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शिर्षक: आय वििरण डे -०३ (प्राकृतिक व्यक्ति र तिकायको लाति) पेश ििे प्रविया (INCOME

TAX RETURN (D-03))
Purpose (प्रयोजि):

आयकर ऐि, २०५८ को दफा ९६ अिुसार करदािाहरुले आय िर्ष

समाप्त भएको िीि मवहिातभत्रमा सो िर्षको आय वििरण विभािले िोकेको

स्थाि र ढााँचामा दाक्तिला ििुष पिेछ । यसको प्रमुि उद्देश्य करदािाहरुलाई
स्ियं कर तिर्ाषरण फाराम (डे-०३) दाक्तिला ििे िररका तिर्ाषरण ििुष हो ।
ु ातिि आय वििरण र कारोिारको आर्ारमा वििरण पेश ििे प्राकृतिक
पूिाषिम
व्यक्ति िाहेकका करदािाले स्ियं कर तिर्ाषरण िरी आय वििरण फाराम (डे०३) बुझाउाँदा यो प्रकृया लािु हुन्छ।

Responsibilities (क्तजम्मेिारी): करदािाले आतथषक िर्ष समाप्त भएपतछ स्ियं कर तिर्ाषरण िरी

आय वििरण फाराम (डे-०३) भरी आफैं िा कर अतर्कृिबाट रुजु (Verify)
िराउिु पदषछ।

PROCEDURE (प्रकृया):
1.1

आय वििरण (डे-०३) भिषका लाति आन्िररक राजस्ि विभािको िेभसाइट
https://ird.gov.np/ िोली Taxpayer portal मा क्तललक (Click) ििुप
ष छष ।

1.2

Taxpayer Portal तलं कमा क्तललक (Click) िरे र 'Taxpayer Portal' मेि ु
(Menu) िोल्िु पदषछ ।

1.3

Income Tax Menu को साँिै रहे को ‘+’ मा क्तललक (Click) िरे र Income
Tax Menu िोल्िुहोस्।

1.4

D-03 Return Entry मा क्तललक (Click) ििुह
ष ोस् र क्तललक (Click) िरे पतछ
िलको क्तस्िि (Screen) दे िापदषछ:
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मातथ दे क्तिएको क्तस्ििमा दे हायका वििरणहरु भिुह
ष ोस्:
a. Submission Number तलि प्रयोिकिाषको िाम र पासिडष प्रविवि ििुप
ष दषछ ।
b. Username र Password Case Sensitive हुन्छ। पवहले Save िरे का वििरण भविष्यमा

िोल्िका लाति पति Password चावहन्छ। त्यसैले Submission तलाँदा प्रयोि िरे को
Password सुरक्तिि िरे र राख्नुहोस्।

c. पुि:पासिडष: पवहला उल्लेि िरे को पासिडष ठिक छ वक छै ि भिेर यवकि ििषका
लाति पुि:पासिडष (Password) भिुह
ष ोस् ।
d. स्थायी लेिा िम्बर भिुह
ष ोस्।
e. आतथषक िर्ष भिुह
ष ोस्।
f. इमेल: इमेल (Email) टाइप ििुह
ष ोस्।
g. सम्पकष िं: – सम्पकष ि. टाइप (Type) ििुह
ष ोस्।
h. िल भएको ‘Register’ बटि (Button) click ििुह
ष ोस् ।
'Register' बटि क्तललक िरे पतछ िलको क्तस्िि तडस््ले हुन्छ।
सक्तममसि (Submission) िं, प्रयोिकिाषको िाम र पासिडष सुरक्तिि राख्नुहोस् । फारम

वप्रन्ट (Print) ििषका लाति र कर अतर्कृिले वििरणहरु रुजु (Verify) ििषका लाति
सक्तममसि (Submission) िम्बर आिश्यक पदषछ ।
‘Proceed’ बटि क्तललक िरे पतछ िलको क्तस्िि दे िापदषछ । ।
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आतथषक िर्ष, सक्तममसि (Submission) िं, स्थायी लेिा िम्बर, िाम, िे िािा आठद स्िि: तडस््ले
(Display) हुन्छ ।
1. करदािाको वकतसम छान्नुहोस :
ITS-I003-Self Assessment Return (D-03)
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एकलौटी व्यिसायको हकमा ‘एललो प्राकृतिक व्यक्ति’ िा ‘दम्पिी प्राकृतिक व्यक्ति’
मध्ये एक छान्नुपदषछ ।

