करदाता
दताा सम्बन्धी जानकारीमूलक पुस्ततका

नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
आन्त्तररक राजस्व ववभाग
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१. तथायी ले खा नम्बर (PAN)
कुनै व्यवसाय मार्ात ननधाारणयोग्य आय आजान गना चाहने व्यस्ि वा ननकाय तथा ववभागले तथायी लेखा
नम्बर नलनुपने भनी तोवकएका वा स्रोतमा करकट्टी गनुप
ा ने जुनसुकै व्यस्िले आय आजान गनुप
ा ूवा वा
करकट्टी गनुा अगावै आयकरमा दताा गनुप
ा दाछ । आयकरमा दताा गदाा कुनै व्यस्ि वा ननकायलाई प्रदान
गररने करदाता पवहचान नम्वरलाई तथायी लेखा नम्बर (Permanent Account Number/PAN) भननन्छ ।
यसलाई करदाता पवहचान नम्बर (Taxpayer Identification Number) पनन भननन्छ । आयकर ऐन 2058
को दर्ा 78 र आयकर ननयमावली २०५९ को ननयम 23 ले तथायी लेखा नम्बर सम्बन्धी व्यवतथा
गरे को छ । तथायी लेखा नम्बर आन्तररक राजतव ववभाग अन्तगातका आन्तररक राजतव कायाालय र
करदाता सेवा कायाालयहरुबाट जारी हुन्छ ।
•

तथायी लेखा नम्बर पेशागत वा व्यवसावयक कारोबार गने र कर नतने एउटा तथायी पररचय पत्र
हो । यो प्रत्येक व्यस्ि/करदातालाई कर प्रयोजनको लानग उपलब्ध गराईने एक पवहचान पनन
हो ।

•

तथायी लेखा नम्बर एकपटक नलईसकेपनछ पररवतान नहुने र सधैँ भरर सोही सं केत अंक कायम
रहीरहने हुनाले यसलाई तथायी लेखा नम्बर भननएको हो ।

•

एउटा तथायी लेखा नम्बर एउटा व्यस्िको लानग एकपटक उपलब्ध हुने र यो नम्बर व्यस्िको
लानग कर नतने र कर प्रशासनको लानग व्यस्िगत सूचनाको स्रोतको रुपमा प्रयोग हुन्छ ।

•

तथायी लेखा नम्बर आन्तररक राजतव ववभागको व्यवतथापन सूचना प्रणालीवाट नसजाना गररन्छ र
एउटा नम्बर नौ अङ्कको अरु कसैसँग ननमल्ने (Unique) हुन्छ ।

•

यसको नवीकरण गराईरहनु पदै न । तर करदाताको ठे गाना¸ कारोबार तथल¸ कारोबारको प्रकृनत
वा तथायी लेखा नम्बर नलने समयमा उल्लेस्खत अन्य कुनै वववरण पररवतान भएमा पररवतान भएको
नमनतले 15 ददननभत्र सोको जानकारी सम्बस्न्धत आन्तररक राजतव कायाालयमा ददनुपने व्यवतथा
छ ।

1.1 तथायी ले खा नम्बर (PAN) का प्रकारहरु
•

व्यस्िगत तथायी लेखा नम्बर (Personal Permanent Account Number/PPAN)

•

व्यवसावयक तथायी लेखा नम्बर (Business Permanent Account Number /PAN)

•

करकट्टी गने ननकायले नलने तथायी लेखा नम्बर (Withholding Permanent Account Number
/WPAN)

