Inland Revenue Department
SOP for Integrated Tax System
Pg. 1 of 6
SOP Number:
ITS - V002

TITLE:

Effective Date:
28/09/2020

Rev: 0.0

कारोबार बन्द गर्ने अवस्थामा बुझाउर्नु पर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर द्धववरण फारम (अर्नुसूची ११)

Purpose (प्रयोजर्न):

करयोग्य कारोबार बन्द गर्ने अवस्थामा यो द्धववरण िर्नुप
ु दुछ ।

Responsibilities (दाद्धयत्व):
करयोग्य कारोबार बन्द गर्ने अवस्थामा कर द्धववरण िरे र पेश गर्ने दाद्धयत्व करदाताको
हुन्छ ।
करदाताले बुझाएको कर द्धववरण रुजु गर्ने दाद्धयत्व कर अभिकृतको हुन्छ ।
Definitions (पररिाषा):
कर द्धववरण (अर्नुसूची ११): र्नेपाल सरकारले मुल्य अभिबृिी कर ऐर्नको अर्नुसूची ११ मा
तोके बमोजजमको फाराम
कर वषु (Tax year) : कर बषु िन्नाले द्धवक्रम सम्वत अर्नुसारको वषु हो (आभथुक वषु होइर्न)
।
कर अवभि (Filling Period): करदाताको द्धकभसम अर्नुसार िर्नुु पर्ने अवभि माभसक, द्वै माभसक
वा चौमाभसक मध्ये एक हुन्छ। कर अवभि समाप्त र्निए पभर्न जुर्न भमभतमा बन्द गर्ने द्धववरण
ददर्ने हो सो भमभत पर्ने कर अवभि उल्लेख गर्नुप
ु दुछ ।
अवभि (Period) :
माभसक द्धववरणमा अवभि १ दे खी १२ हुन्छ। १ िन्नाले बैशाख बुजझन्छ िर्ने १२
ले चैत्रलाई जर्नाउँछ ।
चौमाभसक द्धववरणमा अविी १ दे खी ३ हुन्छ। १ िन्नाले श्रावण दे खी काभतुक
बुजझन्छ, २ िन्नाले मं भसर दे खी फाल्गुण बुजझन्छ र ३ िन्नाले चैत्र दे खी अको वषुको
आषाढ बुजझन्छ।
द्वैमाभसक द्धववरणमा अविी १ दे खी ६ हुन्छ। १ िन्नाले श्रावण र िाद्र बुजझन्छ,
२ िन्नाले असोज र काभतुक बुजझन्छ, ३ िन्नाले मंभसर र पुस बुजझन्छ, ४ िन्नाले
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माघ र फाल्गुण बुजझन्छ, ५ िन्नाले चैत्र र बैसाख बुजझन्छ र ६ िन्नाले जेष्ठ र
आसाढ बुजझन्छ।
PROCEDURE (प्रद्धक्रया):
1.0

भबद्युभतय माध्यमवाट कारोबार बन्द गर्नुको लाभग मुल्य अभिबृिी कर द्धववरण िर्ने प्रद्धक्रया

1.1

कर द्धववरण िर्नुका लाभग करदाताले आन्तररक राजस्व द्धविागको वेव साइट https://ird.gov.np मा
गएर 'Taxpayer Portal' छान्नु पदुछ।

1.2

'Taxpayer Portal' मा जललक (Click) गरे पभछ 'Taxpayer portal menu' दे जखन्छ।

1.3

VAT को अगाडी िएको '+' जचन्हमा जललक(Click) गरे र 'VAT' मेर्न ु खोल्र्नु पदुछ।

1.4

ु ो “VAT Close of Business Entry” मा जललक (Click) गरे पभछ तलको जस्क्रर्न (Screen) दे जखन्छ।
मेर्नक

1.5

माभथको जस्क्रर्न (Screen) मा यी डाटा(Data) िर्नुु होस।
1. युजरर्नेम (Username)– युजरर्नेम केस सेजन्सद्धटि (Case sensitive) छ।
2. पासवडु (Password) – पासवडु (Password) केस सेजन्सद्धटि (Case sensitive) छ र कम्तीमा
६ अक्षरको हुर्न ु पदुछ। युजरर्नेम (Username) र पासवडु (Password) सेि (Save) गररएको
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द्धववरण पछी खोल्र्न द्धटपेर सुरजक्षत राख्नु पदुछ । पुर्नः पासवडु (Re-enter Password)–
पासवडु (Password) रुजु गर्नु फेरी पासवडु (Password) टाईप गर्नुस
ु ।
3. स्थायी लेखा र्नम्बर टाईप गर्नुस
ु ।
4. ईमेल (email) टाईप गर्नुस
ु ।
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5. सम्पकु र्नम्बर – सम्पकु र्नम्बर टाईप गर्नुस
ु ।
6. 'Register' बटर्न(Button) जललक गर्नुह
ु ोस । 'Register' बटर्ना जललक पछी तलको जस्क्रर्न
(Screen) दे जखन्छ।

जस्क्रर्न (Screen) मा दे खाईएको सजममसर्न र्नंवर (Submission Number) सुरजक्षत राख्नुहोस । यो द्धववरण
पछी खोल्र्न Submission Number, Username र Password सम्झर्नु पदुछ।
त्यस पछी ‘Proceed’ बटर्न (Button) जललक (Click) गर्नुु होस। बटर्न (Button) जललक (Click) गरे पछी
तलको जस्क्रर्न (Screen) दे जखन्छ।

