Personal र Individual PAN को नयाँ Registration form मा यि तगत ववरण भन त रका


https://ird.gov.np/ मा गई Taxpayer Portal खो ने।

 Registration मेनम
ु ा रहे को Application for Registration छनौट गन।



Username, Password, Contact Number र Email

व ट गर

यवसाय नभएको यि तले Personal PAN र छु टै

यवसाय समेत

भएको यि तले Income Tax र मू य अ भव ृ ध कर ला ने यवसाय भए VAT समेत छनौट गर आफूलाई पायक पन कायालय छानी

Submission नं. लने।



Ok गरे प छ फममा भएको रातो अ रले लेखेको स मशन नं. ट नु पनछ। अ घ दएको Username, Password र Submission Number नै
यो नवेदनको चनार हो। यसको

योगले आफूले पेश गरे को नवेदनको अव था जन
ु सुकै बेला हे न र Save गरे को Data लाई Submit

नगदास म स याउन स क छ।



फाराममा भएका हरे क फ डह

सह

पमा भनु पनछ ।



बा स दाको

कारमा Resident /Non- Resident म ये कुनै एक छा नु पनछ।



फोटो र कागजातको Scanned Copy को Format



कुनै एक



पा रवा रक ववरणमा बाजे, बाबु, आमा,प त/प नी र संर कको ववरण रा ु पनछ भने बाबु र आमाको ववरण अ नवाय ग रएको



Source of Income मा दएका म ये कुनै एक वा सो भ दा बढ



पेशामा पेशगत

.jpg मा हुनु पनछ।

कारको कागजातको ववरणसाथ सो को Scanned Copy लाई अ नवाय

माणप

नं. (भएमा), पेशाको

थायी ठे गानामा भएका हरे क फ डह



वदे शीको हकमा




ोत छनौट गन स कनेछ।

या दाहो याउने।

भन। अ थायी र Mailing Address को हकमा

थायी ठे गाना भ दा फरक भएमा मा

थायी ठे गाना नजको आ नै दे शको भन र अ थायी ठे गानामा नेपालको ठे गाना ई

बक खाता अ नवाय होइन तर बक खाताको ववरण भएमा कर फता
यवसा यक

छ।

कारमा Employment, Investment, Occupation र Others म ये कुनै एक छानी उप- कार

छनौट गन र Add गन। एक भ दा बढ पेशा भएमा सोह



पम Upload गनु पछ।

भन।

गन।

ृ या सहज हुने छ।

थायी लेखा न बर लनको ला ग मा थ उ लेख गरे को ववरणको अ त र त यवसायको व तत
ृ ववरण समेत

व ट गनपछ।
ु