1.2 तथायी ले खा नम्बर (PAN) कसले नलनुपने व्यस्ि वा ननकायहरु
करयोग्य आयआजान गने कुनैपनन पेशा¸ व्यवसाय¸ लगानी वा रोजगारी गने व्यस्ि (प्राकृनतक व्यस्ि वा
कम्पनी / ननकाय) र अनिम कर कट्टी गने व्यस्ि (प्राकृनतक व्यस्ि वा कम्पनी / ननकाय, गैरसरकारी
सं तथा¸ सावाजननक सं तथा, कायाालयहरु) सबैले तथायी लेखा नम्बर नलनुपदाछ ।
1.3 तथायी ले खा नम्बर (PAN) नलने तथान
आन्तररक राजतव कायाालय तथा करदाता सेवा कायाालयवाट तथायी लेखा नम्बर नलन सवकन्छ । साथै
आन्तररक राजतव ववभागबाट तथायी लेखा नम्बर जारी गना तवीकृनत प्राप्त उद्योग वास्णज्य सं घ¸ चेम्बरअर्
कमसा तथा वततुगत सं घ सं तथाहरुबाट तथायी लेखा नम्बर नलन सवकन्छ ।तर यतता ननकायवाट जारी
भएका तथायी लेखा नम्बरका आधारमा ववभागले तोकेको अवनधसम्म आयात र ननयाातको कारोवार गना
सवकने छै न ।
1.4 तथायी ले खा नम्बर नलन आवश्यक कागजातहरु
तथायी लेखा नम्बर नलनको लानग ननम्नानुसारका कागजातहरु पेश गनुा पदाछ ।
1.4.1 व्यस्िगत तथायी ले खा नम्बर (PPAN) को लानग
•

नेपाली नागररकको हकमा नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी ।

•

भारतीय नागररकको हकमा सरकारी ननकायले जारी गरे को पररचयपत्र र रोजगारदाताको
स्शर्ाररसपत्र ।

•

भारतवाहेक अन्य ववदे शी नागररकको हकमा राहदानी वा कुटनैनतक ननयोगद्वारा जारी गररएको
पररचयपत्रको प्रनतनलपी, श्रम स्तवकृनतपत्र र रोजगारदाताको स्शर्ाररसपत्र ।

•

1 प्रनत पासपोटा साइजको र्ोटो ।

•

वववरण भरे को आवेदन र्ाराम ।

1.4.2 व्यावसावयक तथायी लेखा नम्बर (PAN) को लानग
1.4.2.1 प्राकृनतक व्यस्िको हकमा,
•

पेशा वा व्यवसाय दताा गने शुरु दताा ननकायले जारी गरे को पेशा वा व्यवसाय दतााको प्रमाणपत्रको
प्रनतनलपी ।

•

नेपाली नागररकताको प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी ।

•

ववदे शीको हकमा राहदानी वा कुटनैनतक ननयोगद्वारा जारी गररएको पररचयपत्र (भारतीय नागररकको
हकमा सरकारी ननकायले जारी गरे को पररचयपत्र) को प्रनतनलपी, श्रम स्तवकृनतपत्र र कर अनधकृतले
कारोवारको प्रकृनत हेरी माग गरे को धरौटी जम्मा गरे को बैंक भौचर ।

•
•

२ प्रनत पासपोटा साइजको र्ोटो ।

आफ्नो भवन भए लालपूजााको र्ोटोकपी अन्यथा घरधनी सँगको घरबहाल सम्झौताको प्रनतनलपी
।

•

मुख्य कारोवार तथल दे स्खने गरी बनाइएको नक्सा ।
1.4.2.2 ननकायको हकमा,

•

साझेदारी र्मा तथा कम्पनी दताा प्रमाणपत्रको प्रनतनलपी,

•

साझेदारी र्मा (JV) को हकमा कायाआदे श सम्बन्धी सम्झौताको प्रनतनलपी¸

•

प्रबन्धपत्र, ननयमावली वा ववधानको प्रनतनलपी,

•

आवेदन पत्रमा दततखत गनेको पासपोटा साइजको २ प्रनत र्ोटोहरु,

•

साझेदारी र्मा भए सबै साझेदार वा कम्पनी भए सबै सं चालकहरुको नागररकताको प्रनतनलपी,

•

तथायी लेखा नम्बर नलने व्यहोराको सं चालक सनमनत वा कायासनमनतको ननणायको प्रनतनलपी

•

अरु कसैलाई अस्ख्तयारनामा ददईएको भएमा अस्ख्तयारनामा पत्र (Power of Attorney)

