बिद्युतीय विजक सम्िन्धी काययविबध, २०७४
(चौथो सं शोधन)

प्रस्तािना

कर लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय, पारदशी एिं व्यिस्स्थत िनाउन बिद्युतीय उपकरणिाट विजक जारी गने तथा लेखा राख्ने
प्रयोजनका लाबग प्रयोग हुने उपकरण तथा सफ्टिेयरहरुलाई बनस्ित मापदण्ड अनुसार व्यिस्स्थत गनुय पने भएकाले आन्तररक
राजस्ि विभागिाट मूल्य अबभिृवि कर ऐन, २०५२ को दफा १४ क को उपदफा (२) र दफा १६क को उपदफा (२) ले
ददएको अबधकार प्रयोग गरी बिद्युतीय विजक सम्िन्धी काययविबध, २०७४ तयार गरी लागू गररएको छ ।

पररच्छे द –१
प्रारस्म्भक

१.

क.
ख.

सं स्िप्त नाम र प्रारम्भः

यस काययविबधको नाम “बिद्युतीय विजक सम्िन्धी काययविबध, २०७४” रहे को छ

।

यो काययविबध बमबत २०७४।०९।१६ दे स्ख लागू हुनेछ ।
पवहलो सशोधन २०७५।०२।०९
दोस्रो सशोधन २०७५।11।0८
तेस्रो सशोधन २०७6।04।13
चौथो सशोधन २०७6।0९।०९

पररच्छे द –२
पररभाषा

२. विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविबधमा,
क.

“सफ्टिेयर” भन्नाले बिद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी िीजक जारी गने िा तत्सम्िन्धी लेखा राख्ने प्रयोजनका लाबग प्रयोग
गररएको बिद्युतीय उपकरणमा जबडत सफ्टिेयर सं स्करण (Software Version) सम्झनुपछय ।

ख.

“बिद्युतीय उपकरण” भन्नाले बिद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गने िा तत्सम्िन्धी लेखा राख्ने प्रयोजनका लाबग प्रयोग

गररने उपकरण सम्झनु पदयछ । यसले सफ्टिेयर जबडत बिबलङ मेस्शन, क्यास रस्जस्टर, प्िाइन्ट अफ सेल, क्यालकुलेटर
िा यस्तै वकबसमका सफ्टिेयर जबडत अन्य उपकरण समेतलाई जनाउं दछ ।

ग.

“व्यस्ि” भन्नाले स्थायी लेखा नम्िर बलई िा नबलई व्यिसायीक कारोिारमा सं लग्न प्राकृबतक व्यस्ि िा कानुन िमोस्जम
दताय भएका सं स्था, फमय िा कम्पनी समेत सम्झनुपछय ।

घ.
ङ.
च.

“उत्पादक” भन्नाले बिद्युतीय उपकरण तथा सोमा प्रयोग हुने सफ्टिेयर विकास िा बनमायण गने व्यस्ि सम्झनुपछय ।
“विभाग”

भन्नाले आन्तररक राजस्ि विभाग सम्झनुपछय ।

“कायायलय” भन्नाले ठू ला करदाता कायायलय, मध्यमस्तरीय करदाता कायायलय, आन्तररक राजस्ि कायायलय र करदाता
सेिा कायायलय सम्झनुपछय ।
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छ.

“बितरक” भन्नाले उत्पादकिाट उत्पाददत उपकरण तथा सफ्टिेयर बिवि िा वितरणको अनुमबत प्राप्त व्यस्ि सम्झनु पछय
।

ज.

“सूचना प्रविबध अबधकृत” भन्नाले विभाग िा अन्तरगतका कायायलयमा काययरत सूचना प्रविबध अबधकृत, सूचना सं रिण

झ.

“कागजात” भन्नाले सफ्टिेयर सेटअप फाइल (Software Setup File ) , ररक्िायरमेन्ट डकुमेन्ट ( Requirement

अबधकृत, कम्प्युटर ईस्न्जबनयर, कम्प्युटर अबधकृत, सूचना प्रविबध बनदे शक िा सूचना प्रविबध विज्ञ सम्झनुपछय ।

Document ) , बडजाइन डकुमेन्ट ( Design Document ), युजर म्यानुयल ( User manual), बसस्टम आवकयटे क्चर (
System Architecture ) आदद सम्झनुपछय ।

ञ.

“फ्रन्ट इन्ड ( Front end )” भन्नाले सफ्टिेयरमा प्रयोगकतायले तथ्याङ्क प्रविष्टी तथा अन्य वििरण भने, भण्डारण गने,
ररपोटय बनकाल्ने तथा छपाइ गने भाग सम्झनुपछय ।

ट.
ठ.

“ब्याक इन्ड (Back End)” भन्नाले सफ्टिेयर प्रयोगकतायले प्रत्यि नदे ख्ने सफ्टिेयरको कोड फाइल तथा प्रविष्टी भएका
डाटा भण्डारण हुने डाटािेस सम्झनुपछय ।

“केन्रीय विजक अनुगमन प्रणाली (CBMS)” भन्नाले यस काययविबध िमोस्जम बिद्युतीय माध्यामिाट विजक जारी गने

अनुमबत बलएका व्यस्िहरुको विजक सम्िन्धी गबतविबधहरुको बनरन्तर रुपमा अनुगमन गनय आन्तररक राजस्ि विभागले
ड.

ढ.

ण.

तयार गरे को केन्रीय विजक अनुगमन प्रणाली (Central Billing Monitoring System) सम्झनुपछय ।

“विद्युतीय बिजक” भन्नाले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी सफ्टिेयर माफयत जारी हुने विजकलाई जनाउँ दछ ।

"भुिानी प्रणाली सं चालक" भन्नाले नेपाल राष्ट्र िैंकिाट अनुमबतप्राप्त गरे को भुिानी सम्िन्धी काययको सञ्चालन, व्यिस्थापन

र समाशोधनको कायय गने सं स्था सम्झनुपदयछ र सो शब्दले समाशोधन गृह, विद्युतीय काडय िा अन्य विद्युतीय (अनलाईन)
भुिानी सं चालन गने सं स्थालाई समेत जनाउँदछ ।

"भुिानी सेिा प्रदायक" भन्नाले नेपाल राष्ट्र िैकिाट अनुबमतप्राप्त गरे को सेिाग्राहीलाई भुिानी सम्िन्धी सेिा ददने सं स्था

सम्झनुपदयछ र सो शब्दले सं स्था र सेिाग्राही िीचमा िस्तु, सेिा, सम्पस्ि िा अन्य दावयत्ि िापतको रकम भुिानी गने,
स्िदे श तथा विदे शमा रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गने िा विद्युतीय माध्यिाट भुिानी कारोिार सञ्चालन गने सं स्थालाई

त.
थ.

