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मिमि २०७७।०४।०८

श्री ठू ला करदािा कार्ाालर्,
श्री िध्र्स्िरीर् करदािा कार्ाालर्,
श्री आन्िररक राजस्व कार्ाालर्, सबै
श्री करदािा सेवा कार्ाालर्, सबै
ववषर्ः आमथाक ऐन, २०७७ को दफा २४ cg';f/ िुद्दा वफिाा मलO{ z'Ns, थप दस्िुर
िथा जररवाना मिन्हा lng ;lsg] सम्बन्धिा ।
उपर्ुक्त
ा ववषर्िा आमथाक ऐन, २०७७ को दफा २४ अनुसार शुल्क, थप दस्िुर िथा जररवाना
मिन्हा सम्बन्धी ववशेष व्र्वस्था कार्ाान्वर्न गनाको लामग दे हार् बिोजजि गने गराउने गरी
मिमि २०७७।०३।२८ िा मनर्ार् भएकोले करदािाले िुद्दा वफिाा मलन पेश गनुप
ा ने मनवेदन र
कार्ाालर्ले ववभागिा पठाउनु पने प्रगमि वववरर्को ढा¤चा सिेि र्सै साथ सं लग्न गरी
पठाइएको व्र्होरा मनदे शानुसार अनुरोध छ ।
िपमसल

1= आर्कर ऐन, २०५८, िूल्र् अमभवृवि कर ऐन, २०५२ र अन्िःशुल्क ऐन, २०५८ बिोजजि
सम्वि् २०७५ साल असार िसान्िमभत्र कर मनधाारर् वा अन्िःशुल्क मनधाारर् भएको हुनपु नेछ ।

2= झुट्टा िथा नक्कली बीजक सम्बन्धिा कर मनधाारर् भएकोिा त्र्स्िो िुद्दाको हकिा र्ो सुववधा मलन
पाईने छै न ।

3= कर मनधाारर् वा अन्िःशुल्क मनधाारर् उपर जचत्त नबुझाई आन्िररक राजस्व ववभाग सिक्ष
प्रशासकीर् पुनरावलोकनको लामग मनवेदन ददई ववचारामधन रहेका वा ववभागको मनर्ार्िा जचत्त
नबुझाई राजस्व न्र्ार्ामधकरर् वा अदािलिा पुनरावेदन गई ववचारामधन रहेका िुद्दा वफिाा मलन
सवकने छ ।

4= िुद्दा वफिाा मलन, कर मनधाारर्बाट कार्ि भएको कर रकि र सोिा लागेको व्र्ाज दाजिला गना
र शुल्क, थप दस्िुर िथा जररवाना मिन्हाका लामग मनवेदन ददने व्र्जक्तले आमधकाररक व्र्जक्त वा
प्रमिमनमध भएको पररचर् िुल्ने कागजाि पेश गनुप
ा ने छ ।

5= आन्िररक राजस्व ववभागिा ववचारामधन रहेको मनवेदन (िुद्दा) वफिाा मलन ववभागिा अनुसूची १
बिोजजिको ढाच
¤ ािा र आन्िररक राजस्व कार्ाालर् िाफाि वफिाा मलन अनुसूची २ बिोजजिको

ढा¤चािा मनवेदन ददन सवकनेछ । कार्ाालर् िाफाि िुद्दा वफिाा मलन मनवेदन ददने मनवेदकको सक्कल
मनवेदन ववभागिा पठाउनु पनेछ ।

6= राजस्व न्र्ार्ामधकरर् र अदालििा ववचारामधन रहेको िुद्दाको हकिा सोही मनकार्िा िुद्दा वफिाा
मलन मनवेदन ददन सवकनेछ ।

7= आन्िररक राजस्व ववभागबाट िुद्दा वफिाा भएको मनर्ार् सवहिको सक्कल फाईल सम्वजन्धि
कार्ाालर्िा पठाईनेछ ।

8= िुद्दा वफिाा भएपमछ करदािाले कर मनधाारर्बाट कार्ि भएको कर र सो िा लागेको व्र्ाज
(दाजिला गरे को मिमि सम्िको व्र्ाज गर्ना गरी) बुझाई शुल्क, थप दस्िुर िथा जररवाना
मिन्हाको लामग सम्वजन्धि कार्ाालर्िा मनवेदन ददनुपनेछ ।

9= शुल्क, थप दस्िुर िथा जररवाना मिन्हाको लामग मनवेदन ददएपमछ कार्ाालर्बाट दे हार् बिोजजि
गनुप
ा नेछ ।
(क) Appeal Close गनुा अगामिको ATR Print गरी राख्ने,
(ि) Appeal Close गने । (कारर्िा आमथाक ऐन, २०७७ को दफा २४ उल्लेि गने )
(ग)