•

आफ्नो भवन भए लालपूजााको प्रनतनलपी अन्यथा घरधनी सँगको घरबहाल सम्झौताको प्रनतनलपी

•

मुख्य कारोवार तथल वा प्रधान कायाालय दे स्खने गरी बनाइएको नक्सा ।

1.4.3 तथायी ले खा नम्बरको लागी e-Registration गने

प्रकृया

1.4.3.1 व्यस्िगत तथायी ले खा नम्बरको लागी e-Registration गना
व्यस्िगत तथायी लेखा नम्बर वा व्यावसावयक तथायी लेखा नम्बर दुवै नलनको लानग Online
System बाट समेत आवेदन गना सवकने व्यवतथा छ । सो को लानग ववभागको वेधसाईट
www.ird.gov.np नभत्र Taxpayer Portal मा गई ननम्नानुसार प्रविया अपनाउनु पदाछ ।
Registration को

+ Menu click गने

•

Application for Registration मा Click गने

•

User name, Password, Re password, Contact No. , Email Id भने
-यसमा User Name र password नलएकाले सो र ननलएकाले अन्य नाम नम्वर भना सवकन्छ

•

Registration For मा Personal PAN मा Click गने

•

Verifying Offices मा दताा हुने Office Choose गने

•

भरे को वववरण ठीक भएमा Office Chooseगने

•

यसपनछ दतााको लानग Submission Number रातो अक्षरमा दे स्खन्छ।त्योर आफ्नो Username
र Password सुरस्क्षत रुपमा वटपेर राख्ने, Continue मा Click गने

•

व्यस्िको नेपाली तथा अंिज
े ी नाम लगायत अन्य वववरण प्रववष्टी गने

•

र्ोटो र नेपाली भए नागररकताको पररचयपत्र वा ववदे शी भए पासर्ोटा वा अन्य कुनै पररचयपत्र
Scan गरी Upload गने र्माको नाम नेपाली अिजी दुवैमा प्रववष्टी गने,

•

वववरण वप्रन्टगने र Submit गने Menu use गने।

•

Submit मा click गरे पनछ Confirm Action को ननदे शन Confirm गने।

•

उि प्रववष्टी गरे को वववरण एकप्रनत वप्रन्ट गरी सम्बस्न्धत कायाालयमा सम्पका गरे मा कायाालयले
तथायी लेखा नम्बर (PAN) जारी गदाछ ।

1.4.3.2 व्यावसावयक तथायी ले खा नम्बरको लानग
िमशः Registration को

+ Menu click गने

•

Application for Registration मा Click गने

•

User name, Password, Re password, Contact No. , Email Id भने
•

यसमा User Name र Password नलएकाले सो र ननलएकाले अन्य नाम नम्वर भना सवकन्छ

•

Registration For मा Personal PAN मा Click गने

•

Verifying Offices मा दताा हुने Office Choose गने

•

भरे को वववरण ठीक भएमा Office Choose गने

•

यसपनछ दतााको लानग Submission Number रातो अक्षरमा दे स्खन्छ।त्यो र आफ्नो Username
र Password सुरस्क्षत रुपमा वटपेर राख्ने, वप्रन्ट ननकाल्ने ददएको ननदे शन अनुसार गने

•
•

Business Type मा Click गने, व्यस्िगत भए Individual र नभएमा Business Choose गने
Business को Type Choose गने

•

Pan भएमा Yes, नभएमा No Choose गने, Continue मा Click गने

•

Business Registration मा Click गने

•

र्माको नाम नेपाली अिजी दुवैमा प्रववष्टी गने

•

दतााको वववरण मा प्रववष्टी गने

•

मुख्य कायाालय को ठे गाना, कारोबारको मुख्यतथल, व्यवसावयक वववरण, घरधनीको वववरण,
व्यवसावयक ब्यस्िगत वववरण

•

वववरण वप्रन्ट गने र Submit गने Menu use गने।

•

Submit मा click गरे पनछ Confirm Action को ननदे शन Confirm गने।

•

उि प्रववष्टी गरे को वववरण एकप्रनत वप्रन्ट गरी सम्बस्न्धत कायाालयमा सम्पका गरे मा कायाालयले
तथायी लेखा नम्बर (PAN) जारी गदाछ ।

1.5 व्यस्िगत तथायी लेखा नम्बरको र्ाईदा
•

Personal PAN नलएको अवतथामा आर्ूले बुझाएको आयकर कम््यूटर प्रणालीमा रे कर्ा रहने
हुंदा चाहेको बखत हेन ा सवकन्छ ।

•

कर दास्खलाको जानकारी वा कर च ुिा प्रमाणपत्र चावहएमा सहज हुने र यो आनधकाररक समेत
हुन्छ ।