समेत जनाउँछ ।

“विद्युतीय भुिानी सम्िन्धी उपकरण” भन्नाले विद्युतीय िैंवकङ्ग, भुिानी काडय, अन्तर िैंक भुिानी, इ-मबन र मोिाईल

िैंवकङ्ग लगायतका भुिानी उपकरणलाई सम्झनुपदयछ ।

“उपभोिा” भन्नाले मूल्य अबभिृवि कर ऐन, २०५२ को दफा २५ को उपदफा (१ख) अनुसार स्ि:उपभोगको लाबग

कुनै िस्तु िा सेिा खररद गरी विद्युतीय माध्यमिाट भुिानी गने व्यस्िलाई सम्झनुपदयछ ।

पररच्छे द –३

प्रमास्णकरण तथा अनुमबत सम्िन्धी व्यिस्था
३. उपकरण तथा सफ्टिेयर सूचीकरण सम्िन्धी व्यिस्था :
क. बिद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गने व्यस्िले िीजक जारी गने प्रयोजनका लाबग यस काययविबध िमोस्जमका मापदण्डहरु
पूरा गरी विभागमा सूचीकरण गररएका बिद्युतीय उपकरण तथा सफ्टिेयरहरु मात्र प्रयोग गनुप
य नेछ । विभागमा सूचीकरण
भएका उपकरण तथा सफ्टिेयरहरुको जानकारी विभागको िेिसाईट (https://ird.gov.np) िाट प्राप्त गनय सवकनेछ।
ख. बिद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गनय प्रयोग गररने बिद्युतीय उपकरण तथा सफ्टिेयरमा यस काययविबध िमोस्जमका
मापदण्डहरु पूरा भएको व्यहोरा उि उपकरण िा सफ्टिेयरको उत्पादन स्िदे शमा भएको भए उत्पादक स्ियंले र
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विदे शिाट आयात गरे को भए सोको आबधकाररक वितरक स्ियंले अनुसूची-१ िमोस्जमको ढाँचामा प्रमाणीकरण गरी

विभागको सूचीकरण गराउनु पनेछ । विदे शमा उत्पादन/आयात भएको तर नेपालमा आबधकाररक वितरक नभई प्रयोगकताय
आफैले मात्र प्रयोग गने गरी सम्झौता भएको भए प्रयोगकताय आफैले उत्पादनको तफयिाट बनिायह गनुप
य ने स्जम्मेिारी समेत
बनिायह गने गरी बनिेदन गरे मा प्रयोगकतायले प्रमाणीकरण गरी विभागमा सूचीकरण गराउन सक्नेछ ।

ग. विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टिेयर सूचीकरणकतायले आफ्नो विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टिेयर प्रयोगकतायलाई अनुसूची –
२ िमोस्जमको ढाँचामा विद्युतीय उपकण तथा सफ्टिेयर प्रयोग गने सन्दभयमा स्िीकृबत पत्र उपलब्ध गराउनु पनेछ र
यसरी स्िीकृबत पत्र उपलब्ध गराएको जानकारी विभागमा समेत गराउनु पनेछ ।

घ. यस अस्घ यस काययविबध िमोस्जम विभागिाट प्रमाणीकरण भएका उपकरण तथा सफ्टिेयरहरु समेत स्ित: सूचीकृत भएको
माबनने छ।

४.

अनुमबत सम्िन्धी व्यिस्था :
क. कारोिारको बसलबसलामा बिद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गनय चाहने व्यस्ि िा

विभागले विद्युतीय माध्यमिाट िीजक

जारी गनुप
य ने गरी तोवकएका व्यस्िले कायायलयिाट अनुमबत बलएर मात्र विद्युतीय माध्यमिाट िीजक जारी गनुप
य नेछ ।
यसरी विद्युतीय माध्यमिाट िीजक जारी गने व्यस्िलाई विभागले “केन्रीय िीजक अनुगमन प्रणाली (CBMS)” मा आिि
गनुप
य ने गरी समेत तोक्न सक्नेछ ।

ख. विद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गने व्यस्िले अनुमबतका लाबग अनुसूची-३ िमोस्जमको ढाँचामा सो अनुसूचीमा उल्लेख
भएका कागजातहरु सं लग्न गरी सम्िन्धीत कायायलयमा बनिेदन ददनुपनेछ । यसरी बनिेदन ददं दा कुनै करदाताको

कारोिारको स्थल एकभन्दा िढी भै विबभन्न शाखाहरुिाट समेत कारोिार गने भएमा त्यस्ता करादाताले शाखाहरुको
वििरण र उि शाखाहरुमा प्रयोग गररने सफ्टिेयरको सम्िन्धमा समेत विस्तृत रुपमा खुलाई बनिेदन गनुप
य नेछ ।
त्यस्तो बनिेदन गदाय शाखाहरुिाट समेत कारोिार गने करदातहरुले मूल कायायलयमा जुन सफ्टिेयर प्रणाली प्रयोग गने
गरी अनुमबत प्राप्त गरे को छ शाखाहरुल समेत सोही सफ्टिेयर प्रणाली प्रयोग गनुप
य ने छ।

ग. खण्ड (ख) िमोस्जम कुनै व्यस्िको बनिेदन पनय आएमा कर अबधकृत/सूचना प्रविबध अबधकृतले प्रस्तावित बिद्युतीय

ु ी ४ िमोस्जमका मापदण्ड पुरा गरे नगरे को बिषयमा प्रबतिेदन बलनु
सफ्टिेयर विभागमा सूचीकृत भए नभएको साथै अनुसच
पनेछ ।

घ. बनिेदनसाथ सं लग्न कागजातको आधारमा कर अबधकृत/सूचना प्रविबध अबधकृतले अबभलेख राखी अनुसूची– ४ ले तोकेको
ढांचामा अनुमबत पत्र प्रदान गनयको लाबग कायायलय प्रमुख समि पेश गरी स्िीकृत गराउनु पनेछ ।

