अन्त्य ववद्युतीय (अनलाईन) भक्त
सं स्र्ालाई समेत जनाउँिछ ।
ु ानी
(ठ)"भ ुक्तानी सेवा प्रिायक" भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैकबाट अनुभमतप्राप्त गरे को सेवाग्राहीलाई भक्त
सम्बन्त्धी सेवा दिने सं स्र्ा सम्झनुपिथछ र सो शब्िले सं स्र्ा र सेवाग्राही बीचमा वस्तु, सेवा, सम्पजि
ु ानी गने, स्विे श तर्ा वविे शमा रकम स्र्ानान्त्तरण (ट्रान्त्सिर)
वा अन्त्य िावयत्व बापतको रकम भक्त
ु ानी कारोबार सञ्चालन गने सं स्र्ालाई समेत जनाउँछ ।
गने वा ववद्युतीय माध्यबाट भक्त
ु ानी सम्बन्त्धी उपकरण” भन्नाले ववद्युतीय बैंवकङ्ग, भक्त
ु ानी कार्थ, अन्त्तर बैंक भक्त
ु ानी,
(र्) “ववद्युतीय भक्त
ु ानी उपकरणलाई सम्झनुपिथछ ।
इ-मभन र मोबाईल बैंवकङ्ग र यस्तै प्रकृभतका भक्त
(ढ) “बैंक खाता” भन्नाले उपभोक्ताको बैंक वा वविीय सं स्र्ामा रहे को खाता

सम्झनुपिथछ र शब्िले

मूल्य अभभवृवि कर ऐन, २०५२ को ििा २५ को उपििा (१ख) को व्यवस्र्ा कायाथन्त्वयन
ु ानी प्रणाली सं चालक वा भक्त
ु ानी सेवा
गनथ ववद्युतीय माध्यमबाट भ ुक्तानी सञ्जाल सं चालन गने भक्त
प्रिायकमा रहे को उपभोक्ताको खाता समेतलाई जनाउँिछ ।
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(ण) “उपभोक्ता” भन्नाले मूल्य अभभवृवि कर ऐन, २०५२ को ििा २५ को उपििा (१ख) को प्रयोजनको
लाभग व्यवसावयक खररिबाहे क व्यजक्तगत उपभोगको लाभग वस्तु वा सेवा खररि गरी ववद्युतीय
माध्यमबाट भ ुक्तानी गने प्राकृभतक व्यजक्त (Natural Person) लाई सम्झनुपिथछ ।