करदािाको प्रकार दम्पिी प्राकृतिक मयक्तिको हकमा दे हायको वििरण भिुह
ष ोस ।
a. दम्पति भए पति िा पत्नीको स्थायी लेिा. ि. छ वक छै ि उल्लेि ििष “भएको” िा
“िभएको” छान्नुहोस ।
b. पति िा पत्नीको स्थायी लेिा िं. भएमा उि स्थायी लेिा िं. उल्लेि ििुह
ष ोस ।
c. पति िा पत्नीको िामः पति िा पत्नीको िाम उल्लेि ििुह
ष ोस ।

•

तिकायको हकमा ‘तिकाय’ छान्नुपदषछ ।
2.

लेिापरीिकको स्थायी लेिा िम्बर प्रविवि ििुह
ष ोस् । तिकायको हकमा र

रु. १ करोड भन्दा बढी कारोिार भएका प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा यो
वफल्ड (Field) भिष अतििायष छ ।
3.

स्थायी लेिा िम्बर प्रविि िरे पतछ लेिापरीिकको िाम प्रणालीमा स्िि:
आउिे छ।

4.

लेिापरीिकको व्यािसावयक लेिा प्रमाण पत्र िम्बर भिुह
ष ोस् ।

5.

लेिापरीिण तमति (Audited Date) (in BS) भिुह
ष ोस् ।

‘Register’ BUTTON क्तललक ििुह
ष ोस् । त्यसपतछ िलको क्तस्िि तडस््ले हुन्छ ।

सक्तममसि (Submission) िं. सुरक्तिि राख्नुहोस् । अिुसूचीहरु भिष ‘Enter Annex’ क्तललक
ििुह
ष ोस् । त्यस पतछ िलको क्तस्िि दे क्तिन्छ।
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Entering Annex 5 ( अिुसूची ५):
कुिै व्यापार व्यिसायको वििरण विस्िृि रुपमा व्याख्या ििषका लाति अिुसूची ५ भिुप
ष दषछ ।
विस्िृि वििरणहरु भिषका लाति ‘Annex 5’ बटि क्तललक ििुह
ष ोस् । त्यसपतछ िलको क्तस्िि
दे खापदद छ ।
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यस क्तस्ििमा मातिएको डाटा (Data) भिुह
ष ोस्।
1. Tax Category (करको वकतसम) : तलस्ट (list) बाट कुि प्रकारको व्यिसाय

हो

छान्नुहोस् ।

•

बैंक, वित्तीय सं स्था, सामान्य बीमा व्यिसाय िा दूर सञ्चार र इन्टरिेट
सेिा, मुद्रा

हस्िान्िरण (मति

ट्रान्सफर), पूजी बजार व्यिसाय, तर्िोपत्र

व्यिसाय, मचेन्ट बैवकङ्ग व्यिसाय, कमोतडटी

माकेट, तर्िोपत्र र कमोतडटी

दलाल व्यिसाय, च ुरोट, तबडी, श्ं ृिार, िािेसतु िष, िैिी,िुठ्िा,पािमसला, मठदरा,
तबयरको कारोबार ििे िा पेटोतलयम कायष ििे तिकाय
2. करको वकतसमको आर्ारमा करको दर स्ििः दे क्तििेछ ।
ु को िामः कुि मुलक
ु को आयश्ोि हो छान्नुहोस्।
3. विदे शी स्रोि भए मुलक

4. Inclusion (समािेस): आयश्ोिमा समािेस ििुष पिे आय रकमहरु Inclusion
Section मा भिुह
ष ोस् ।
5. Deduction (िचष कट्टी): मयाज िचष, व्यापार मौज्दािको लािि िचष, ममषि िचष,
ह्रासिचष आठद (दफा १३ दे क्ति २१ सम्मका) आयकर िणिामा िचष कट्टी हुिे
रकमहरु भिुह
ष ोस ।

6. Deductible Loss: यस आ. ब. को अन्य व्यिसायको िोलसािी र िि आ. ब. को
क्तजम्मेिारी सरे को व्यिसायको िोलसािी भएमा उल्लेि ििुह
ष ोस ।
ITS-I003-Self Assessment Return (D-03)
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7. Miscellaneous Inclusion: अन्य व्यिसायको आयमा कट्टी िरे को िोलसािी उल्ले ि
ििुह
ष ोस।