ङ. खण्ड (घ) िमोस्जम बनणयय गदाय Cloud Base Computing System प्रयोग गने ब्यस्ि तथा विभागले सूचना जारी गरी
तोकेका अन्य ब्यस्िको हकमा बिद्युतीय माध्यमिाट जारी गने विजक सम्िन्धी तथ्यांक विजक जारी गदायकै िखत

विभागको केन्रीय विजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) मा प्रयोग गररएको केन्दीय सभयरमा पठाउने व्यिस्था सुबनस्ित
भएको यवकन गनुप
य नेछ ।

च. खण्ड (घ) िमोस्जम कायायलय प्रमुखले अनुमबतपत्र प्रदान गने बनणयय गरे पिात कायायलयिाट बनिेदकलाई बिद्युतीय
माध्यमिाट विजक जारी गने अनुमबतपत्र प्रदान गनुप
य नेछ ।

छ. कायायलय तथा कायायलयिाट खवटई आउने कर अबधकृत तथा सूचना प्रविबध अबधकृतलाई बिद्युतीय माध्यमिाट विजक
जारी गनय प्रयोग गने उपकरण तथा सफ्टिेयर एिं सो को सं चालन प्रणालीको सन्दभयमा काययविबधमा उल्लेख मापदण्डहरु
पूरा भएको प्रत्याभूबत ददलाउने कतयव्य बनिेदक स्ियं को हुनेछ ।
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ज. यो काययविबध जारी हुन ु भन्दा अस्घ “कम्प्युटर विजक सम्िन्धी काययविबध, २०७१” िमोस्जम कम्प्युटरको माध्यमिाट
विजक जारी गनय कायायलयिाट अनुमबत बलई सकेका ब्यस्िहरुले समेत विभागले सूचना जारी गरी तोकेको बमबत बभत्र
यस काययविबध िमोस्जमका मापदण्डहरु पुरा गरी बिद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गनय पुनः अनुमबत बलनु पनेछ ।

पररच्छे द –४

बिद्युतीय उपकरण तथा सफ्टिेयर सम्िन्धी मापदण्ड
५. उपकरणको मापदण्ड : बिद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गनयको बनबमि प्रयोग गररने उपकरण करदाता स्ियंिाट उत्पाददत
िा अरुिाट उत्पाददत िा आयाबतत जुनसुकै वकबसमको हुन सक्नेछ
पुरा भएको हुन ु पनेछ ।

। तर उि उपकरणमा दे हाय िमोस्जमका मापदण्डहरु

क. बिद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गनयको बनबमि प्रयोग गररने उपकरणिाट प्रशोबधत तथ्यांक सोवह उपकरणमा रहे को
सफ्टिेयरमा स्ितः भण्डारण हुने व्यिस्था गनुप
य नेछ

सोमा विभागको पहुँच रहने व्यिस्था हुनपु नेछ ।

र

ख. उपकरणका साथ उत्पादकको नाम, बितरकको नाम, बनजहरुको सम्पकय ठे गाना, उत्पादन बमबत तथा प्रयोग अिबध भए सो
समेतको बििरण सं लग्न भएको हुनपु नेछ ।

ग. उपकरणको युजर म्यानुअल (User Manual ) नेपाली िा अंग्रज
े ी भाषामा छपाइ गररएको िा सफ्टिेयर फाइलको रुपमा
तयार गरी रास्खएको हुनपु नेछ ।

घ. उपकरणमा जबडत विजक सम्िन्धी सफ्टिेयरमा यसै काययविबधको दफा ६ िमोस्जमको मापदण्ड समेत पुरा भएको हुन ु
पनेछ ।
ङ.

उपकरणमा प्रयोग गररने सफ्टिेयर, डाटािेस तथा बसस्टम आवकयटे क्चर (System Architecture) को विषयमा अिस्था
अनुसार विभागले थप स्पष्टताको माग गनयसक्नेछ ।

६. सफ्टिेयरको मापदण्ड : बिद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गनयको बनबमि प्रयोग गररने सफ्टिेयर करदाता स्ियंिाट उत्पाददत
िा अरुिाट उत्पाददत िा आयाबतत जुनसुकै वकबसमको हुन सक्नेछ।तर उि सफ्टिेयरमा दे हाय िमोस्जमका मापदण्डहरु पुरा
भएको हुन ु पनेछ ।
क.

सफ्टिेयर अबनिायय रुपमा डाटािेस म्यानेजमेन्ट बसष्टम -Database Management System) मा आधाररत हुन ु पनेछ
। सो डाटािेस म्यानेजमेन्ट बसष्टमले आधारभूत रुपमा स्ट्रक्चडय क्िेरी ल्यांग्िेज -Structured Query Language) मा
लेस्खएको क्िेरी (Query ) प्रशोधन गनय सक्ने हुनपु दयछ ।

ख.
ग.

ु नेछ ।
डाटािेसमा एक पटक प्रविष्ट भैसकेका तथ्याङ्क मेट्न नबमल्ने गरी व्यिस्था गरे को हुनप

डाटािेसमा गररएका सम्पूणय काययको स्िचाबलत रुपमा वििरण राख्ने व्यिस्था गररएको लग आकायइभ इन्यािल्ड (Log

Achieve Enabled ) हुन ु पनेछ । डाटािेसमा प्रविष्ट गररएका तथ्याङ्कको व्याकअप (Backup ) गरे र राख्ने र आिश्यक
परे को अिस्थामा ररकभर ( Recovery ) गनय सक्ने व्यिस्था हुनपु नेछ ।

घ.

डाटािेसमा रास्खएका हरे क रे कडयमा सोको प्रविवष्ट बमबत, समय, रे कडयको प्रभािग्रावहता तथा प्रयोगकतायको पवहचान सम्िन्धी

ङ.

डाटािेसमा हरे क आबथयक िषयमा बसलबसलेिार रुपमा विजकसं ख्या जारी गने गरी अनुसूची–५ िमोस्जम एवट्रब्यूट (

ु नेछ ।
जानकारी हुनप

Attribute ) भएको टे िल (Table ) िा म्याटररएलाइज्ड भ्यू (Materialized View ) को साथै सो वििरण हेन य र
च.