2. मूल्य अनभबृवि करमा दताा
मूल्य अनभबृवि कर ऐन, २०५२ बमोस्जम तथायी लेखा नम्बर नलइसकेका करदाताको हकमा
मू.अ.कर दतााको लानग आवेदन सं लग्न गरी कायाालयमा पेश गनुा पदाछ । पवहले तथायी लेखा

नम्बर ननलएका करदाताको हकमा मानथ तथायी लेखा नम्बर नलन आवश्यक कागजात सवहत
तोवकएको ढाँचामा आवेदन गनुप
ा दाछ । यसरी आवेदन गदाा करदाताले Online मार्ात वा म्यानुअल

दुवै वकनसमले गना सक्दछन् । यसरी पेश भएको आवेदन छाननबन गरी कर अनधकृतले करदातालाई
दताा गररददनु पदाछ ।
2.1 अननवाया रुपमा मू.अ.करमा दताा
दे हायका व्यवसाय तथा कारोबार गने करदाता अननवाया रुपमा मू.अ.करमा दताा हुनपु दाछ ।
•

ववगत 12 मवहनामा वततुको कारोबारको हकमा वावषाक रु 50 लाखभन्दा बढी कारोबार गने
व्यस्ि,

•

ववगत 12 मवहनामा सेवाको कारोबारको हकमा वावषाक रु 20 लाखभन्दा बढी कारोबार गने
व्यस्ि,

•

ववगत 12 मवहनामा वततु तथा से वाको नमस्श्रत कारोबारको हकमा वावषाक रु 20 लाखभन्दा
बढी कारोबार गने व्यस्ि,

•

व्यावसावयक प्रयोजनको लानग एकपटकमा रु दश हजार रुपैया भन्दा बढीको करयोग्य वततु तथा
सेवाको पैठारी गरे मा,

•

ईँटा उत्पादन गरी कारोबार गरे मा, मददरा, वाइन, हे ल्थ क्लब, नर्तको थेक, मसाज थेरापी, मोटर

पाटास,् ववद्युतीय सफ्टवेयर, भन्सार एजेण्ट, खेलौनाको व्यावसाय, ट्रेवकङ, याावर्टङ, अल्ट्रालाइट
फ्लाइट, ्याराग्लाइनर्ङ, पयाटक सवारी, िसर, वालुवा खानी, तलेट र ढुं गा उद्योग सम्बन्धी
व्यवसाय सञ्चालन गने,

कुनै व्यस्िले महानगरपानलका उपमहानगरपानलका वा ववभागले तोकेको क्षेत्रनभत्र हार्ावयार,

•

सेननटरी, र्ननाचर वर्क्तचर, र्ननानसङ्ग, अटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रोननक्स, माबाल, शैस्क्षक परामसा,
लेखा तथा लेखापरीक्षण सम्बन्धी सेवा, क्याटररङ्ग सेवा, पाटी ्यालेस व्यवसाय, पावकाङ सेवा,
मेस्शनरी उपकरण प्रयोग भएको ड्राईस्क्लनसा, बार सवहतको रे ष्टुरेण्ट, आइविम उद्योग, कलरल्याब,
बुवटक, स्शक्षण सं तथा वा तवात्य सं तथा वा अन्य ननकायमा युननर्मा आपूनता गने,
2.2 अतथायी दताा सम्बन्धी व्यवतथाः
अतथायी रुपमा आयोजना गने प्रदशानी मेला तथा अन्य यततै कारोबारको हकमा कारोबार सुरु

•

ु न्दा अगावै आयोजक तथा त्यततो आयोजनामा कर लाग्ने वततु वा सेवाको कारोबार गने
हुनभ

मूल्य अनभवृवि करमा दताा नभएका व्यवसायी तोवकए बमोस्जम अतथायी रुपमा मूल्य अनभवृवि
करमा अतथायी रुपमा दताा हुनपु ने ।

ु
कुनै दुई वा सोभन्दा बढी व्यस्िले कुनै ननश्चत अवनधका लानग कर लाग्ने कारोबार गना सं यि