पररच्छे ि-३
ु ानीमा उपभोक्तालाई कर विताथ सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा
ववद्युतीय माध्यमबाट भक्त
३. उपभोक्तालाई मूल्य अभभबृवि कर विताथ गने कायथप्रविया: कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खररि गरी
ु ानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट भक्त
ु ानी गने उपभोक्तालाई कर विताथ गनथ िे हाय
ववद्युतीय भक्त
बमोजजमको कायथप्रविया भनधाथरण गररएको छ:
(क) भबिेताले कर लाग्ने वस्तु वा सेवा आपूभतथ गिाथ भनयमावलीमा उजल्लजखत कर बीजकको ढाँचामा
ववद्युतीय बीजक भसजथना गनुथ पनेछ ।
ु ानी सम्बन्त्धी उपकरणका
(ख) उपभोक्ताले कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खररि गिाथ ववद्युतीय भक्त
ु ानी गने तररका छनौट गनुथ पनेछ ।
माध्यमबाट भक्त
ु ानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट भबिेतालाई भक्त
ु ानी गरे पभछ
(ग) उपभोक्ताले ववद्युतीय भक्त
माभर् खण्र् (क) बमोजजम भसजथना भएको कर बीजकमा उजल्लजखत वववरणका अभतररक्त उपभोक्ताले
भतने मूल्य अभभवृवि करको िश प्रभतशतले हुने रकम समेत िे जखने गरी भबिेताले ववद्युतीय बीजक
जारी गनुथ पनेछ ।
(घ) उपभोक्ताले ववद्युतीय भ ुक्तानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट भबिेताको बैंक खातामा भ ुक्तानी
ु ानी भएको कर रकमको िश प्रभतशतले हुने रकम (रु एकले पूणथ भाग जाने
गरी सकेपभछ भक्त
रकम) स्व:चाभलतरुपमा भबिेताको बैंक खाताबाट उपभोक्ताको बैंक खातामा विताथ गनुथ पनेछ ।
(ङ) उपभोक्ताले ववधुतीय माध्यमवाट भ ुक्तानी गरे को कर तर्ा भबिेताले उपभोक्ताको बैंक खातामा
विताथ गरे को कर रकमको वववरण ववभागको एकीकृत कर प्रणालीमा स्व:चाभलतरुपले प्राप्त हुनेछ
।
(च) उपभोक्तालाई विताथ गरे को कर रकम भबिेताले कर वववरण मािथत वहसाब भमलान गनुथ पनेछ ।
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४. भबिेताले गनुथ पने कायथ : कर लाग्ने वस्तु वा से वा खररि गरी ववद्युतीय भ ुक्तानी सम्बन्त्धी
उपकरणका माध्यमबाट भ ुक्तानी गने उपभोक्तालाई मूल्य अभभवृवि कर विताथ गनथ भबिेताले िे हाय
बमोजजमको कायथ गनुथ पनेछ:
(क) ववद्युतीय बीजक सम्बन्त्धी कायथववभध, २०७४(संशोधन सवहत) बमोजजम ववभागमा सूचीकृत गररएको
ववद्युतीय बीजक सम्बन्त्धी सफ्टवेयर प्रयोग गरी बीजक जारी गनुथ पनेछ ।
ु ानी प्राप्त गने र विताथ गने गरी भ ुक्तानी
(ख) ववद्युतीय भ ुक्तानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट भक्त
ँ ववद्युतीय माध्मयबाट आबि हुन ु पनेछ ।
ु ानी सेवा प्रिायकसग
प्रणाली सं चालक वा भक्त
(ग) ववद्युतीय भ ुक्तानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट उपभोक्तालाई कर विताथ दिने प्रयोजनको लाभग
ववभाग समि अनुसूची 1 बमोजजमको ढाँचामा भनवेिन दिनु पनेछ र उक्त भनवेिन ववभागको
एकीकृत कर प्रणालीमािथत पेश गनुथ पनेछ ।
ु ानी सम्बन्त्धी उपकरणका
(घ) कर लाग्ने वस्तु वा सेवा आपूभतथ गिाथ उपभोक्ताले ववद्युतीय भक्त
ु ानी प्रणाली
माध्यमबाट भ ुक्तानी गने तररका छनौट गरे पभछ अनुसूची २ बमोजजमको वववरण भक्त
सञ्चालक वा भ ुक्तानी सेवा प्रिायकलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले भनधाथरण गरे को मापिण्र् अनुसार
स्व:चाभलत रुपमा पठाउनु पनेछ ।
ु ानी प्राप्त गने, भक्त