छपाइ गनय बमल्ने गरी ररपोटयको व्यिस्था भएको हुनपु नेछ ।

फ्रन्ट इन्ड एस्प्लकेशन ( Front End Application ) द्वारा एक आबथयक िषयमा बसलबसलेिार विजक नम्िर भएको विजक
एकपटक मात्र छपाई गनय बमल्ने गरी व्यिस्था गररएको हुन ु पनेछ । कुनै कारणिश उि विजकको प्रबतबलवप पुनः
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छपाइ गनुय परे मा विजकमा “प्रबतबलवप” िा "Copy of Original" भन्ने िाक्यांश प्रष्ट दे स्खने गरी विजक छपाइ हुनपु नेछ।

ु ो
यसरी प्रबतबलवप छपाइ गरे को कुनै पबन विजक कबत पटक छपाइ भएको हो सो सं ख्या समेत विजकमै उल्लेख हुनक
छ.

ज.

साथै सो तथ्याङ्क भण्डारण हुने र सो सम्िन्धी तथ्याङ्क अनुसन्धानको िममा हेन य बमल्ने समेत व्यिस्था हुनपु नेछ।

खण्ड (च) िमोस्जम छपाइ हुने विजकमा आिश्यकता अनुसार मूल्य अबभिृवि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८,
अन्तःशुल्क ऐन २०५८ सँग सम्िस्न्धत प्रचबलत ऐन िमोस्जमका प्रािधानहरु पुरा भएको हुनपु नेछ
सम्िस्न्धत ऐनले तोकेको ढाँचामा हुनपु नेछ ।

र सो विजक

जारी गररसकेको विजक कुनै कारणिस रद्द गनुय परे मा सोको कारण जनाई रद्द गनय सक्ने प्रािधान राख्न सवकनेछ ।
यसरी विजक रद्द गदाय सोको वििरण मास्टर विल (अनुसूची ५) मा समेत अद्यािबधक हुनपु नेछ । यसरी रद्द गररएका
विजक सम्िन्धी सम्पूणय वििरण हेन य तथा छपाइ गनय सवकने गरी ररपोटयको व्यिस्था भएको हुन ु पनेछ ।

झ.

फ्रन्ट इन्ड एस्प्लकेशन ( Front End Application ) मा विजक तथा बििी सम्िन्धी बििरण अनुसूची ६ मा तोकेको

ञ.

फ्रन्ट इन्ड एस्प्लकेशन ( Front End Application ) मा प्रत्येक प्रयोगकतायले गरे को काययको अबडट ट्रेल ररपोटय/एस्क्टबभटी

ट.

सफ्टिेयरमा प्रविष्ट भैसकेका कुनै पबन तथ्याङ्क मेट्न नसवकने हुनपु नेछ । कुनै कारणिश हुने गस्ल्तहरु

ढाँचामा हेन य र छपाइ गनय सक्ने व्यिस्था हुन ु पनेछ ।

लग ( Audit Trail Report/ Activity log हेन य र छपाइ गनय सक्ने व्यिस्था भएको हुनपु नेछ ।

सच्याउनका

लाबग फ्रन्ट इन्ड एस्प्लकेशन ( Front End Application ) मा रे कडयको प्रभािग्रावहता अन्त्य गरी नयां अबभलेख
व्यिस्था हुन ु पनेछ ।

बमलाइएको हुनपु नेछ ।
ठ.

राख्ने

यसरी सच्याइएका रे कडयहरुको छु ट्टै ररपोटय समेत हेने तथा छपाइ गने व्यिस्था सफ्टिेयरमा

सफ्टिेयर को डाटािेस मा भएका विबभन्न ताबलकाहरु (Table) एक्सेल (Excel) िा एक्सएमएल (XML) तथा वपबडएफ
( PDF Format) फरम्याट मा फ्रन्ट इन्ड एस्प्लकेसन ( Front End Application ) िाट एक्स्पोटय िा डाउनलोड
(Export or Download) गनय बमल्ने हुनपु नेछ ।

ड.

फ्रन्ट इन्ड एस्प्लकेसनमा बनस्ित प्रकारको आबधकाररक प्रयोगकताय (Authorized User ) प्रयोग गरी डाटािेस तथा लग

ढ.

सफ्टिेयरको युजर म्यानुअल ( User manual ) नेपाली िा अंग्रेजी भाषामा छपाइ गररएको र सफ्टिेयरमै हे ल्प (Help)

ण.

सफ्टिेयर Web service/Web-API माफयत विभागको केन्रीय विजक अनुगमन प्रणाली ( CBMS) मा प्रयोग गररएको

त.

आकायइभ -Log Archive) को व्याकअप (Backup ) गरे र राख्ने व्यिस्था बमलाइएको हुन ु पनेछ ।
फाइलको रुपमा समेत रास्खएको हुनपु नेछ ।

केन्रीय सभयरमा तथ्यांक भण्डारण गनय सक्ने गरी तयार भएको हुन ु पनेछ

।

बिद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गने व्यस्िले विद्युतीय भुिानी सम्िन्धी उपकरणको माध्यमिाट भुिानी सेिा
उपलब्ध गराउँ दा मूल्य अबभिृवि कर रकमको दश प्रबतशतले हुने रकम उपभोिालाई वफताय गने प्रयोजनको लाबग
सफ्टिेयरले अनुसूची ८ िमोस्जमको वििरण भुिानी प्रणाली सञ्चालक िा भुिानी सेिा प्रदायकलाई नेपाल राष्ट्र िैंकले
बनधायरण गरे को रावष्ट्रय तथा अन्तरायवष्ट्रय मापदण्ड अनुसार स्ि:चाबलत रुपमा पठाउनु पनेछ ।

थ.

खण्ड (त) िमोस्जम विद्युतीय भुिानीमा िीजक सम्िन्धी वििरण, भुिानी सम्िन्धी वििरण तथा मूल्य अबभिृवि कर
वफताय सम्िन्धी वििरण, कारोिार सं केत नम्िर एिम् प्रणालीमा हुने वियाकलापहरुको लग (एस्क्टबभवट ट्रेल) डाटािेसमा
स्ि:चाबलत रुपमा सुरस्ित राख्नु पनेछ ।

७. Cloud Base Computing सम्िन्धी मापदण्ड: बिद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गनयको बनबमि प्रयोग गररने उपकरण
िाहेक अन्यत्र मूल सभयर -Central Server_ राखी सोही सभयरिाट दफा ६ िमोस्जमका मापदण्ड पुरा भएका विजक
सम्िन्धी सफ्टिेयरमा तथ्याङ्क भण्डारण हुनेगरी विजक जारी गनुप
य ने भएमा दे हाय िमोस्जमका मापदण्डहरु पुरा भएको
हुन ु पनेछ ।
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क. आफ्नै स्िाबमत्िमा रहे को मूल सभयर -Central Server_ माफयत विजक सम्िन्धी सफ्टिेयर प्रयोग तथा तथ्याङ्क
भण्डारण हुनेगरी विजक जारी गनुप
य ने भएमा दे हाय िमोस्जम हुनपु नेछ ।

