नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

आन्तरिक िाजस्व विभाग

व्यिस्थापन गोष्ठी, २०७९ बाट जािी प्रविबद्धिा

व्यावसाययक, स्वच्छ, करदातामैत्री एवं प्रयवयिमैत्री कर प्रशासनको पररचालनबाट कर पररपालना तर्ा स्वेच्छच्छक
कर सहभायिता अयभवृच्छि िदै आन्तररक स्रोतको यहस्सा बढाउने र राजस्वको दायरा यवस्तार िने नेपाल
सरकारको बजेट वक्तव्यमा उच्छिच्छित राजस्व नीयत तर्ा कायथक्रमको कायाथन्वयन िनथ आन्तररक राजस्व यवभाि
प्रयतबि रहेको छ। स्वेच्छच्छक कर सहभायिता अयभवृच्छि िने, कर प्रणालीमा करदाताको पहुँच यवस्तार िने,
यवद् युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह यवस्तारका लायि यदिो, भरपदो र व्यवच्छथर्त प्रयवयिको यवकास िने कायथलाई
प्रार्यमकतामा राच्छि कायथसम्पादन िररनेछ।सघन र प्रभावकारी अनुिमन मार्थत राजस्व चुहावटलार्थ यनयन्त्रण
िनथ र करदातालार्थ सहजीकरण िरी कर सहभायिता वृच्छि िनथ आयर्थक वर्थ २०७९/८० लाई “बजाि अनुगमन
िर्ष” को रुपमा सर्ल बनाउन यवभाि प्रयतवि रहेको छ।
कर प्रशासनलाई स्वच्छ, पारदशी, जवार्दे ही एवम् उत्तरदायी बनाउन कमथचारीको अनुशासन र आचरणित
पक्षको अहम् भूयमका हन्छ। करदातालाई प्रदान िररने सेवा प्रवाहमा अझ सुिार िरी कर प्रशासनको छयवलार्थ
र्प व्यावसाययक र करदातामैत्री बनाउने तर्थ सबैको प्रयतविता रहने छ।
नेपाल सरकारको राजस्व नीयत तर्ा कायथक्रमको कायाथन्वयन, कर नीयत तर्ा प्रणालीको सुदृढीकरण एवं
यवभािले अवलम्बन िरे को रणनीयत तर्ा वायर्थक कायथयोजनाको कायाथन्वयन िदै लयक्षत उद्दे श्य हायसल िनथ यस
िोष्ठी मार्थत कर पररवारका सबै सदस्यहरू दे हाय बमोयजमका यक्रयाकलापहरु सम्पादन िनथ सामू यहक
प्रयतविता व्यक्त िदथ छ ।ुँ
1.

आयर्थक वर्थ २०७९/८० मा यस यवभािको लायि तोयकएको राजस्व लक्ष्य रू.६२६ अबथ संकलनमा
यवशेर् जोड यदने।

2.

यवभाि मातहतका कायाथ लयहरुको लायि स्वीकृत कायथमूलक पररसूचक बमोयजम मायसक तर्ा
वायर्थक लक्ष्य हायसल िदै आयर्थक वर्थ २०७८/७९ मा यवभािको समग्र कायथसम्पादनस्तर ७९.६२
प्रयतशत (A Grade) रहेकोमा चालु आयर्थक वर्थमा र्प १०प्रयतशत यबन्दू ले सुिार िरी कम्तीमा ९०
प्रयतशत (A+ Grade) पुर्याउने ।

3.

आन्तररक राजस्व यवभािको दोस्रो रणनीयतक योजनाको प्रियत मूल्ांकन िरी तेस्रो रणनीयतक योजना
तजुथमा िने।

4.

चालु आयर्थक वर्थमा २ लाि व्यच्छक्तित थर्ायी लेिा नम्बर, १ लाि ७५ हजार व्यवसाययक थर्ायी लेिा
नम्बर, ७५ हजार अन्तःशुल्क र्जाजत जारी/नवीकरण िरी करािार यवस्तार िने ।

5.

आयर्थक ऐन, २०७९ ले आयर्थक वर्थ २०७९/८० दे च्छि िैरबायसन्दा व्यच्छक्तले नेपालका उपभोक्तालार्थ
प्रदान िने (B2C) यवद् युतीय सेवामा नयाुँ करको रुपमा लािू िरे को यवद् युतीय सेवा कर (Digital
1

Service Tax – DST) र मूल् अयभवृच्छि कर (VAT) लार्थ कायाथन्वयन िनथ यवद् युतीय माध्यमबाटै
करदाता दताथ हन सक्ने, यववरण र कर दाच्छिला िनथ सक्ने सरलीकृत प्रणालीको यवकास िरी
कायाथन्वयनमा ल्ाईने।
6.

