आयकर ऐन, २०५८ (शंसोधन सहितको) दफा ७८ को प्रयोजनको लाहि दफा ७७ बमोहजमको दताा दरखास्त फारम
नेपाल सरकार

आन्तरिक िाजस्व ववभाग

आन्तरिक िाजस्व कार्ाालर्...................... / किदाता सेवा कार्ाालर्.......................

गैह्र-सिकािी सं स्था, पिोपकािी सं स्था, सं स्थान, सहकािी, अन्र् मूनाफा ववतिण नगने सं स्थाको
व्र्वसावर्क स्थार्ी लेखा नम्बि दताा तथा सं शोधन फािाम
NGO/Paropakari/Corporation/Cooperatives/Others
Business PAN Registration Form / Information Update Form

१.

व्र्वसार्को उप-प्रकाि (Business Sub Type)



२.




गैह्र-सिकािी सं स्था (NGO)
सं स्थान (Corporation)

पिोपकािी सं स्था (Paropakari)
अन्र् मूनाफा ववतिण नगने सं स्था (Others)

कम्पनी / ननकार्को ववविण (Company/Entity Description)
नाम नेपालीमा (Name in Nepali)
नाम अंग्रज
े ीमा (Name in English)

३. व्र्वसार्को दताा ववविण (Business Registration Details)
दताा नमनत
(Date of Registration)

दताा नम्बि
(Registration Number)

दताा गने ननकार्
(Registration Agency)

कािोबाि शुरू हुने नमनत
(Date of Transaction)

४. इजाजत ददने ननकार् (Licensing Agency)

५.

औषधी व्र्वस्था ववभाग
(Department of Drug Administration)

खाद्य प्रववनध तथा गुण ननर्न्रण ववभाग
(DFTQC)

पर्ाटन ववभाग
(Department of Tourism)

नागरिक उड्डर्न प्रानधकिण
(Civil Aviation Authority)

नेपाल िाष्ट्र बैंक
(Nepal Rastra Bank)

नधतोपर बोर्ा
(Stock Exchange Board)

सहकािी ववभाग
(Department of Cooperative)

खानी तथा भूगभा ववभाग
(Department of Mining)

अन्र्
(Other)

के र्ो व्र्वसार् नर्ााँ दताा हो वा हक हस्तान्तिण हो?
(Is it new business or ownership transfer?)
र्दद हो भने (If yes)

पहिलाको स्थायी लेखा नंवर (Previous Business PAN No.)
स्थायी लेखा नंवरको अवस्था (चालु/बन्दको हनवेदन ददएको/खारे जी)
(Status of PAN: Active/Closed/De-registered)
यदद चालु भएमा खारे जीको प्रकृ यामा जानुिोला (If active, please proceed for deregistration)
िक िस्तान्तरण भएको हमहत (Ownership Transfer Date)
६.

एन एस आइ नस ववविण (NSIC Description)
NSIC मुख्र् कािोबाि
NSIC सहार्क कािोबाि
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७.

व्र्वसार्को प्रकाि (Types of Industry)
लघु
(Micro)

८.

घिे ल ु
(Cottage)

साना
(Small)

मझौला
(Medium)

ठू ला
(Large)

व्र्वसार्को प्रकृनत (Nature of Industry)
उत्पादन मुलक
(Manufacturing)

खानीजन्र्
(Mineral Based)

कृवषा तथा वन जन्र्
(Agro and Forest Based)

पर्ाटन
(Tourism)

सूचना प्रववनध
(ICT)

सेवा
(Service)

ननमााण
(Construction)

उजाामूलक
(Energy Based )

अन्र् (Other)

९.

व्र्वसार्को प्रकृनत (वाणणज्र्को हकमा) (Types of Business in case of Trading)
ननकासी/पैठािी
(Export/Import)

१०.

स्थानीर् बजाि
(Local Trading)

ननर्ाात मार
(Export Only)

के तपाईंको बैंक खाता छ ? (Do you have Bank Account?)

आर्त मार
(Import Only)

छ (Yes)

सवै
(All)

छै न (No)

(Bank details is not mandatory, you are suggest to provide your bank account details to make refund process easier.)
(बैंक खाता अननवार्ा होइन ति बैंक खाताको ववविण उल्लेख भएमा कि वफताा प्रविर्ा सहज हुनेछ)
खाता नम्बि
(Account No.)