१)

सो मूल सभयर नेपाल राज्य बभत्र रहनु पने

र त्यस्तो स्थानको बिषयमा विभाग तथा सम्िस्न्धत कायायलयलाई

पूि य जानकारी गराउनु पनेछ ।
२)

सो मूल सभयरमा विभाग तथा सम्िस्न्धत कायायलयको पहुंच रहने व्यिस्था हुनपु नेछ ।

ख. अन्य व्यस्िको स्िाबमत्िमा रहेको सभयर -Central Server_ भाडामा बलई िा सो सम्िन्धी सेिा मात्र बलई विजक
ु नेछ ।
सम्िन्धी सफ्टिेयर प्रयोग तथा तथ्याङ्क भण्डारण हुनेगरी विजक जारी गनुप
य ने भएमा दे हाय िमोस्जम हुनप

१)

सभयर सं चालन गने व्यस्ि समेत नेपालमा दताय रहे को हुनपु नेछ।

२)

सभयर नेपाल राज्य बभत्र रहेको र त्यस्तोो स्थानको बिषयमा विभाग तथा सम्िस्न्धत कायायलयलाई पूि य जानकारी

३)

सभयरमा विभाग तथा सम्िस्न्धत कायायलयको पहुंच रहने व्यिस्था हुनपु नेछ ।

गराएको हुनपु नेछ।

४)

सभयर Multi-Tenancy Architecture मा आधाररत हुनपु नेछ अथायत कुनै एक व्यस्िको तथ्यांक अको ब्यस्िको

५)

सफ्टिेयर उत्पादक/वितरक, सभयर सं चालन गने व्यस्ि र विजक जारी गने व्यस्ि बिच तथ्यांक भण्डारण तथा

तथ्यांकसं ग नबमबसने गरी अलग अलग भण्डारण हुनपु नेछ ।

सुरिा सम्िन्धी व्यिस्था खुल्ने गरी अनुसूची ७ िमोस्जमको ढाँचामा सम्झौता भएको हुनपु ने र सो सम्झौताको
ु ने ।
प्रबत विभाग तथा सम्िस्न्धत कायायलयमा समेत िुझाएको हुनप

ग.

िहुरावष्ट्रय कम्पबन (Multinational Companies) हरुको हकमा दे श िावहर मूल सभयर (Central Server) राखी
सोही सभयरिाट विजक सम्िन्धी सफ्टिेयर प्रयोग तथा तथ्याङ्क भण्डारण हुनेगरी विजक जारी गनुप
य ने भएमा दे हाय
ु नेछ ।
िमोस्जम हुनप

१)
२)

त्यस्ता व्यस्िले आफ्ना विजक सम्िन्धी गबतविबधहरु विजक जारी गदायकै िखत छु ट्टै अबडट लग सभयर (Audit
Log Server ) मा स्ितः भण्डारण हुने व्यिस्था हुनपु नेछ

।

खण्ड (१) िमोस्जमको अबडट लग सभयर (Audit Log Server ) नेपाल राज्य बभत्र रहनु पने र त्यस्तो स्थानको
बिषयमा विभाग तथा सम्िस्न्धत कायायलयलाई पूि य जानकारी गराउनु पनेछ ।

३)

सो सभयरमा विभाग तथा सम्िस्न्धत कायायलयको पहुंच रहने व्यिस्था हुनपु नेछ ।

पररच्छे द –५
सं चालन सम्िन्धी व्यिस्था

८. विजक जारी गने सम्िन्धी व्यिस्थाः
क.

बिद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गने अनुमबत प्राप्त व्यस्िले आफ्नो हरे क कारोिारमा अनुमबत प्राप्त बिद्युतीय
माध्यमिाट विजक जारी गनुप
य नेछ ।

ख.

कुनै व्यस्िलाई खण्ड (क) िमोस्जम विजक जारी गनय सक्ने अिस्था बिद्यमान नरहेमा बनजले कायायलयको

ग.

विभागिाट तोवकएका करदाताहरुले बिद्युतीय माध्यमिाट जारी गरे का विजक सम्िन्धी तथ्यांक विजक जारी

पूि य स्िीकृती बलएर मात्र अन्य माध्यमिाट विजक जारी गनय सक्नेछ ।

गदायकै िखत विभागको केन्रीय विजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) मा प्रयोग गररएको केन्रीय सभयरमा
पठाउने व्यिस्था गनुप
य नेछ

।
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घ.

बिद्युतीय माध्यमिाट विजक जारी गनय अनुमबत प्राप्त ब्यस्िले अबनिायय रुपमा हरे क आबथयक िषयको डाटािेस
(Database) र लग ( log ) को व्याकअप ( Backup ) राख्नुपनेछ । सो व्याकअप कारोिारको लेखा सुरस्ित
राख्नुपने अिबधसम्म सुरस्ित राख्नुपनेछ ।

पररच्छे द – ६
९. विजक प्रणालीको अनुगमन सम्िन्धी व्यिस्थाः
क.

बिविध

विभागले यस काययविबध िमोस्जम कुनै पबन ब्यस्िले प्रयोग गरे को बिद्युतीय विजक प्रणालीलाई विभागमा
रहेको केन्रीय विजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) सं ग आिि गरी बिद्युतीय विजक प्रणालीमा भएका
गबतविबधहरुको बनरन्तर रुपमा अनुगमन गनय सक्नेछ ।

ख.

खण्ड (क) मा उल्लेख भएदे स्ख िाहेक विभाग िा कायायलयले करदाताले प्रयोग गरे को बिद्युतीय विजक
प्रणाली, सोमा प्रयोग गररएको उपकरण तथा सफ्टिेयर एस्प्लकेशनको सम्िन्धमा जुनसुकै समयमा अनुगमन

तथा परीिण गनय िा गराउन सक्नेछ र यस िममा विभाग िा कायायलयले सम्िस्न्धत उत्पादक, वितरक िा
यस सम्िन्धी सेिा प्रदायकको समेत अनुगमन गनय िा गराउन सक्नेछ ।
ग.