•

उपिम (ज्वाइन्ट भेन्चर) खर्ा गरे मा त्यतता व्यस्िहरु दताा रहे का कायाालयमध्ये कुनै एक
ु
कायाालयको कर अनधकृतसमक्ष त्यततो सं यि
उपिम अतथायी रुपमा दतााको लानग ननवेदन
ददनुपनेछ ।
2.3 मूल्य अनभवृवि करमा तवेस्छछक दताा
वततुको कारोबारको हकमा वावषाक रु 50 लाखभन्दा कम वा वततु तथा सेवाको नमस्श्रत कारोबार
र सेवाको कारोबारको हकमा वावषाक रु 20 लाखभन्दा कमको करयोग्य कारोबार गने व्यस्ि
समेत तवेस्छछक रुपमा मू.अ.करमा दताा हुन चाहे मा सम्बस्न्धत कायाालयमा ननवेदन ददई मू.अ.करमा
दताा हुन सक्ने व्यवतथा छ।
2.4 मूल्य अनभवृवि करमा दताा हुनको लानग Online System बाट आवेदन गदाा
मूल्य अनभवृवि करमा दताा हुनको लानग Online System बाट समेत आवेदन गना सवकने व्यवतथा
छ । सो को लानग ववभागको वेभसाईट www.ird.gov.np नभत्र Taxpayer Portal मा गई
ननम्नानुसारको प्रविया अपनाउनु पदाछ ।
िमशः Registration को

+ Menu click गने

•

Application for Registrationमा Click गने

•

User name, Password, Re password, Contact No. , Email Id भने
•

यसमा User Name रpassword नलएकाले सो र ननलएकाले अन्य नाम नम्वर भना सवकन्छ

•

Registration For मा VAT मा Clickगने

•

Verifying Offices मा दतााहन
ु े Office Choose गने

•

भरे को वववरण ठीक भएमा Office Chooseगने

यसपनछ दतााको लानग Submission Number रातो अक्षरमा दे स्खन्छ।त्यो र आफ्नो Username

•

र Password सुरस्क्षत रुपमा वटपेर राख्ने, PAN नम्बर प्रववष्टी गरी Continue मा Click गने
•

12 मवहनाको अनुमाननत कारोबार प्रववष्टी गने

•

कर अवनध मानसक वा चौमानसक छनोट गने

•

वववरणवप्रन्टगनेरSubmit गनेMenu use गने।

•

Submit मा click गरे पनछ Confirm Action को ननदे शन Confirm गने।

•

उि प्रववष्टी गरे को वववरण एकप्रनत वप्रन्ट गरी सम्बस्न्धत कायाालयमा सम्पका गरे मा कर
अनधकृतले मू.अ.करमा दताा गने ।

3. अन्तःशुल्क इजाजतपत्र (License)
अन्तःशुल्क ऐन¸2058 ले अन्तःशुल्क लाग्ने कुनै पनन वततु तथा सेवा सम्बन्धी कारोबार शुरु
गनुभ
ा न्दा पवहले आन्तररक राजतव ववभाग वा सम्बस्न्धत आन्तररक राजतव कायाालय¸ करदाता
सेवा कायाालय वा आन्तररक राजतव कायाालय र करदाता सेवा कायाालय नभएका स्जल्लामा कोष
तथा लेखा ननयन्त्रक कायाालयबाट त्यततो कारोबार गना अनुमनत नलनुपने व्यवतथा गरे को छ ।
यततो अनुमनतपत्रलाई अन्तःशुल्क इजाजतपत्र भननन्छ ।यसरी इजाजतपत्र नलएपनछ अन्शुल्कमा
तवत दताा भएको बुस्झन्छ ।अन्तःशुल्क लाग्ने वततु तथा सेवाको कारोबार गने जुनसुकै व्यस्िले
त्यतता वततुको उत्पादन¸ पैठारी¸ मदिराजन्य र सर्ू तिजन्य पिार्िको खररद¸ नबिी¸ सं चय¸ ननकासी

गने जतता कारोबार अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नलएर मात्र गनुप
ा छा । अन्तशुल्क इजाजतपत्र नलनको
लानग अन्तशुल्क ननयमावलीमा तोवकए बमोस्जमको दततुर नतनुप
ा दाछ ।
3.1 अन्तःशुल्क इजाजतपत्रका प्रकार
•