बैंकको नाम
(Investment)

शाखा कार्ाालर्
(Business)

११. मुख्र् कार्ाालर्को ठे गाना (Address of Head Office)

११क

णजल्ला
(District)

स्थानीर् तह
(Local Level)

वर्ा नं.
(Ward No)

मागा / टोल
(Street/Tole)

घि नं
(House No)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

इमेल
(Email)

वेव साईट
(Website)

र्दद बहालमा भएमा (If Rented or Hired)

घि तथा जग्गा धनीको ववविण (Land Lord Information)
स्थार्ी लेखा नंबि
(PAN)

घिधनीको नाम
(Name of Land lord)

भार्ा सं झौता नमनत
(Date of Lease or Rent)

मोबाइल नं.
Mobile No

कोठा तथा जग्गाको क्षेरफल
(Area in Square feet)

घि तथा जग्गाको ठे गाना (Rented House / Land Address)

११ख

प्रदे श
(Province)

णजल्ला
(District)

स्थानीर् तह
(Local Level)

वर्ा नं.
(Ward No)

मागा / टोल
(Street/Tole)

घि नं
(House No)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

इमेल
(Email)

पराचाि गने ठे गाना (Mailing Address of Business)
प्रदे श
(Province)

णजल्ला
(District)

स्थानीर् तह
(Local Level)

वर्ा नं.
(Ward No)

मागा / टोल
(Street/Tole)

घि नं
(House No)
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११ग

११घ

मोबाइल नं.
(Mobile No)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

अलटा सेवा (Preferred Alert)

इमेल (Email) / एस.एम.एस (SMS)

इमेल
(Email)

कािोवािको मूख्र् स्थान (Address of Main Transaction Place)
णजल्ला
(District)

स्थानीर् तह
(Local Level)

वर्ा नं.
(Ward No)

मागा / टोल
(Street/Tole)

घि नं
(House No)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

इमेल
(Email)

वेव साईट
(Website)

र्दद बहालमा भएमा (If Rented or Hired)

घि तथा जग्गा धनीको ववविण (Land Lord Information)
स्थार्ी लेखा नंबि
(PAN)

घिधनीको नाम
(Name of Land lord)

भार्ा सं झौता नमनत
(Date of Lease or Rent)

मोबाइल नं.
Mobile No

कोठा तथा जग्गाको क्षेरफल
(Area in Square feet)

घि तथा जग्गाको ठे गाना (Rented House / Land Address)

१२.

प्रदे श
(Province)

णजल्ला
(District)

स्थानीर् तह
(Local Level)

वर्ा नं.
(Ward No)

मागा / टोल
(Street/Tole)

घि नं
(House No)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

इमेल
(Email)

शाखा वा कािोबाि गने स्थानको ववविण (Address of Transactions/Branch)
मुख्र् भन्दा फिक ठे गाना भएमा (If differ than main address)
िम सं ख्र्ा
(S.N.)

शाखाको नाम (नेपाली तथा अंग्रेजीमा)
(Branch Name)

मुख्र् व्र्णि
(Main Responsible Person)

१२क

शुरु नमनत
(Starting Date)
स्थार्ी लेखा नंबि
(PAN)

प्रदे श
(Province)

णजल्ला
(District)

स्थानीर् तह
(Local Level)

वर्ा नं.
(Ward No)

मागा / टोल
(Street/Tole)

घि नं
(House No)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

इमेल
(Email)

र्दद बहालमा भएमा (If Rented or Hired)

घि तथा जग्गा धनीको ववविण (Land Lord Information)
स्थार्ी लेखा नंबि
(PAN)

घिधनीको नाम
(Name of Land lord)

भार्ा सं झौता नमनत
(Date of Lease or Rent)

मोबाइल नं.
Mobile No

कोठा तथा जग्गाको क्षेरफल
(Area in Square feet)

घि तथा जग्गाको ठे गाना (Rented House / Land Address)
प्रदे श
(Province)

णजल्ला
(District)

स्थानीर् तह
(Local Level)
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वर्ा नं.
(Ward No)

मागा / टोल
(Street/Tole)

घि नं
(House No)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

इमेल
(Email)

Note शाखा वा कािोबािस्थल एक भन्दा वढी भएमा प्रत्र्ेकको लानग मानथकै ववविण पुनः भने
(If more than one branch or transaction place, fill above information again for each)
१३.