करदाताले भर्नम्र्न द्धववरण िर्नुु पछु।
•

बषु टाइप गर्नुु होस।

•

'Filing period' िर्ने अवभि (M, T, B) छान्नु होस।

•

अवभि छान्नु होस।

1. कर लाग्र्ने द्धवक्री उल्लेख गर्नुु होस। यो व्यवसाय बन्द गर्ने अजन्तम कर द्धववरण िएको हुँदा
मौज्दातमा रहेका सबै सामार्न भबद्धक्र िएको मार्नी मौज्दात शुन्य रहर्नुपदुछ ।
2. द्धवक्रीमा सं कलर्न गरे को कर डेभबट महलमा उल्लेख गर्नुह
ु ोस । कर लाग्र्ने द्धवक्री िएमा यो
अभर्नवायु हुन्छ।
3. भर्नकासी कारोबार िएमा उक्त महलमा कारोबार उल्लेख गर्नुु होस।
4. छु ट द्धवक्री (Exempted Sale) िएमा उल्लेख गर्नुु होस।
5. कर लाग्र्ने खररद (Taxable Purchase) उल्लेख गर्नुु होस।
6. खररदमा भतरे को कर क्रेभडट (Tax on Taxable Purchase) उल्लेख गर्नुु होस। कर लाग्र्ने खररद
िएमा यो अभर्नवायु हुन्छ।
7. कर लाग्र्ने पैठारी (Taxable Purchase Import) िएमा उल्लेख गर्नुु होस।
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8. पैठारीमा भतरे को कर क्रेभडट (Tax on Taxable Purchase Import) उल्लेख गर्नुु होस। कर लाग्र्ने
पैठारी िएमा यो अभर्नवायु हुन्छ।
9. छु ट खररद (Exempt Purchase) िर्नुु होस।
10. छु ट पैठारी (Exempt Import) िर्नुु होस।
11. अन्य थपघट
क्रेभडट र्नोट (Credit Note) वा डेद्धवट र्नोट (Debit Note) भलर्नु िएको छ िर्ने वा कुर्नै अन्य कारणले
थपघट गर्नुु छ िर्ने अन्य थपघटको क्रेभडट (Credit) वा डेद्धवटमा (Debit) िर्नुु होस।
अन्य थपघट क्रेभडट िएमा “अन्य थपघट क्रेभडट छ ?” बटर्नमा जललक गरी द्धववरण राख्नुपदुछ।

जुर्न कारणले क्रेभडट थपघट गर्नुु परे को हो सोही महलमा सो रकम उल्लेख गर्नुह
ु ोस । सबै क्रेभडट
थपघट रकम उल्लेख गररसकेपभछ “Ok” बटर्न जललक गर्नुह
ु ोस ।
अन्य थपघट डेद्धवट िएमा “अन्य थपघट डेद्धवट छ ?” बटर्नमा जललक गरी द्धववरण राख्नुपदुछ ।
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जुर्न कारणले डेद्धवट थपघट गर्नुु परे को हो सोही महलमा सो रकम उल्लेख गर्नुह
ु ोस । सबै डेद्धवट थपघट
रकम उल्लेख गररसकेपभछ “Ok” बटर्न जललक गर्नुह
ु ोस ।
12. जम्मा क्रेभडट र डेद्धवट (Total Debit and Credit) आफै गणर्ना हुन्छ।
13. डेद्धवटबाट क्रेभडट आफै घटे र (Debit - Credit) गणर्ना हुन्छ।
14. अजघल्लो अवभिमा क्रेभडट (Credit) छ िर्ने गत मद्धहर्नाको भमलार्न गर्नु बांद्धक क्रेभडट (Credit) मा
िर्नात्मक (Positive) अंकमा िर्नुु होस।
15. भतर्नुु पर्ने कर आफै गणर्ना हुन्छ।
16. करदाताले सेि (Save) वा सजव्मट (Submit) गर्नु सलर्नेछ। सेि (Save) गरे को डाटा फेरर खोले र

पररवतुर्न गर्नु सद्धकन्छ। एक पटक सजव्मत (Submit) िैसकेको डाटा

पररवतुर्न गर्नु पाईंदै र्न,

त्यसकारणले द्धववरण सजव्मट (Submit) गर्नु अजघ िरे का सूचर्नाहरू दठक छ की छै र्न रुजु गर्नुु पछु।
द्धववरण सजव्मत गर्नु अजघ 'म यस द्धववरणमा उल्लेख गररएको जार्नकारर सत्य र पुरा िएको व्यहोरा
प्रमाजणत गदुछुं' िन्ने शमदको अगाडीको चेक बलस (Check Box) मा जललक(Click) गर्नुु पछु र
'Submit' बटर्न (Button) जललक (Click) गर्नुु पछु जुर्न रुजुको लाभग तयार हुन्छ। सजव्मत (Submit)
गरे पछी 'Verify' बटर्न (Button) जललक(Click) गर्नु भमल्र्ने हुन्छ र रुजुको प्रद्धक्रयामा जार्नु पछु।

2.0

कर द्धववरण रुजु गर्ने प्रद्धक्रया :

यो कर द्धववरणको रुजु कर अभिकृतले गर्नुप
ु दुछ ।
Revision History:
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