अन्तःशुल्क लाग्ने वततु उत्पादन गनाः उत्पादन इजाजतपत्र

•

ववदे शबाट अन्तःशुल्क लाग्ने वततु पैठारी गनाः पैठारी इजाजतपत्र

•

अन्तःशुल्क लाग्ने वततुको खररद नबिी गनाः खररद नबिीको इजाजतपत्र

•

अन्तःशुल्क लाग्ने वततुको ननकासी गनाः ननकासी इजाजतपत्र

3.2 अन्तःशुल्क इजाजतपत्रको म्याद थप (नवीकरण) सम्बन्धी व्यवतथा
•

अन्तःशुल्क लाग्ने वततुको कारोबार गनाको लानग ददएको इजाजतपत्रको अवनध एक आनथाक
वषासम्म मात्र कायम रहन्छ ।

•

म्याद थप गराउनु भनेको इजाजतपत्र नवीकरण गराउनु हो र यसको लानग सम्वस्न्धत
आन्तररक राजतव कायाालय¸ करदाता सेवा कायाालय वा तोवकएको कोष तथा लेखा ननयन्त्रक
कायाालयमा ननवेदन ददनुपछा ।

•

इजाजतपत्र नवीकरण गराउन तोवकए बमोस्जमको दततुर दास्खला गनुप
ा छा ।

•

अन्तशुल्क ईजाजतपत्र तोवकए बमोस्जमको दततुर दास्खला गरी श्रावण मवहना नभत्र नवीकरण
गराउनुपछा । श्रावण मवहना नभत्र नवीकरण नगराएमा सो समाप्त भएको पवहलो 3 मवहना
(भाद्र दे स्ख कानताक मसान्त) नभत्र नवीकरण गराउनेले नवीकरण दततुरको 25 प्रनतशत,
त्यसपनछको 3 मवहना (मंनसर दे स्ख माघ मसान्त) नभत्र नवीकरण गराउनेले नवीकरण दततुरको
50 प्रनतशत, त्यसपनछको 3 मवहना (र्ागुन दे स्ख बैशाख मसान्त) नभत्र नवीकरण गराउनेले

नवीकरण दततुरको 75 प्रनतशत त्यसपनछ नवीकरण गराउनेले नवीकरण दततुरको 100
प्रनतशत रकम जररवाना दास्खला गनुप
ा नेछ ।
•

कुनै इजाजतपत्रवालाले चाहे मा 3 आनथाक वषासम्मको लानग पनन एकैपटक नवीकरण दततुर
नतरी नवीकरण गराउन सक्नेछ ।

•

मददराजन्य तथा सूनताजन्य वततु बाहे क अन्य वततुको खररद नबिीको इजाजत नवीकरण
गराउनु पदे न ।

3.3 अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नलनु नपने अवतथा
ननम्न अवतथामा अन्तःशुल्क ईजाजतपत्र नलनु पदै न ।
•

परराष्ट्र मन्त्रालयको नसर्ाररसमा कूटनैनतक सुववधा अन्तगात अन्तःशुल्क लाग्ने वततुको पैठारी
गदाा इजाजत नलनु पने छै न ।

•

तवयं ननष्काशन प्रणाली (सूनताजन्य पदाथा बाहे क) अन्तगातका वततुहरुको नबिी वा सं चय गना
अन्तःशुल्क इजाजतपत्र नलनुपने छै न ।

४.तथायी लेखा नम्बर पररवतान सम्बन्धी व्यवतथा
4.1 Personal PAN बाट Business PAN मा रुपान्तरणः
Personal PAN नलएको व्यस्िले व्यवसाय गना चाहे मा Personal PAN लाई Business PAN
मा रुपान्तरण गना सवकन्छ ।सो को लानग मानथ उल्लेस्खत व्यावसावयक तथायी लेखा नम्बर
नलनको लानग आवश्यक कागजातहरु सं लग्न गरी सम्बस्न्धत आन्तररक राजतव कायाालय वा
करदाता सेवा कायाालयमा ननवेदन ददएमा सम्बस्न्धत कायाालयले Business PAN मा रुपान्तरण
गररददनेछ ।
4.2