गोदामको जानकािी (Godown /Warehouse Information)
िम सं ख्र्ा
(S.N.)

१३क

गोदामको नाम (नेपाली तथा अंग्रज
े ीमा)
(Godown Name)

शुरु नमनत
(Starting Date)

प्रदे श
(Province)

णजल्ला
(District)

स्थानीर् तह
(Local Level)

वर्ा नं.
(Ward No)

मागा / टोल
(Street/Tole)

घि नं
(House No)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

इमेल
(Email)

र्दद बहालमा भएमा (If Rented or Hired)

घि तथा जग्गा धनीको ववविण (Land Lord Information)
स्थार्ी लेखा नंबि
(PAN)

घिधनीको नाम
(Name of Land lord)

भार्ा सं झौता नमनत
(Date of Lease or Rent)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

कोठा तथा जग्गाको क्षेरफल
(Area in Square feet)

घि तथा जग्गाको ठे गाना (Rented House / Land Address)
प्रदे श
(Province)

णजल्ला
(District)

स्थानीर् तह
(Local Level)

वर्ा नं.
(Ward No)

मागा / टोल
(Street/Tole)

घि नं
(House No)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

इमेल
(Email)

Note गोदाम एक भन्दा वढी भएमा प्रत्र्ेकको लानग मानथकै ववविण पुनः भने
(If more than one Godown or Warehouse fill above information again for each)
१४. प्रमुख कार्ाकािी अनधकृत प्रोप्राइटि/सञ्चालक भन्दा फिक भएमा मार (CEO information)
नाम (Name)

पवहलो नाम (First Name)

बीचको नाम (Middle Name)

थि (Last Name )

नेपालीमा (Nepali)
अंग्रज
े ीमा (English)
ननर्ुणि नमनत (Date of Appointment)
िावष्ट्रर्ता (Nationality)

१४क

स्थार्ी लेख नं. (PAN)
नेपाली (Nepali)

अन्र् (Others)

प्रमुख कार्ाकािी अनधकृतको ठे गाना (Address of CEO)
नागरिकता, िाहदानी वा अन्र् (Citizenship/Passport/others)
प्रदे श
(Province)

णजल्ला
(District)

स्थानीर् तह
(Local Level)
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वर्ा नं.
(Ward No)

मागा / टोल
(Street/Tole)

घि नं
(House No)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

इमेल
(Email)

र्दद ववदे शी भएमा नेपालको अस्थार्ी ठे गाना भने (Local address of foreigner)

१४ख

ववदे शी भएमा भने (If foreigner)
िाहदानी नं.
(Passport No.)

आगमन नमनत
(Date of Arrival)

नभसाको प्रकाि
(Types of Visa)

नभसाको अवनध
(Validity of Visa)

िाहदानीको समाप्त हुने नमनत
(Date of Expiry of Passport)

दे श
(Country)

प्रदे श/णजल्ला
(Province/State/District)

सहि
(City)

मागा
(Street)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

णजप कोर्/घि नं.
(Zip Code/House No.)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

श्रम स्वीकृनत
(Work Permit)

इमेल
(Email)

१५. सम्पका व्र्णि प्रमुख कार्ाकािी अनधकृत वा प्रोप्राइटि/सञ्चालक भन्दा फिक भएमा मार (आर्कि प्रर्ोजनको लानग)
(Contact Person, if other than CEO, for tax purpose only)
नाम (Name)

पवहलो नाम (First Name)

बीचको नाम (Middle Name)

थि (Last Name )

नेपालीमा (Nepali)
अंग्रज
े ीमा (English)
ननर्ुणि नमनत (Date of Appointment)
िावष्ट्रर्ता (Nationality)

१५क

स्थार्ी लेख नं. (PAN)
नेपाली (Nepali)

अन्र् (Others)

सम्पका व्र्णिको ठे गाना (Address of Contact Person)
नागरिकता, िाहदानी वा अन्र् (Citizenship/Passport/others)
प्रदे श
(Province)

णजल्ला
(District)

स्थानीर् तह
(Local Level)

वर्ा नं.
(Ward No)

मागा / टोल
(Street/Tole)

घि नं
(House No)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

इमेल
(Email)

र्दद ववदे शी भएमा नेपालको अस्थार्ी ठे गाना भने (Local address of foreigner)

१५ख

ववदे शी भएमा भने (If foreigner)
िाहदानी नं.
(Passport No.)