खण्ड (क) तथा (ख) िमोस्जम अनुगमन तथा परीिण गदाय आिश्यक कागजात, प्रविबध तथा उपकरणको
व्यिस्था साथै प्राविबधक जनशस्ि लगायत पररिण सम्िन्धी अन्य आिश्यक सहयोग समेत बनजहरुले
उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

घ.

अनुगमनका िममा उत्पादक िा वितरक िा प्रयोगकताय िा सेिा प्रदायकको तफयिाट बिद्युतीय विजक
प्रणालीको बनमायण, सं चालन तथा व्यिस्थापनका सम्िन्धमा यस काययविबध िा अनुमबतपत्र साथ तोवकएका
शतयहरुको प्रबतकुल हुने कुनै कायय भए गरे को पाइएमा सम्िस्न्धत ऐन तथा बनयमािली िमोस्जम कारिाही
हुनछ
े ।

१०. खारे जी र िचाउः
क.
ख.

काययविबधमा लेस्खएका विषयहरु सम्िन्धीत ऐन तथा बनयमािलीसं ग िास्झएमा िास्झएको हदसम्म अमान्य
हुनेछ ।

यस काययविबधको कायायन्ियनमा कुनै िाधा अड्काउ आएमा विभागले त्यस्तो िाधा अड्काउ फुकाउन िा
यस काययविबधको सं शोधन िा व्याख्या गनय सक्नेछ ।

ग.

कम्प्युटरिाट विजक जारी गने सम्िन्धमा यस अस्घ विभागिाट जारी गररएका पररपत्र तथा “कम्प्युटर विजक
सम्िन्धी काययविबध, २०७१” खारे ज गररएको छ । “कम्प्युटर विजक सम्िन्धी काययविबध, २०७१” अनुसार
भए गरे का सम्पूणय काम कारिावह यसै काययविबध िमोस्जम भए गरे को माबननेछ ।
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अनुसूची–१
(काययविबधको दफा ३ (ख) सं ग सम्िस्न्धत)
श्रीमान् महाबनदे शकज्यू
आन्तररक राजस्ि विभाग
लास्जम्पाट, काठमाण्डौ ।
विद्युतीय माध्यमिाट िीजक जारी गने प्रयोजनका लाबग मेरो/हाम्रो फमय/कम्पनीिाट उत्पादन/वितरण गररएको दे हायमा उस्ल्लस्खत
उपकरण/ सफ्टिेयरमा बिद्युतीय विजक सम्िन्धी काययविबध, २०७४ िमोस्जमका सम्पूणय प्रािधानहरु पूरा भएको प्रमाणीकरण

गदयछु/गदयछौ । यस सम्िन्धमा पबछ कही कतैिाट कुनै मापदण्ड उलं घन भए गरे को दे स्खएमा कानुन िमोस्जम सहन िुझाउन
तयार रहे को व्यहोरा अनुरोध गदै सूचीकरणका लाबग अनुरोध गदयछु/गदयछौ ।
१. उपकरण सम्िन्धी वििरण
Name of Equipment

Brand Name

Model No

Country of Origin

Date of Manufacturing

Name of Inbuilt Billing Software

Front End Technology

Back End Technology

२. सफ्टिेयर सम्िन्धी वििरण
Name of Software

Software Version

Application Brief

Country of Origin

Front End Technology

Back End Technology

३. सम्लग्न कागजात:
बनिेदन फारम साथ सं लग्न गनुप
य ने आिश्यक कागजात एिं सामग्रीहरु

कागजात एिं सामग्रीहरु सं लग्न
गरे को ÷नगरे को

क) स्थायी लेखा नम्िर प्रमाणपत्रको प्रबतबलवप
ख) कम्पनी िा फमय दताय प्रमाणपत्रको प्रबतबलवप
ग) कर च ुिा प्रमाणपत्रको प्रबतबलवप
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प्रमाणीकरण गने M
क. उत्पादकको नाम :

ख. स्थायी लेखा नं.

:
घ. स्थायी लेखा नं. :

ग. वितरकको नाम :
ङ. ठे गाना :

च. प्रिन्धक बनदे शक/काययकारी बनदे शकको नाम
छ. दस्तखत

:

ज. इमेल ठे गाना
ञ. प्याक्स नं.
ठ. िेिसाइट

:

झ. टे बलफोन

:

:

ट. मोिाइल नं.

:

:

:

छाप
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अनुसूची २

(काययविबधको दफा ३(ग) सं ग सम्िस्न्धत)
श्री..................................कायायलय
..........................
त्यहाँ कायायलय अन्तगयत दताय रहे का स्थायी लेखा नं................... का ............. फमय/कम्पनीले आफ्नो कारोिारको
बसलबसलामा विद्युतीय माध्यमिाट िीजक जारी गनय प्रयोजनका लाबग मेरो/हाम्रो फमय/कम्पनीिाट उत्पादन/बितरण गररएको
दे हायमा उल्लेस्खत विद्युतीय उपकरण/सफ्टिेयर प्रयोग गरे मा मेरो/हाम्रो मंजरु ी रहेको छ । उि उपकरणमा विद्युतीय

िीजक सम्िन्धी काययविबध २०७४ िमोस्जमका सम्पूणय प्रािधानहरु पूरा भएको व्यहोरा यस पत्रमा माफयत अनुरोध गदै यस
सम्िन्धमा पबछ कवह कतैिाट कुनै मापदण्ड उल्लं घन भए गरे को दे स्खएमा कानून िमोस्जम सहन िुझाउन तयार रहेको
छु /छौ ।

१ उपकरण सम्िन्धी वििरण
Name of Equipment

Country of Origin

Brand Name

Model No

Date of Manufacturing

Name of Inbuilt Billing Software

Front End Technology

२ सफ्टिेयर सम्िन्धी वििरण
Name of Software

Country of Origin

Back End Technology

Software Version

Application Brief

Front End Technology

Back End Technology

प्रमाणीकरण गने M
क. उत्पादकको नाम :

ख. स्थायी लेखा नं.

:
घ. स्थायी लेखा नं. :

ग. वितरकको नाम :
ङ. ठे गाना :

च. प्रिन्धक बनदे शक/काययकारी बनदे शकको नाम
छ. दस्तखत

:

ज. इमेल ठे गाना
ञ. प्याक्स नं.
ठ. िेिसाइट

:

झ. टे बलफोन

:

:

ट. मोिाइल नं.