Business PAN बाट Personal PAN मा रुपान्तरणः

Business PAN नलई एकलौटी व्यवसाय सञ्चालन गरे को व्यस्िले व्यवसाय छार्ी रोजगारी मात्र
गना चाहे मा Business PAN लाई Personal PAN मा रुपान्तरण गना सवकन्छ ।सोको लानग
व्यावसावयक तथायी लेखा नम्बर तथगन गरी Personal PAN नलनको लानग आवश्यक
कागजातहरु सं लग्न गरी सम्बस्न्धत आन्तररक राजतव कायाालय वा करदाता सेवा कायाालयमा
ननवेदन ददएमा सम्बस्न्धत कायाालयले Personal PAN मा रुपान्तरण गररददनेछ ।

5. तथायी लेखा नम्वर दताा खारे जी वा तथगन
तथायी लेखा नम्वर दताा खारे जी वा तथगन गने भन्नाले आयकर, मूल्य अनभबृवि{कर तथा अन्तःशुल्क
प्रयोजनको लानग दताा भएका करदाताहरुले व्यवसाय बन्द वा अन्य व्यस्िलाई हततान्तरण गरी

दताा खारे ज गररददन अनुरोध गरे मा वा कानुन बमोस्जम कर अनधकृतले कुनै व्यस्िको दताा खारे ज
गने ननणाय गरे मा तथायी लेखा नम्बर तथगन वा इजाजतपत्र खारे ज गने दुबै कायालाई सम्झनु पछा
।
5.1 व्यावसावयक तथायी ले खा नम्बर तथगन गने अवतथा
•

सं गदठत सं तथा भए त्यतता सं गदठत सं तथा बन्द नबिी वा हततान्तरण भएमा वा अन्य कुनै
वकनसमबाट त्यतता सं गदठत सं तथाको अस्ततत्व कायम नरहे मा,

•

व्यस्िगत तवानमत्व भए त्यततो तवानमत्व भएको व्यस्िको मृत्यु भएमा,

•

साझेदार सं तथा भए त्यतता साझेदारी सं तथा ववघटन भएमा वा साझेदारको मृत्यु भएमा,

•

व्यवसावयक तथायी लेखा नम्बर (PAN) नलनको लानग व्यवसाय दताा भएको तथानीय ननकाय

(जततै महानगरपानलका, उप महानगरपानलका, नगरपानलका वा गाँउपानलका), घरे ल ु तथा
साना उद्योग कायाालय बास्णज्य कायाालय कम्पनी रस्जष्टारको कायाालय जहा शुरू ब्यवसाय
दताा भएको नथयो सोही ननकायबाट उि ब्यवसाय बन्द भएको, खारे ज भएको वा लगत
कट्टा भएको प्रमाण सवहत सम्बस्न्धत आन्तररक राजतव कायाालय तथा करदाता सेवा
कायाालयमा ननवेदन ददनुपदाछ । ननवेदन दददां सो आ.व. सम्मको सम्पूणा आय नबवरणहरु

र सोको लाग्ने सम्पूणा कर शुल्क ब्याज बुझाई सकेको हुनपु दाछ ।ब्यस्िको मृत्युपनछ यो
नम्बर खारे ज हुन्छ अन्यथा यो नम्बर सो ब्यस्िको नाममा Inactive अवतथामा System

मा रवहरहन्छ र सोही व्यस्िले पुनः व्यवसाय गना चाहे मा सोही तथायी लेखा नम्बर लाई
Active गना सवकन्छ।
5.2 मू.अ.करमा दताा भएको करदाताको दताा खारे जी सम्बन्धी व्यवतथा
ननम्न अवतथामा कर अनधकृतले मू.अ.कर दताा खारे जी गना सक्नेछ ।
•

सं गदठत सं तथा भए त्यतता सं गदठत सं तथा बन्द नबिी वा हततान्तरण भएमा वा अन्य कुनै
वकनसमबाट त्यतता सं गदठत सं तथाको अस्ततत्व कायम नरहे मा,