ु ानी प्राप्त भएपभछ
(ङ) कर लाग्ने वस्तु वा सेवा आपूभतथ गरी आफ्नो बैंक खातामा भक्त
आफ्नो बैंक खाताबाट स्व:चाभलतरुपमा कर रकम उपभोक्तालाई विताथ गने तर्ा यसरी कर विताथ
गिाथ त्यस्तो कारोबार, उपभोक्ताको वववरण र विताथ हुने रकमको यकीन गनुथ पनेछ ।
(च) ववद्युतीय भ ुक्तानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट उपभोक्ताको खातामा विताथ गरे को कर रकम
प्रत्येक कर अवभधको कर वववरण पेश गिाथ उक्त कर वववरणको अन्त्य र्पघट महलको िेभर्टतिथ
उल्लेख गनुथ पनेछ ।
(छ) ववद्युतीय बीजक सम्बन्त्धी सफ्टवेयरबाट अनुसूची २ मा उजल्लजखत वववरण ववभागको केन्त्रीय
बीजक अनुगमन प्रणाली वा ववभागले तोकेको अन्त्य प्रणालीमा मवहना समाप्त भएको 25 दिनभभर
ववद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउनु पनेछ ।
(ज) आफ्नो कारोबारस्र्लमा ववद्युतीय भ ुक्तानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट भ ुक्तानी गने
उपभोक्तालाई मूल्य अभभवृवि कर विताथ हुने सुववधा रहे को जानकारी सावथजभनक गनुथ पनेछ ।
ु ानी सेवा प्रिायकले गनुथ पने कायथ : भ ुक्तानी प्रणाली सं चालक
५. भ ुक्तानी प्रणाली सं चालक र भक्त
ु ानी सेवा प्रिायक (Payment Service Provider) ले ववद्युतीय भ ुक्तानी सम्बन्त्धी
(Payment System Operator) वा भक्त
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ु ानी गने उपभोक्तालाई मूल्य अभभवृवि कर विताथ गनथ िे हाय बमोजजमको
उपकरणका माध्यमबाट भक्त
कायथ गनुथ पनेछ:
(क) ववद्युतीय भ ुक्तानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट उपभोक्तालाई कर विताथ दिने प्रयोजनको
लाभग ववभाग समि अनुसूची ३ बमोजजमको ढाँचामा भनवेिन दिनु पनेछ र उक्त भनवेिन ववभागको
एकीकृत कर प्रणालीमािथत पेश गनुथ पनेछ ।
(ख) भबिेताबाट अनुसूची २ बमोजजमको वववरण स्व:चाभलत रुपमा प्राप्त भएपभछ उपभोक्ताको बैंक
खाताबाट भबिेताको बैंक खातामा रकम जम्मा गने र मूल्य अभभबृवि कर रकमको िश प्रभतशतले
हुने रकम पुन: भबिेताको बैंक खाताबाट उपभोक्ताको बैंक खातामा जम्मा गररदिनु पनेछ ।
(ग) माभर् खण्र् (ख) बमोजजम भबिेता र उपभोक्ताको खातामा रकम आिान प्रिान गरे पभछ प्रत्येक
कारोबारको अनुसूची ४ मा उजल्लजखत वववरणहरु ववभागको प्रणालीमा कारोबार भएको दिनको
भाभलपल्ट स्व:चाभलतरुपमा पठाउनु पनेछ ।
(घ) माभर् खण्र् (ख) बमोजजम कर विताथ भएपभछ कर विताथ रकम र कारोबार सं केत नम्बर सवहतको
वववरण भबिेताको ववद्युतीय बीजक सम्बन्त्धी सफ्टवेयरमा स्व:चाभलतरुपमा पठाउनु पनेछ ।
ु ानी गरे को कर रकमको िश
६. उपभोक्ताले गनुथ पने कायथ : कर लाग्ने वस्तु वा सेवा खररि गिाथ भक्त
प्रभतशतले हुन आउने रकम विताथ प्राप्त गनथ उपभोक्ताले िे हाय बमोजजमको कायथ गनुथ पनेछ:
(क) उपभोक्ताले मूल्य अभभबृवि करमा िताथ भई ववद्युतीय बीजक जारी गने भबिेताबाट कर लाग्ने
वस्तु वा सेवा खररि गनुथ पनेछ ।
(ख) माभर् खण्र् (क) अनुसार कर रकम विताथ प्राप्त गनथको लाभग उपभोक्ताको खाताबाट भबिेताको
खातामा र भबिेताको खाताबाट उपभोक्ताको खातामा रकम स्व:चाभलतरुपमा आिान प्रिान हुने
ु ानी प्रणाली सं चालक वा भक्त
ु ानी सेवा प्रिायकमािथत
गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमभतप्राप्त भक्त
ु ानी सम्बन्त्धी उपकरणको प्रयोग गनुथ पनेछ ।
ववद्युतीय भक्त