8. Discount: छु ट हुिपु िे कारणहरु उल्लेि ििुह
ष ोस ।
Entering Annex 6 (अिुसूची ६):
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यो फारम पाररश्तमक (Remuneration) आय भएको वििरणको विस्िृि रुपमा व्याख्या ििषका
लाति भररन्छ । विस्िृि वििरणहरु भिषका लाति ‘Annex 6’ बटि क्तललक ििुह
ष ोस्। Inclusion
(समािेस) :आयश्ोिमा समािेस िररिुपिे रकमहरु inclusion section मा भिुह
ष ोस् र ‘Save’
बटि क्तललक िरी डाटा सेभ (Save) ििुह
ष ोस्।
Entering Annex7 (अिुसूची ७):
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अिुसूची ७ लिािी िरे िापि प्राप्त भएको आयको (Income From Investment) विस्िृि वििरण

व्याख्या ििषका लाति भररन्छ । विस्िृि वििरणहरु भिषका लाति ‘Annex 7’ बटि क्तललक ििुह
ष ोस्।

Inclusion (समािेश): आयश्ोिमा समािेश िररिु पिे रकमहरु inclusion section मा
भिुह
ष ोस्।
Deduction (कट्टी): कट्टी रकम भिुह
ष ोस् ।
Deductible Loss: छु ट रकम भिुह
ष ोस् ।
अरु भािहरु जस्िै विविर् (miscellaneous) भिुह
ष ोस् ।
‘Save’ बटि क्तललक िरी भरे को डाटा Save ििुह
ष ोस् ।
Entering Annex 8 (अिुसूची ८):
यो फारम िैर मयिसावयक सम्पक्तत्तको तिसिष (disposal of non-business asset) बाट प्राप्त
भएको आयश्ोिको विस्िृि वििरणहरु भिषका लाति प्रयोि िररन्छ ।यसमा मुख्यिः घर/जग्िा
र शेयरबाट भएको कारोबार समािेश ििुप
ष दषछ ।
‘Annex 8’ बटि क्तललक िरी वििरणहरु भिुह
ष ोस् । त्यसपतछ िलको क्तस्िि दे िापदषछ ।

करको वकतसम (Tax Category)- व्यिसायको प्रकार छान्नुहोश । करको प्रकार अिुसार
करको दर दे क्तििेछ । उदाहरणको लाति करको वकतसम “घर / जग्िाको तिसिषबाट
ITS-I003-Self Assessment Return (D-03)
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भएको जम्मा आम्दािी (पााँच िर्ष दे क्ति दश िर्षसम्म)” छिौट िदाष सो अिुसार करको दर
2.5 प्रतिशि आउछ । उि छ िटा प्रकार मध्ये उपयुि प्रकार छिौट ििुह
ष ोस ।

Deductible Loss:

घटाउि तमल्िे घाटा रकम भिुह
ष ोस । अको वफल्ड(Field) मा जाि

‘TAB’ तथच्िुहोस।
एक भन्दा िवढ प्रकारको लिािीबाट भएको आम्दािी भएमा अिुसूची ८ साँिै रहे को ‘+’
बटिमा क्तललक िरी भिुह
ष ोला।
Entering Annex 1 (अिुसूची १)
ध्याि ठदिुपिे विर्य : करदािाको वकतसममा प्राकृतिक व्यक्ति छिौट िरे मा अिुसूची १ Display
हुन्छ । तिकाय छिौट िरे मा अिुसूची २ Display हुन्छ ।

यो फारम व्यक्तििि आय िणिाका लाति प्रयोि िररन्छ । स्थायी लेिा िम्बर अिुसार प्रणाली

(System) मा करदािाको प्रकार (व्यक्ति िा तिकाय) प्रिृि भएको आर्ारमा अिुसूची १ िा
अिुसूची २ दे िापदषछ।

अिुसूची १ मा विस्िृि वििरणहरु भिषका लाति 'Annex 1' क्तललक (Click) ििुह
ष ोस् । अिुसूची

१ अिुसूची ५, ६, ७ िा ८ भरे पतछ मात्रै दे क्तिन्छ । त्यसपतछ िलको क्तस्िि दे खापददछ । ।
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अिुसूची १ का वफल्डहरु अिुसूची ५, ६, ७, ८ अिुसार आंतसक रुपमा आफैं भररन्छ ।
भिुष पिे वफल्डहरु जस्िै तििृतिभरण (Retirement Fund) , अिुदाि रकम (Donation), बीमा
रकम (Insurance), छु ट रकम (Deductible Amount) आठद भिुह
ष ोस्।
‘Save’ बटि क्तललक िरी भरे को डाटा सेभ ििुह
ष ोस् ।