Final MA गनेः Final MA गदाा जुन अवमधको कर मनधाारर् भएको हो सोही अवमध
उल्लेि गने ।

(घ)

कर मनधाारर् मिमिः Appeal Close भएको मिमि राख्ने ।

(ñ) व्र्ाज गर्ना मिमिः करदािाले कर दाजिला गने ददनको मिमि राख्ने ।
(च)

कर र व्र्ाज दाजिला भए र नभएको र्वकन गरी बा¤की शुल्क, MP लाई Rebate ददन
कार्ाालर् प्रिुिबाट मनर्ार् गने ।

(छ) Payment Hold भए Release गने ।
(ज) ररवेट प्रवववि गने, सो को लगि र रे किा िर्ार गरी प्रगमि वववरर् ववभागिा
पठाउनु पनेछ ।

10= िुद्दा वफिाा मलन ववभागिा ददने मनवेदनको ढा¤चा (अनुसूची १)
11= कार्ाालर् िाफाि िुद्दा वफिाा मलनको लामग ददने मनवेदनको ढा¤चा (अनुसूची २)
12= शुल्क, थप दस्िुर िथा जररवाना मिन्हा पाउनको लामग कार्ाालर्िा ददने मनवेदनको
(अनुसूची ३)

13= कर दाजिला र मिन्हा सम्बन्धी कार्ाालर्ले गने ररपोवटङ ढा¤चा (अनुसूची ४)

-वसन्ि राज मिवारी+_
शािा अमधकृि

अनुसूची १
श्रीिान् िहामनदे शकज्र्ू
श्री आन्िररक राजस्व ववभाग
लाजजम्पाट, काठिािौं ।
ववषर्ः प्रशासकीर् पुनरावलोकनको मनवेदन वफिाा मलने सम्बन्धिा ।
उपरोक्त ववषर्िा ि मनवेदक ......................................... (स्थार्ी लेिा नम्वर ........................)
को आमथाक वषा .............................को आर्कर / िूल्र् अमभवृवि कर / अन्िःशुल्क िफा
मिमि...............िा .........................कार्ाालर्बाट भएको कर मनधाारर् आदे श उपर जचत्त नबुझाई
आन्िररक राजस्व ववभागिा दिाा नम्वर.............. मिमि................... िा प्रशासकीर् पुनरावलोकनको
मनवेदन दिाा गरी हाल ववचारामधन रहे को छ । आमथाक ऐन, २०७७ को दफा २४

बिोजजि आर्कर /

िूल्र् अमभवृवि कर / अन्िःशुल्क िफा मनधाारर्बाट कार्ि भएको कर र सोिा लागेको व्र्ाज दाजिला
गना िन्जुर गरी मनवेदन जजवकर दावी छािी प्रशासकीर् पुनरावलोकनको मनवेदन वफिाा मलनको लामग र्ो
मनवेदन पेश गरे को छु । झुट्टा िथा नक्कली बीजक सम्बन्धिा कर मनधाारर् भएको छै न । व्र्होरा सााँचो
छ झुट्टा ठहरे कानून बिोजजि सहुाँला बुझाउाँला ।

मनवेदकः
फिा / मनकार्को नािः
मनवेदक / प्रमिमनमधको नािः
ठे गानाः
स्थार्ी लेिा नम्वर
दस्िििः
इमि सम्बि् २०७७

साल ................िवहना ......गिे

रोज.......शुभि्

अनुसूची २
श्रीिान् िहामनदे शकज्र्ू
श्री आन्िररक राजस्व ववभाग
लाजजम्पाट, काठिािौं ।
िाफािः

श्रीिान् प्रिुि कर प्रशासकज्र्ू / प्रिुि कर अमधकृिज्र्ू

श्री ...................................कार्ाालर्,..............
ववषर्ः प्रशासकीर् पुनरावलोकनको मनवेदन वफिाा मलने सम्बन्धिा ।
उपरोक्त ववषर्िा ि मनवेदक ......................................... (स्थार्ी लेिा नम्वर ........................)
को आमथाक वषा .............................को आर्कर / िूल्र् अमभवृवि कर / अन्िःशुल्क िफा
मिमि....................िा .........................कार्ाालर्बाट भएको कर मनधाारर् आदे श उपर जचत्त नबुझाई
आन्िररक राजस्व ववभागिा दिाा नम्वर.............. मिमि................... िा प्रशासकीर् पुनरावलोकनको
मनवेदन दिाा गरी हाल ववचारामधन रहे को छ । आमथाक ऐन, २०७७ को दफा २४