आगमन नमनत
(Date of Arrival)

नभसाको प्रकाि
(Types of Visa)

नभसाको अवनध
(Validity of Visa)

िाहदानीको समाप्त हुने नमनत
(Date of Expiry of Passport)

दे श
(Country)

प्रदे श/णजल्ला
(Province/State/District)

सहि
(City)

मागा
(Street)

टे नलफोन नं.
(Telephone No)

णजप कोर्/घि नं.
(Zip Code/House No.)

मोबाइल नं.
(Mobile No)

श्रम स्वीकृनत
(Work Permit)

इमेल
(Email)
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१६.

सं चालक/पदानधकािीहरुको ववविण (अननवार्ा भने) (Directors Details)
नस.नं .

१७.

सं चालक/पदानधकािीहरुको नाम (Name)

स्थार्ी ले खा नम्वि (PAN)

कािोवाि शुरु भएको/कािोवाि शुरु हुने नमनत
(Starting date of transaction)
आर् ववविण पेश गने प्रर्ोजनको लानग लागू हुने नमनत
(Effective date for Income Tax Filing)

१८.

बार्ोमेविक प्रर्ोजनको लानग (For Biometric Use)
सं चालक/प्रमुख कार्ाकािी अनधकृत/प्रवन्धक/सम्पका व्र्णिको नाम
(Name of Director/CEO/Contact Person)
स्थार्ी लेखा नम्वि (PAN)
वार्ोमेविक नलने व्र्णिको सम्बन्धमा सम्वणन्धत ननकार्को आनधकारिक ननणार्को कागजात पेश गनुा पने ।

मानथ उल्लेख भएको कुनै ववविणहरुमा परिवतान भएमा परिवतान भएको नमनतले १५ ददन नभर सम्बणन्धत आन्तरिक
िाजस्व कार्ाालर् तथा किदाता सेवा कार्ाालर्मा जानकािी गिाई अद्यावनधक गनेछु ।

स्वघोषणाः र्हााँ पेश गिे को ववविण मैले जाने बुझेसम्म ठीक सााँचो हो, झुठा ठहिे सहुाँला बुझाउाँ ला ।

Declaration: All the information provided in the forms are true and valid.
हनवदेकको िस्ताक्षरः
हमहतः

कार्ाालर् प्रर्ोजनको लानग
For Official Purpose Only
बार्ोमेविक ववविण (Bio Matric Details)
सं चालक/पदानधकािी/प्रमुख कार्ाकािी अनधकृत/सम्पका व्र्णिको नाम
(Name of Director/Officials/CEO/Contact Person)
स्थार्ी लेखा नम्वि (PAN)
औ ंठाछाप वा िे वटना (Finger Print/Retina Scan)
हस्ताक्षि (Signature)
फोटो (Photograph Capture)

प्रमाणीकिण सेक्सन (Verification Section)
इमेल (Email)

By Code

मोबाइल नम्बि प्रमाणीकिण (Mobile Verification)