:

:
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:

अनुसूची ३

(काययविबधको दफा ४(ख) सं ग सम्िस्न्धत)
श्री ..............................., कायायलय
............................. ।
मैले/ हामीलेआन्तररक राजस्ि विभागिाट सूचीकृत गररएको दे हायमा उस्ल्लस्खत बिद्युतीय विजक सम्िन्धी उपकरण /सफ्टिेयर
मेरो /हाम्रो ……………………….स्स्थत मूख्य कायायलय / शाखाकायायलयमा प्रयोग गनयका लाबग दे हायका कागजात, वििरण रसामाग्री
सं लग्न राखी यो बनिेदन पेश गरे को छु /छौँ ।
१ उपकरण/सफ्टिेयरको उत्पादक/वितरक सम्िन्धी वििरण
क. उत्पादक :
ख. बितरकको नाम :
ग

उत्पादक / वितरकको

स्थायी लेखा नम्िर :

घ ठे गाना :
२ प्रमाणीकरण गररएको उपकरण सम्िन्धी वििरण
Name of Equipment

Country of Origin

Brand Name

Model No /Serial No

Date of Manufacturing

Name of Inbuilt Billing Software

Front End Technology

Back End Technology

Approval No.

Approval Date

३ सफ्टिेयर सम्िन्धी वििरण
Name of Software

Country of Origin

Software Version

Application Brief

Front End Technology

Back End Technology

४. सभयर सम्िन्धी वििरणः

बस.नं.

सभयरको नाम

सभयर रहने स्थान
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५. टबमयनल्स/कप्युटर/टे लरको सं ख्याः
६ सम्लग्न कागजात:
क) उपकरण/सफ्टिेयर सम्िन्धी
वििरण

कागजात सलग्न गरे को /नगरे को

क. उपकरणको Specification
ख उपकरण तथा सफ्टिेयर User Manual
ग. डाटा सं शोधन गरे /नगरे को विश्वसनीयता सुबनस्ित गनयका लाबग अपनाइएको
विबध
घ. डाटा व्याकअप तथा ररकभरी (Backup /Recovery ) को व्यिस्था
ङ.System Architecture Detail

v

अन्य आिश्यक कागजातहरुः
बनिेदन फारम साथ सं लग्न गनुप
य ने आिश्यक कागजात एिं सामग्रीहरु

कागजात एिं सामग्रीहरु सं लग्न
गरे को ÷नगरे को

क) स्थायी लेखा नम्िर प्रमाणपत्रको प्रबतबलवप
ख) कम्पनी िा फमय दताय प्रमाणपत्रको प्रबतबलवप
ग) Pen Drive मा सफ्टिेयरको आबधकारीक Setup file
घ)Pen Driveमा २० िटा विजकको नमुना ( sample ) डाटा Excel File मा भरी
पेश गने
ङ)अन्य

•

िीजकमा पवहलो प्रबत कर िीजक र दोस्रो प्रबत िीजक वप्रन्ट भएको प्रबत

•

सोही िीजकको Reprint गररएको र सो मा Copy of Original(1) र

Copy of Original (2) को वप्रन्ट भएको प्रबत
•
•

Details of Sales Report
Credit Note/Debit Note जारीको प्रबत

•

िीजक रि गरे को प्रबत

•

Audit Trail Report
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•

CBMS को Test Server मा Sync भएको Materialized View को
Report

•

उपकरण / सफ्टिेयर सँग सम्िन्धीत माथी उस्ल्लस्खतवििरणहरु सही छन्। यस उपकरण/सफ्टिेयरमा
बिद्युतीय विजक सम्िन्धी काययविबध २०७४ को पररच्छे द ४ मा उस्ल्लस्खत सम्पूणय मापदण्डहरु पुरा भएको
व्यहोरा प्रमास्णत गदयछु । फरक परे मा प्रचबलत कानून िमोस्जम सहुंला िुझाँला .
दस्तखत

बमबत

बनिेदकको नामः

पद

कम्पनी / फमयको नाम
स्थायी लेखा नं. :

ठे गाना :

इमेल :

टे बलफोन नं. :

मोिाईल नं :

िेिसाईट. :
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छाप

अनुसूची –४
(काययविबधको दफा ४(घ) अनुसार)
नेपाल सरकार
अथय मन्त्रालय
आन्तररक राजस्ि विभाग
................................ कायायलय,.............।

बिद्युतीय विजक जारी गने अनुमबतपत्र
श्री ...............................
स्थायी लेखा नं.

तपाईले बमबत ................... मा बिद्युतीय विजक जारी गने अनुमबत पाउँ भनी ददएको बनिेदन उपर काययिाही

हुँदा बमबत .................... को बनणययानुसार त्यस फमयको……………………….स्स्थत मूख्य कायायलय / शाखाकायायलयमा
बिद्युतीयविजकसम्िन्धी काययविबध, २०७४ मा उस्ल्लस्खत शतयहरु पालना गने गरी बिद्युतीय विजक जारी गनय यो
अनुमबत पत्र प्रदान गररएको छ ।

१ प्रयोग गररनेउपकरण/सफ्टिेयरको उत्पादक/बितरक सम्िन्धी वििरण
क. उत्पादक:
ख. बितरकको नाम :
ग

उत्पादक / बितरकको

स्थायी लेखा नम्िर :

घ ठे गाना :
२ प्रयोग गररने उपकरण सम्िन्धी वििरण
Name of Equipment

Country of Origin

Brand Name

Model No

Date of Manufacturing

Name of Inbuilt Billing Software

Front End Technology

Back End Technology

३ प्रयोग गररने सफ्टिेयर सम्िन्धी वििरण

दस्तखतः

Name of Software

Software Version

Application Brief

Country of Origin

Front End Technology

Back End Technology

नामः

पदः
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बमबतः

अनुसूची –५
(काययविबधको दफा ६(ङ) सं ग सम्िस्न्धत)
डाटािेसमा हरे क आ.ि.मा बसलबसलेिार रुपमा विजकसं ख्या जारी गने गरी बनम्न िमोस्जमको एवट्रब्यूट (attribute) भएको टे िल
(Table) िा म्याटररएलाइज्ड भ्यू ( Materialized View ) को साथै हेन य र छपाई गनय बमल्ने गरी ररपोटयको व्यिस्था हुनपु नेछ ।

Field
Fiscal Year
Bill_no
Customer_name
Customer_Pan
Bill_Date
Amount
Discount
Taxable_Amount
Tax_Amount
Total_Amount
Sync with IRD
IS_Bill_Printed
Is_bill_Active
Printed_Time
Entered_By
Printed_by
Is_realtime
Payment_Method
VAT_Refund_Amount
(if any)
Transaction Id (if any)
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अनुसूची –६

(काययविबधको दफा ६(झ) सं ग सम्िस्न्धत)

बिद्युतीय विजक सफ्टिेयरमाफ्रन्ट इन्ड एस्प्लकेशन (Front End Application ) मा विजक तथा बििी सम्िन्धी बििरण दे हायका
ढाँचामा भएको हुन ु पने छ ।
१. विजक सम्िन्धी वििरण
क. मूल्य अबभिृवि करमा दताय भएको हकमा : Format of Tax Issuance
Tax Invoice
Bill Number:
Seller’s PAN :
Seller’s Name:
Address:
Purchaser’s Name:
Address:
Purchaser’s PAN :
S.No.