Entering Annex 2 (अिुसूची २)
यो फारम तिकायका लाति भररन्छ ।स्थायी लेिा िम्बर भरे पतछ प्रणाली (System) मा करदािाको

प्रकार (व्यक्ति िा तिकाय) प्रिृि भएको आर्ारमा तिकायको लाति अिुसूची २ तडस््ले हुन्छ ।

अिुसूची २ को विस्िृि वििरणहरु भिषका लाति 'Annex 2' क्तललक ििुह
ष ोस् ।अिुसूची ५, ७ िा ८
भरे पतछ मात्रै अिुसूची २ दे क्तिन्छ । अिुसूची ६ रोजिारी (Renumeration) का लाति भएकाले अिुसूची
२ मा दे क्तिदै ि । त्यसपतछ िलको क्तस्िि दे िापदषछ ।

जरुरी वफल्ड (Field) हरु भररसके पतछ ‘save annex 2’ बटि क्तललक ििुह
ष ोस् । त्यसपतछ िलको
क्तस्िि दे िापदषछ । ।

‘Save’ बटि क्तललक िरी भरे को डाटा सेभ ििुह
ष ोस् ।
ITS-I003-Self Assessment Return (D-03)
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‘Save’ बटि क्तललक िरी भरे को डाटा सेभ ििुह
ष ोस् ।
Entering Annex 10 (अिुसूची १०)
यो फारम कर तमलाि दािीको प्रकारहरु जस्िै वकस्िा (installment payments), कर भुिािी (final tax

payments) , स्रोिमा कर कट्टी (TDS) , सिारी सार्ि कर (Vehicle Tax) र भं सारमा अतिम रुपमा कर

असुली िरे को रकम (TCS) भिष प्रयोि िररन्छ । अिुसूची १० को विस्िृि वििरणहरु भिषका लाति
'Annex 10' बटि क्तललक ििुह
ष ोस् । कर दाक्तिला RAS प्रणाली (System) बाट भए िापति सबै कर
दािीहरु अिुसूची १० बाट हुि ु जरुरी छ ।
त्यसपतछ िलको क्तस्िि दे िापदषछ ।

कर दािीको वकतसम: िल दे िाएको तलस्ट (list) िाट कर दािीको वकतसम (िेतडट (credit) को
वकतसम) छान्नु होस।
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कर दािीको वकतसमहरुः
१. Credit Claim: सोही आतथषक िर्षमा दाक्तिला िरे को वकस्िाबन्दी कर लिायिका
कर रकम
२. Transport Claim: सोही आतथषक िर्षमा सिारी सार्ि कर दाक्तिला िरे को रकम
३. Customs Claim: सोही आतथषक िर्षमा भन्सार विन्दुमा कट्टी भएको अतिम आयकर
४. TDS: सोही आतथषक िर्षमा तिजको िाममा अतिम कर कट्टी भएको रकम
५. Transfer of Credit: अक्तघल्लो आतथषक िर्षको तमलाि ििष बााँकी रकम
कर दािीको वकतसम अिुसार तभन्न तभन्न चावहिे वफल्ड (Field) हरु दे क्तिन्छ।
•

राजस्ि िािा िंिर(Revenue Account No.), दािीलाको िररका, दािीला तिस्सा िम्बर,
बैंकको िाम, दािीला तमति, दािीला रकम आदि भर्नुहोस् र

बटिमा क्तललक िरी

िमशः थप िदै जािुहोस ।
•

कुिै वििरण सं सोर्ि ििुप
ष रे मा Edit ( ) icon र हटाउिु परे मा Delete ( ) icon क्तललक ििष
सलिुहि
ु ेछ ।
सबै वििरणहरु भररसकेपतछ ‘Save’ बटि क्तललक िरी वििरण सुरक्तिि ििुह
ष ोस ।

और्र्ोपचार कर तमलाि दाबी (अिुसूची ११)
यो फारम और्र्ोपचार कर तमलाि दाबीसाँि सम्बक्तन्र्ि छ । अिुसूची ११ को विस्िृि वििरणहरु
भिषका लाति 'Annex 11' बटि (Button) click ििुह
ष ोस् । त्यसपतछ िलको क्तस्िि दे िापदषछ । ।
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‘Add New’ बटि(Button)क्तललक िरी तिम्ि वििरण भिुह
ष ोस ।
•