पररच्छे ि -४
ववद्युतीय माध्यमबाट भ ुक्तानीमाउपभोक्तालाई मूल्य अभभवृवि कर विताथ सम्बन्त्धी मापिण्र्
७. ववद्युतीय भ ुक्तानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट भ ुक्तानीमा मूल्य अभभवृवि करको िश प्रभतशत
हुन आउने रकम विताथ गनथ तपसील बमोजजमको मापिण्र् पूरा गनुथ पनेछ:
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ु ानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट भक्त
ु ानी हुने कारोबारको न्त्यूनतम सीमा कर
(क) ववद्युतीय भक्त
लाग्ने कारोबार रु. एक हजार र अभधकतम सीमा रु. एक लाख हुनेछ ।
ु ानी सेवा प्रिायकले बीजक सम्बन्त्धी वववरण,
(ख) भबिेता तर्ा भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भक्त
भ ुक्तानी सम्बन्त्धी वववरण तर्ा मूल्य अभभवृवि कर विताथ सम्बन्त्धी वववरण एवम् प्रणालीमा हुने
वियाकलापहरुको लग (एजटटभभवट ट्रेल) स्व:चाभलत रुपमा सुरजित राख्नु पनेछ ।

पररच्छे ि-५
ववववध
७. ववद्युतीय माध्यमबाट भ ुक्तानीमा कर विताथ सम्बन्त्धी अनुगमनको व्यवस्र्ा िे हाय बमोजजम हुनेछ:
ु ानीमा मूल्य अभभवृवि कर विताथ सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा कायाथन्त्वयन
(क) ववभागले ववद्युतीय माध्यमबाट भक्त
गनथ भबिेताले प्रयोग गरे को ववद्युतीय बीजक सम्बन्त्धी सफ्टवेयर प्रणालीको अनुगमन गरी
आवश्यक भनिे शन दिन सटनेछ ।
ु ानीमा मूल्य अभभवृवि कर विताथ सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा
(ख) ववभागले ववद्युतीय माध्यमबाट हुने भक्त
ु ानी प्रणाली सञ्चालक वा भक्त
ु ानी सेवा प्रिायकलाई आवभधक
कायाथन्त्वयन गने भसलभसलामा भक्त
रुपमा वा जुनसुकै बखत बैंक खाताको वववरण उपलब्ध गराउन र आवश्यक भनिे शन दिन
सटनेछ ।
ु ानीमा मूल्य अभभवृवि कर विताथ सम्बन्त्धी व्यवस्र्ा
(ग) ववभागले ववद्युतीय माध्यमबाट हुने भक्त
कायाथन्त्वयन गने भसलभसलामा भबिेताको ववद्युतीय बीजक सम्बन्त्धी प्रणालीको छानभबन गनथ र
कारोबारस्र्लमा आकजस्मक अनुगमन गनथ र आवश्यक भनिे शन दिन सटनेछ ।
8. नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयले तोकेको कारोबार िेर तर्ा कारोबार सीमाको अधीनमा रही
ववद्युतीय माध्यमबाट भ ुक्तानी गने उपभोक्तालाई कर विताथ गररनेछ ।
9. खारे जी र बचाउ
(क) यस कायथप्रवियामा उल्लेजखत ववषयहरु सम्बजन्त्धत ऐन तर्ा भनयमावलीसँग बाजझएमा बाजझएको
हिसम्म अमान्त्य हुनेछ ।
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(ख) यस कायथप्रवियाको कायाथन्त्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ आएमा ववभागले त्यस्तो बाधा अड्काउ
िुकाउन वा यस कायथप्रवियाको सं सोधन वा व्याख्या गनथ सटनेछ ।
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अनुसूची १
(कायथ प्रविया

ँ सम्बजन्त्धत)
४(ग) सग

(भबिेताले उपभोक्तालाई कर विताथ दिने प्रयोजनको लाभग ववभाग समि दिनु पने भनवेिनको ढाँचा)

श्री आन्त्तररक राजस्व ववभाग,
लाजजम्पाट, काठमार्ौं ।

ु ानी सम्बन्त्धी उपकरणमािथत भ ुक्तानी
मूल्य अभभबृवि कर लाग्ने बस्तु वा सेवा खररि गरी ववद्युतीय भक्त
गने उपभोक्तालाई मूल्य अभभवृवि कर रकमको िश प्रभतशतले हुने रकम विताथ दिने प्रयोजनको लाभग
ु ानी सम्बन्त्धी उपकरणको वववरण िे हाय बमोजजम रहे को
मेरो\हाम्रो िमथ\कम्पनीबाट प्रयोग हुने भक्त
व्यहोरा पेश गिथछु\गिथछौं ।
करिाताको स्र्ायी लेखा नम्बर:
करिाताको नाम:

करिाताले प्रयोग गरे को ववद्युतीय बीजक सम्बन्त्धी सफ्टवेयरको सूचीकृत न. :
ववद्युतीय बीजक सफ्टवेयरको नाम:

Category:
o Payment Card
o E-Banking
o Mobile Banking
o Payment System Operator
o Payment Service Provider
Payment Service Name/Brand:
भनवेिकको नाम:
मोबाईल:
इमेल:
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अनुसूची २
(कायथप्रवियाको ४ (घ) र 4(छ) सँग सम्बजन्त्धत)
(भबिेताले भुक्तानी प्रणाली सं चालक वा भुक्तानी सेवा प्रिायक र ववभागको प्रणालीमा पठाउनु पने वववरण)

भबिेताले प्रयोग गरे को ववद्युतीय बीजक सम्बन्त्धी सफ्टवेयरले भनम्न बमोजजमको वववरणहरु ववद्युतीय
भ ुक्तानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट भ ुक्तानी गने सफ्टवेयरमा पठाउनु पनेछ।

वववरण

Data Fields

करिाताको स्र्ायी लेखा नम्बर

Seller PAN

बीजक नम्बर

Invoice Number

भ ुक्तानी भमभत

Payment Date

कुल रकम

Total Amount

मूल्य अभभवृवि कर रकम

VAT

Remarks

मूल्य अभभवृवि करको िश प्रभतशत
हुन आउने रकम

10 Percent of VAT Amount

उपभोक्ता पवहचान नं.
Customer Id
कारोबार सं केत नं.

उपभोक्ता

पवहचान

स्वेजच्छक

रुपमा

नं.
राख्न

सटने

Transaction Identification No.
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अनुसूची ३
(कायथप्रवियाको ५(क) सँग सम्बजन्त्धत)
ु ानी से वा प्रिायकले ववभाग समि दिनु पने भनवेिनको ढाँचा)
(भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भक्त

श्री आन्त्तररक राजस्व ववभाग,
लाजजम्पाट, काठमार्ौं ।
ववद्युतीय भ ुक्तानी सम्बन्त्धी उपकरणमािथत उपभोक्तालाई मूल्य अभभवृवि कर रकमको िश प्रभतशत
हुन आउने रकम विताथ दिने प्रयोजनको लाभग मेरो\हाम्रो िमथ\कम्पनीबाट सञ्चाभलत भ ुक्तानी सम्बन्त्धी
उपकरणको वववरण िे हाय वमोजजम रहेको व्यहोरा पेश गिथछु\गिथछौं ।
करिाताको स्र्ायी लेखा नम्बर:
करिाताको नाम:

Category:
o Payment Card
o E-Banking
o Mobile Banking
o Payment System Operator
o Payment Service Provider
Payment Service Name/Brand:
Upload Nepal Rastra Bank License (For non-Banking and non-Finance Institution only):
NRB License No.:
NRB License Date:
भनवेिकको नाम:
मोबाईल:
इमेल:
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अनुसूची ४
ँ सम्बजन्त्धत)
(कायथप्रवियाको ५(ग) सग
ु ानी से वा प्रिायकले ववभागको प्रणालीमा पठाउनु पने वववरण)
(भ ुक्तानी प्रणाली सञ्चालक वा भक्त

ु ानी गने प्रणाली वा
करिाताले प्रयोग गरे को ववद्युतीय भ ुक्तानी सम्बन्त्धी उपकरणका माध्यमबाट भक्त
भ ुक्तानी सेवा प्रिायकले भनम्न बमोजजमका वववरणहरु ववभागको प्रणालीमा स्वचाभलत रुपमा पठाउनु
पनेछ ।
वववरण

Data Fields

करिाताको स्र्ायी लेखा नम्बर

Seller PAN

बीजक नम्बर

Invoice Number

भ ुक्तानी भमभत

Payment Date

कुल रकम

Total Amount

मूल्य अभभवृवि कर रकम

VAT

Remarks

मूल्य अभभवृवि करको िश प्रभतशत
हुन आउने रकम

10 Percent of VAT Amount

उपभोक्ता पवहचान न.

उपभोक्ता
Customer Id

कारोबार सं केत न.

पवहचान

नं.

स्वेजच्छक

रुपमा राख्न सटने

Transaction Identification No.
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