Transactions Date:
Invoice Issue Date:

Details

Method of payment: Cash /Cheque / Creditor/ other
Quantity
Per Unit
Total
Amount (Rs)
Amount (Rs)

Discount %
Taxable Amount
VAT 13 %
Total
( In words : .................................................................... )
..................................
Authorized Signature
Abbreviated Tax Invoice
Bill Number:
Seller’s PAN :
Seller’s Name:
Address:
Purchaser’s Name:
Address:
Purchaser’s PAN :
S.No.

Transactions Date:
Invoice Issue Date:

Details

Method of payment: Cash /Cheque / Creditor/ other
Quantity
Per Unit
Total
Amount (Rs)
Amount (Rs)
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Discount %
Taxable Amount
Total
( In words : .................................................................... )
..................................
Authorized Signature
ख.

आयकरमामात्र दताय भएको हकमा :
Invoice

Bill Number:
Seller’s PAN :
Seller’s Name:
Address:
Purchaser’s Name:
Address:
Purchaser’s PAN :

Transactions Date:
Invoice Issue Date:

Method of payment: Cash /Cheque / Creditor/ other
Details
Quantity
Per Unit
Amount (Rs)

S.No.

Total
Amount (Rs)

Discount %
Total
( In words : .................................................................... )
..................................
Authorized Signature

२ वििी सम्िन्धी वििरणको ढाँचा :
क. मूल्य अबभिृवि करमादताय भएको हकमा :

Sales Book
Name of Firm : ........................
PAN : ................

Duration of Sales: Month……….Year……………
Invoice
Date

Bill
No

Buyer’s
Name

Taxable Sales
Buyer’s
PAN
Number

Total
Sales

Non
TaxableSales

Total amount
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Export
Sales

Discount

Amount

Tax(Rs)

अनुसूची–७

(काययविबधको दफा ७(ख)(५) सं ग सम्िस्न्धत)

सम्झौता पत्र

बिद्युतीय विजक सम्िन्धी काययविबधको दफा ७(ख)(५) को प्रयोजनको लाबगहामीसभयर सम्िन्धी सेिा सन्चालनमा सं लग्न
तपस्शल िमोस्जमकाब्यस्िहरु बिच सभयर सं चालन गने सम्िन्धमा तपबसल िमोस्जमकोसम्झौता गरी आन्तररक राजस्ि
विभागमा पेश गरे का छौँ।
सभयर सेिा प्रदायक

सफ्टिेयर उत्पादक /वितरक

विजक जारी गने व्यस्ि

म/ हामी बिद्युतीय विजक सम्िन्धी

म/ हामी बिद्युतीय विजक सम्िन्धी

म/ हामी

काययविबधमा उल्लेस्खत सम्पूणय प्रािधान

काययविबधमा उल्लेस्खत सम्पूणय प्रािधान

काययविबधमा उल्लेस्खत सम्पूणय प्रािधान

पालना गरी सेिा प्रदान गनयका साथै

पालना गरी सेिा प्रदान गनयका साथै

पालना गरी सेिा प्रदान गनयका साथै यस

यस

यस

काययविबधको पालनाको लाबग आिश्यक

काययविबधको

आिश्यक

परे को

पालनाको
िखत

लाबग

आन्तररक

राजस्ि विभागलाइय हाम्रो तफयिाट ददनु
पने सम्पूणय सेिा ददन मन्जुर छु /छौँ।

काययविबधको

आिश्यक

परे को

पालनाको
िखत

लाबग

आन्तररक

राजस्ि विभागलाइय हाम्रो तफयिाट ददनु
पने सम्पूणय सेिा ददन मन्जुर छु /छौँ।

Signature of Authorized Person
: …….
PAN
Name of firm :
Address :
Phone No :
Name of contact Person
Phone No :
Location of Data Center :
IP Address of the VPS or Server :

Signature of Authorized Person :
….
PAN
Name of firm :
Address :
Phone No :
Name of contact Person
Phone No.
Name of Application :
Support Multi-tenancy : :Yes /
No
Server Type:
Database and Version
DR Site Address :
SSL Encryption Enabled : Yes /
No
Data
Center Url or Domain Name :
Compliance/Standard/Tier : VPS
/ Co-located / Bare Metal
Stamp :
Stamp :
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परे को

बिद्युतीय

िखत

विजक

आन्तररक

सम्िन्धी

राजस्ि

विभागलाइय हाम्रो तफयिाट ददनु पने
सम्पूणय सेिा ददन मन्जुर छु /छौँ ।

Signature of Authorized Person :
….
PAN:
Name of firm :
Address :
Phone No :
Name of contact Person
Phone No :
Name of Application

Stamp :

अनुसूची ८
ँ सम्िस्न्धत)
(काययविबधको ६(त) सग
विद्युतीय विजक सम्िन्धी सफ्टिेयरले बनम्न िमोस्जमको वििरणहरु विद्युतीय भुिानी सम्िन्धी उपकरणका माध्यमिाट
भुिानी गने सफ्टिेयरमा पठाउनु पनेछ।

वििरण

करदाताको स्थायी लेखा नम्िर
िीजक नम्िर
भुिानी बमबत
कुल रकम

मूल्य अबभिृवि कर रकम

Data Fields
Seller PAN
Invoice Number
Payment Date
Total Amount
VAT

मूल्य अबभिृवि करको दश प्रबतशत हुन
आउने रकम

उपभोिा पवहचान नं.
कारोिार सं केत नं.

10 Percent of VAT Amount
Customer Id
Transaction Identification No.
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Remarks