सेिा तलएको तमति, स्िास्थ सेिा ठदिेको िाम, स्िास्थ सेिाको वकतसम र और्र्ोपचार
िचष भिुष होस र 'Update' क्तललक(Click) ििुष होस।

•

अरू िचषहरु थ्ि ‘Add New’ बटि(Button) क्तललक(Click) िदै थ्िु होस।

•

‘Save’ बटि(Button) क्तललक(Click) िरी भररएको वििरण सुरक्तिि ििुह
ष ोस ।

Entering Annex 12 (अिुसूची १२)
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यो फारम विदे शमा तिरे को कर तमलाि दािीसाँि सम्बक्तन्र्ि छ । अिुसूची १२ को विस्िृि वििरणहरु
भिषका लाति Annex 12 बटि क्तललक ििुह
ष ोस् । त्यसपतछ िलको क्तस्िि दे िापदषछ । ।
ु , िि आयिर्षसम्मको तमलाि ििष बााँकी
‘Add New’ बटि क्तललक ििुह
ष ोस् र आयस्रोिको मुलक
विदे शमा तिरे को कर, यस आयिर्षमा विदे शमा तिरे को कर र यस आयिर्षमा तिरे को कर दािी वफल्ड
(Field) हरु भिुह
ष ोस् र 'Update' बटि तथचेर सेभ ििुह
ष ोस्।
अरु डाटा (Data) भिष ‘Add New’ बटि क्तललक ििुह
ष ोस् । ‘Save’ बटि क्तललक िरी भरे को डाटा
(Data) सेभ ििुह
ष ोस् ।
Entering Annex 13 (अिुसूची १३)
िासलािको केही िथ्यहरु र रु १ लाि भन्दा बढीको िररद / तबिीको वििरण ठदि अिुसूची १३
ु ी १३ दुई भािमा छ। पवहलो भािमा िासलािको केही वििरण भिुष पछष
प्रयोि िररएको छ। अिुसच
र दोस्रो भािमा रु १ लाि भन्दा बढीको िररद / तबिीको वििरण भिुष पछष।

मािेको वित्तीय वििरणहरु भिुष होस् ।
यठद करदािाले अरु करदािासाँि रु. १००,००० भन्दा बढीको आतथषक कारोबार छ भिे हामीले यसको
विस्िृि वििरणहरु भिुष पिे हुन्छ । िी स्थायी लेिा िम्िर , व्यिसायको िाम , िर्षको शुरुको तलि
बाकी (ठदि बाकी) रकम, पुक्तजिि सेिा िररद, अन्य सेिा िररद, पुजीिि सामाि िररद, अन्य समाि
िररद, यो िर्ष को सेिा तबिी, यो िर्षको समाि तबिी, िर्षको अन्िमा तलि बाकी (ठदि बाकी) रकम
भरे र 'Update' बटि (Button) तथचेर कारोिार वििरण भदै जािु पदषछ। यो वििरण Excel बाट पति
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upload ििष सलदछौं िर यो प्रणाली (System) मा पररभावर्ि ढााँचामा हुि ु पदषछ । एलसेल फम्याषट
डाउिलोड ििष 'view sample’ बटि क्तललक िरर Excel upload/ download ििष सवकन्छ । त्यसपतछ
'Save' बटि क्तललक िरे र डाटा (Data) सेभ (Save) ििष सवकन्छ ।
आय वििरण सक्तममट ििे (Submitting the Return)
कर वििरण submit ििष Annex List पेजमा जािुहोस् र ‘Finalize submit' बटि क्तललक ििुह
ष ोस् ।
एक पटक कर वििरण सक्तव्मट िररसकेपतछ कर वििरण पररििषि ििष पाइिे छै ि ।
आय वििरण वप्रन्ट ििे (Print Return)
आय वििरण वप्रन्ट ििष पवहलो पेजमा जािुहोस र 'Print' बटि क्तललक ििुह
ष ोस् ।
2.0

आय वििरण रुजु ििे

करदािाहले युजरिेम र पासिडष सम्बक्तन्र्ि कर कायाषलयबाट प्राप्त िरे को अिस्थामा स्ियमले आफ्िो
आय वििरण रुजु ििष सलिेछि । युजरिेम र पासिडष प्राप्त ििरे को अिस्थामा करदािाहरुले आय
वििरण वप्रन्ट (Print) िरी कर अतर्कृिलाई रुजु (Verification) का लाति बुझाउिु पदषछ। रुजु ििे
अतर्कृिले करदािाले बुझाएको आय वििरणलाई ठिक छ भिे रुजु ििुष पदषछ।
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