तीनै तहका सरकारका यनकायले यवद् युतीय माध्यमबाट अयग्रम कर कट्टीको यववरण यदनुपने
व्यवथर्ालार्थ अयनवायथ िने।नेपालमा काम िनथ श्रम सहमयत प्राप्त िरे का यवदे शी नािररकले श्रम
स्वीकृयत र यभसा नवीकरण िदाथ तर्ा पेशा व्यवसायमा संलग्न व्यच्छक्तको पेशाित प्रमाणपत्र नवीकरण
िदाथ थर्ायी लेिा नम्बर र करचुक्ता प्रमाणपत्र अयनवायथ रूपमा पेश िनुथपने , चार पाङ्ग्ग्रे सवारी सािन
िररद िदाथ अयनवायथ रूपमा थर्ायी लेिा नम्बर पेश िनुथपने र नािररकता तर्ा राच्छष्टि य पररचयपत्र
प्रदान िदाथ कै बित व्यच्छक्तित थर्ायी लेिा नम्बर प्रदान िररने व्यवथर्ाको कायाथ न्वयनद्बारा करको
दायरा यवस्तार िने।

7.

कर नीयत, कानुन तर्ा कायथ प्रयक्रयाहरुको बारे मा करदातालाई सुसूयचत बनाई आय यववरण,
मू.अ.कर यववरण, अन्तःशुल्क यववरण तर्ा अयग्रम कर कट्टीको यववरण र कर रकम तोयकएको समय
सीमायभत्र यवद् युतीय माध्यमबाट दाच्छिला िनथ जािरूक र सक्षम बनाउन प्रयोिात्मक र व्यवहाररक
करदाता यशक्षा कायथक्रम सञ्चालन िने। यस्तो कायथक्रम स्रोतमा कर कट्टी िने सरकारी, सावथजयनक
तर्ा िैरसरकारी यनकायहरुमा समेत सञ्चालन िने। चालु आयर्थक वर्थमा कम्तीमा ७४० करदाता
यशक्षा कायथक्रम सञ्चालन िने।

8.

ठूला करदाता कायाथ लय र मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय अन्तिथत रहे का करदाताहरुको आयकर
र मूल् अयभवृच्छि करतर्थको Non-filer संख्या बढीमा १ प्रयतशतमा सीयमत िने। सार्ै, आन्तररक
राजस्व कायाथलय तर्ा करदाता सेवा कायाथ लयमा दताथ रहेका करदाताहरुको आयकरतर्थको Nonfiler संख्या बढीमा ३० प्रयतशत र मूल् अयभवृच्छि करतर्थको Non-filer संख्या बढीमा १०
प्रयतशतमा सीयमत िने।

9.

आयर्थक ऐन, २०७९ ले प्रदान िरे का यवयभन्न छु ट तर्ा सुयविाहरुको प्रभावकारी रुपमा कायाथन्वयन
िने।

10. बक्य ता कर असुली िने प्रयोजनको लायि कर बक्य ता राख्ने करदाताहरूलार्थ अच्छन्तम तहसम्मको
कानुनी कारवाही िरी बक्य ता असुली तर्ा लित अद्यावयिक िरी सम्वत् २०७९ साल आर्ाढ
मसान्तमा कायम रहेको बक्य ताको ७० प्रयतशत बक्य ता घटाउने। यस यवभािको अद्यावयिक कुल
बेरुजु ४९ अबथ ६८ करोडमध्ये कच्छम्तमा ६० प्रयतशत बेरुजु र्छथ य ट िने। सार्ै, सबै कायाथलयको
बेरुजु अयभलेिलाई यवद् युतीय प्रणालीमा आवि िने।
11. करदाता तर्ा कारोवार सम्बन्धी सबै सूचनाहरुलाई एकीकृत सूचना प्रणालीमा आवि िने । सूचनामा
आिाररत राजस्व जोच्छिमका क्षेत्रहरुको यवश्लेर्ण िरी सोका आिारमा कर परीक्षण तर्ा अनुसन्धान
िने। नक्कली बीजक, नक्कली अन्तःशुल्क यटकटको प्रयोि एवम् अन्तःशुल्कजन्य वस्तुहरुमा हने
राजस्व चुहावट यनयन्त्रण िनथ कडार्का सार् अनुिमन, यनिरानी एवम् अनुसन्धान कायथलाई र्प सघन
र व्यापक बनाउने।

2

12.