•

व्यस्िगत तवानमत्व भए त्यततो तवानमत्व भएको व्यस्िको मृत्यु भएमा,

•

साझेदार सं तथा भए त्यतता साझेदारी सं तथा ववघटन भएमा वा साझेदारको मृत्यु भएमा,

•

दताा भएको व्यस्िले कर लाग्ने कारोबार गना छार्े मा,

•

लगातार बाह्र मवहनासम्म शून्य वववरण ददने वा वववरण नै नददई बसेका करदाता भएमा,

•

ववगत बाह्र मवहनामा वततुको हकमा पचास लाख रुपैयाँ र वततु तथा सेवा नमस्श्रत कारोवारको
र सेवाको हकमा बीस लाख रुपैयाँ करयोग्य कारोवार नपुगेको करदाता भएमा

•

भूलवश दताा भएकोमा,

•

अतथायी रुपमा आयोजना गने प्रदशानी मेला तथा अन्य यततै कायािमको लानग मात्र दताा
भएको करदाताले आयोजना गरे को प्रदाशनी मेला समाप्त भएको सात ददननभत्र कारोबारको
वववरण पेश गरी लाग्ने सम्पूणा कर समेत दास्खला गरी अतथायी दताा खारे जी गनुप
ा ने ।

•

ु उपिम (ज्वाइन्ट भेन्चर) ले त्यततो उपिम खर्ा गदाा गरे को सम्झौतामा तोवकएको
सं यि
अवनध समाप्त भएपनछ दताा खारे जी गराउनुपनेछ ।

5.3 मू.अ.कर दताा खारे जीको प्रविया

दताा खारे जीको ननवेदन र व्यापार बन्द अवतथामा भनुा पने कर वववरण (अनुसूची११) भरे र
कायाालयमा बुझाएपनछ १५ ददननभत्र करदाताले लेखापरीक्षणको लानग आफ्नो कागजातहरु पेश
गनुप
ा नेछ। कायाालयबाट कर परीक्षण गरी परीक्षणबाट कुनै थप दावयत्व नसजाना भए सो र पुरानो

कुनै कर बक्यौता भए सो समेत असूल गरी दताा खारे ज गरी ददनेछ । कायाालयले तीन मवहना
नभत्र दताा खारे जी गरी वा दताा खारे जी नहुने भए सो को जानकारी करदातालाई ददनु पने व्यवतथा
छ ।

5.4 अन्तःशुल्क इजाजतपत्र तथगन गना सक्ने व्यवतथा
अन्तःशुल्क लाग्ने वततु तथा सेवाको कारोबार गने करदाताले त्यततो कारोबार गना छार्ेमा
कारोबार गना छार्ेमा कारोबार तथगन गना पाउने कानूनी व्यवतथा अन्तःशुल्क ऐन 2058 को
दर्ा 9(क) ले गरे को छ ।यसको प्रविया ननम्नानुसार रहे को छः
▪

अन्तःशुल्क लाग्ने वततु तथा सेवाको कारोबार गने इजाजतपत्रवाला व्यस्िले त्यततो कारोवार
गना छार्ेमा सोको कारण खोली 15 ददननभत्र अन्तःशुल्क अनधकृत समक्ष ननवेदन ददनुपछा
।

▪

यसरी ननवेदन ददएपनछ तथगन गनुप
ा ने दे स्खएमा 30 ददननभत्र अन्तःशुल्क अनधकृतले तथगन
गररएको जानकारी इजाजतपत्रवालालाई ददनुपछा ।

5.4.1 दे हायको अवतथामा इजाजतपत्र रद्द हुन सक्ने व्यवतथा छ ।
•
•

इजाजतपत्रमा तोवकएको शता तथा बन्दे ज उल्लं घन भएको पाइएमा,
सावाजननक वहत ववपरीत हुने दे स्खएमा,

•

बुझाउनुपने अन्तःशुल्क नबुझाएमा,

•

इजाजतपत्रवाला सं तथा ववघटन भएमा वा इजाजतपत्रवालाले आफ्नो इजाजतपत्र रद्द गना ननवेदन
ददएमा ।

दताासँग सम्बस्न्धत र्ारामहरु
आयकर, मू.अ. कर तथा अन्तशुल्क दताा तथा दताा खारे जका लानग तल ददईएको अनलाईन Link भित्र
जान सककनेछ ।
ववषय

अनलाईन फाराम Link (Ctrl+Click)

आयकर, मू अ कर तथा अन्तशुल्क https://taxpayerportal.ird.gov.np/taxpayer/app.html
दताा तथा दताा खारे जका लानग