बिोजजि आर्कर /

िूल्र् अमभवृवि कर / अन्िःशुल्क िफा मनधाारर्बाट कार्ि भएको कर र सोिा लागेको व्र्ाज दाजिला
गना िन्जुर गरी मनवदे दन जजवकर दावी छािी प्रशासकीर् पुनरावलोकनको मनवेदन वफिाा मलनको लामग
आन्िररक राजस्व कार्ाालर्,................. ...... ....... ...... िाफाि आन्िररक राजस्व ववभाग सिक्ष र्ो मनवेदन
पेश गरे को छु । झुट्टा िथा नक्कली बीजक सम्बन्धिा कर मनधाारर् भएको छै न । व्र्होरा सााँचो छ झुट्टा
ठहरे कानून बिोजजि सहुाँला बुझाउाँला ।

मनवेदकः
फिा / मनकार्को नािः
मनवेदक / प्रमिमनमधको नािः
ठे गानाः
स्थार्ी लेिा नम्वर
दस्िििः

इमि सम्बि् २०७७

साल ................िवहना ......गिे

रोज.......शुभि्

अनुसूची ३

श्रीिान् प्रिुि कर प्रशासकज्र्ू

मिमि ................

/ प्रिुि कर अमधकृिज्र्ू

....................................कार्ाालर्,
ववषर्ः शुल्क, थप दस्िुर िथा जररवाना मिन्हा गरी पाउाँ ।
उपरोक्त

ववषर्िा

ि

मनवेदक

करदािा

......................................(स्थार्ी

लेिा

नम्वर

....................) ले आन्िररक राजस्व ववभाग, राजस्व न्र्ार्ामधकरर्, काठिािौं / ववराटनगर / पोिरा /
नेपालगञ्जिा ....................

अदािलिा ववचारामधन भएको आमथाक वषा ........

िूल्र्

अन्िःशुल्किफाको

अमभवृवि

कर

/

(मनवेदन

र

पुनरावेदन)

.....को आर्कर /
िुद्दा

वफिाा

मलई

मिमि.........................िा कर मनधाारर्बाट कार्ि भएको कर र सो िा लागेको व्र्ाज रकि दे हार्
बिोजजि दाजिला गरी आमथाक ऐन, २०७७ को दफा २४ बिोजजि सो कर मनधाारर्बाट लागेको शुल्क,
थप दस्िुर िथा जररवाना मिन्हा गरी पाउाँ भनी दे हार्का कागजािहरु सं लग्न रािी र्ो मनवेदन पेश गरे को
छु । झुट्टा िथा नक्कली बीजक सम्बन्धिा कर मनधाारर् भएको छै न । व्र्होरा सााँचो छ झुट्टा ठहरे कानून
बिोजजि सहुाँला बुझाउाँला ।

१. मनवेदन र पुनरावेदनको िुद्दा वफिाा भएको प्रिार् ।
२. मनधाारर्बाट कार्ि भएको कर र सो िा लागेको व्र्ाज दाजिला गरे को प्रिार् ।
िपमसल
मस.नं.

आमथाक वषा

िुद्दाको वकमसि

१.

लागेको कर

व्र्ाज

शुल्क

आर्कर
िूल्र् अमभवृवि कर
अन्िःशुल्क

२.

मनधाारर्बाट

कार्ि

भएको कर रकि र
सोिा

लागेको

दाजिला

मिमि

.........

सम्िको

बुझाउनुपने व्र्ाज
३.

मिन्हा भएको शुल्क,
थप

दस्िुर

िथा

जररवाना

मनवेदकः
नािः
ठे गानाः
दस्िििः
सम्पका नम्वरः

थप दस्िुर

जररवाना

जम्िा

अनुसूची ४
करदािाको नािः
मस.नं.

स्थार्ी लेिा नम्वरः

आमथाक वषा

िुद्दाको वकमसि

१.

लागेको कर

व्र्ाज

शुल्क

थप दस्िुर

जररवाना

आर्कर
िूल्र् अमभवृविकर
अन्िःशुल्क

२.

मनधाारर्बाट

कार्ि

भएको कर

र सोिा

लागेको

व्र्ाज

(दाजिला

मिमि

.........

सम्िको

बुझाउनुपने व्र्ाज )
३.

मिन्हा भएको शुल्क,
थप

दस्िुर

िथा

जररवाना

िर्ार गनेः

स्वीकृि गनेः

पदः

पदः

दस्िििः

दस्िििः

मिमिः

मिमिः

नािः

नािः

नोटः धेरै आमथाक वषाको वववरर् भनुप
ा ने भएिा र्सै बिोजजिको फाराि थप गरी भना सवकने छ ।

जम्िा