आयर्थक वर्थ २०७९/८० लाई “बजाि अनुगमन िर्ष” को रुपमा सर्ल बनाउन कम्तीमा १८ हजार
करदाताको थर्लित अनुिमन िने। सघन र प्रभावकारी अनुिमनमार्थत राजस्व चुहावट यनयन्त्रण
िनथ र करदातालाई सहजीकरण िरी कर सहभायिता वृच्छि िनथ सहयोि पुग्ने अपेक्षा िररएको छ।

13. आयकर, मूल् अयभवृच्छि कर तर्ा अन्त:शुल्क यनिाथरण भई सो उपर यवभािमा प्रशासकीय
पुनरावलोकनको लायि आयर्थक वर्थ २०७८/७९ मा बक्य ता रहे का यनवेदनको ८० प्रयतशत र चालु
वर्थमा दताथ हने यनवेदनहरुमध्ये यस वर्थ कच्छम्तमा ५० प्रयतशत यनवेदन उपर यनणथय िरी र्र्छ्यौट कायथ
सम्पन्न िने।
14. मूल् अयभवृच्छि कर तर्ा आयकरतर्थको कर यनिाथरण आदे श एकीकृत कर प्रणालीबाट स्वचायलत
रुपमा तयार हने प्रणाली यवकास िररएको छ। यसै सन्दभथमा करदाताको कारोबार जाुँच तर्ा छानयवन
िरी एकीकृत कर प्रणालीमा कर परीक्षण प्रयतवेदन तयार हने िरी चालु आयर्थक वर्थयभत्र सुिार कायथ
िने। यवद् युतीय माध्यमबाट राजस्व भुक्तानी िने प्रणाली (E- Payment System) लार्थ प्रभावकारी र
सरल बनाउने।
15. पूवाथनुमायनत आय यववरण (डे 01) तर्ा कारोबारमा आिाररत कर यववरण (डे 02) पेश िने साना
करदाताहरुले यवद् युतीय माध्यमबाट स्वचायलत रुपमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त िने प्रणाली यवित
वर्थदेच्छि कायाथन्वयन भर्रहेको छ। सम्वत् २०७९ साल चैत्रयभत्र एकीकृत कर प्रणालीमा आवश्यक
सुिार िरी कर बक्य ता नभएका डे ०३ आय यववरण पेश िने करदाताहरुले यवद् युतीय माध्यमबाट
स्वचायलत रुपमा करचुक्ता प्रमाणपत्र यलन सक्ने िरी प्रणालीित प्रवन्ध यमलाउने ।
16. अन्त:शुल्क प्रशासनलाई सूचना प्रयवयिमैत्री बनाउने।अन्त:शुल्कको ATR पूणथ कायाथन्वयनमा लयिने।
यवयर उत्पादन िने प्रयतष्ठानहरुमा सम्वत् २०७९ साल प र्यभत्र फ्लोयमटर जडान िरी यवभािमा Real
Time Data प्राप्त हने प्रणालीको यवकास िने। सार्ै, मयदरा/वार्न उत्पादन िने प्रयतष्ठानहरूमा समेत
फ्लोयमटर जडान िने सम्बन्धमा अध्ययन िरी आवश्यक तयारी कायथ िने।
17. कर प्रणालीलाई सूचना प्रयवयिमैत्री बनाउुँ दै यवद् युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह िनथ प्रयक्रयाित
व्यवथर्ाहरुको अन्तरआविता र एकीकृत सफ्टवेयर यनमाथणका लायि कर तर्ा सूचना प्रयवयि
यवज्ञहरुबाट कर प्रणालीको Business Process Reengineering-BPR सम्बन्धी अध्ययन सम्वत् २०७९
साल चैत्रयभत्र सम्पन्न िरी सोको आिारमा सरल, सक्षम र आिुयनक सूचना प्रणालीमा आिाररत कर
प्रणाली यवकास िने कायथ प्रारम्भ िने।
18. यवभािले तोकेका करदाताले अयनवायथ रूपमा यवद् युतीय बीजक जारी िनुथ पने व्यवथर्ा पूणथ रूपमा
कायाथन्वयनमा ल्ार्ने। केन्द्रीय बीजक अनुिमन प्रणाली (CBMS) मा आवि हनु पने तोयकएका
करदातालार्थ अयनवायथ रुपमा CBMS मा आवद्ब िने।
19. जनशच्छक्त आपूयतथ तर्ा व्यवथर्ापनको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय तर्ा अन्य तालुक यनकायहरुबाट
सहयोिको अपेक्षा रहेको छ। आयकर, मूल् अयभवृच्छि कर, अन्तःशुल्क र अन्तराथच्छष्टि य करतर्थ
कच्छम्तमा २०/२० जना अयिकृतहरूलार्थ Pool of Expert को रूपमा तयार िने िरी क्षमता यवकासको
कायथक्रम सञ्चालन िने।
२०७९ असोज १३
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