OTP

अलटा सेवा (Preferred Alert)
इमेल (Email)
एसएमएस (SMS)
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फािाम भने तरिका
मिल नं. १ मा व्यवसायको उप-प्रकार मध्ये एक छनौट िने । जस्तै : िैह्र-सरकारी संस्था
मिल नं. २ मा हनकायको नाम नेपाली र अंग्रेजीमा उल्लेख िने ।
मिल नं. ३ मा व्यवसाय दताा कु न हनकायमा भएको िो सो को हववरण भने ।
मिल नं. ४ मा व्यवसाय दतााको इजाजत ददने हनकाय भने । यस मिलमा उल्लेख भए बािेक अन्य कु नै हनकाय भए
अन्य छनोट िरी उक्त हनकायको नाम उल्लेख िने ।
मिल नं. ५ दताा िनुा पने हनकाय नयााँ भएमा यो मिलमा के िी भनुा पदैन । यदद पुरानो व्यवसायको िक िस्तान्तरण
भएको िो भने सो हनकायको हववरण यस मिलमा भने । पुरानो व्यवसाय खारे जीको प्रकृ यामा जाने ।
मिल नं. ६ मा आफ्नो व्यवसाय नेपालस्तरीय औद्योहिक विीकरण (Nepal Standard Industrial Classification NSIC) अनुसारको कु न समूि तथा विामा पदाछ सो को हववरण भने । यस मिलमा मूख्य कारोवार भने । सिायक
कारोवार छ भने मात्र भने ।
मिल नं. ७ मा व्यवसायको प्रकार छनोट िने । जस्तै : मझौला
मिल नं. ८ मा व्यवसायको प्रकृ हत छनोट िने । जस्तै : उत्पादन मुलक
मिल नं. ९ मा व्यवसायको प्रकृ हत छनोट िने (दताा हुने व्यवसाय व्यापाररक दियाकलाप िने खालको िो भने मात्र) ।
मिल नं. १० मा फमाको बैंक खाताको हववरण उल्लेख िने । यो मिल अहनवाया छैन ।
मिल नं. ११ मा मूख्य कायाालयको ठे िाना भने । ११ख. मा पत्राचार िने ठे िाना भने । ११ि. मा मूख्य कायाालय भन्दा
फरक ठाउाँ मा कारोबारको मूख्य स्थान रिेको भए सो स्थानको ठे िाना भने । यदद बिालमा हलएको भए घर तथा जग्िा
धनीको हववरण तथा घर तथा जग्िाको ठे िाना भनुा पदाछ ।
मिल नं. १२ मा शाखा भएमा शाखाको हववरण भने, यदद बिालमा हलएको भए घर तथा जग्िा धनीको हववरण तथा
घर तथा जग्िाको ठे िाना भनुा पदाछ । एक भन्दा वढी शाखा भएमा प्रत्येक शाखाको छु ट्टाछु ट्टै हववरण भने ।
मिल नं. १३ मा िोदाम भएमा िोदामको हववरण भने, यदद बिालमा हलएको भए घर तथा जग्िा धनीको हववरण
तथा घर तथा जग्िाको ठे िाना भनुा पदाछ । एक भन्दा वढी िोदाम भएमा प्रत्येक िोदामको छु ट्टाछु ट्टै हववरण भने ।
मिल नं. १४ प्रमुख कायाकारी अहधकृ त प्रोप्राइटर वा संचालक भन्दा फरक भएमा मात्र यो मिल भने, यो मिल भदाा
स्थायी लेखा नम्बर अहनवाया भनुा पदाछ । यदद हवदेशी प्रमुख कायाकारी अहधकृ त भएमा नेपालको अस्थायी ठे िाना तथा
सम्बहन्धत देशको स्थायी ठे िाना, रािदानी नं., हभसाको अवहध लिायतका हववरण अहनवाया भनुा पदाछ ।
मिल नं. १५ सम्पका व्यहक्त (आयकर प्रयोजनको लाहि तोदकएको) प्रोप्राइटर वा संचालक भन्दा फरक भएमा मात्र यो
मिल भने, यो मिल भदाा स्थायी लेखा नम्बर अहनवाया भनुा पदाछ । यदद हवदेशी सम्पका व्यहक्त भएमा नेपालको
अस्थायी ठे िाना तथा सम्बहन्धत देशको स्थायी ठे िाना, रािदानी नं., हभसाको अवहध लिायतका हववरण अहनवाया भनुा
पदाछ ।
मिल नं. १६ मा संचालक/पदाहधकारीिरुको हववरण भने । संचालक/पदाहधकारीिरुले अहनवायारुपमा व्यहक्तित
स्थायी लेखा नम्बर हलएको हुनु पनेछ । यो मिलमा संचालक/पदाहधकारीिरुको नाम र व्यहक्तित स्थायी लेखा नम्बर
भनुा पदाछ ।
मिल नं. १८ मा कारोबार शुरु भएको वा हुने हमहत तथा आय हववरण पेश िने प्रयोजनको लाहि लािू हुने हमहत भने ।
मिल नं. १९ मा बायोमेरिक प्रयोजनको लाहि आहधकारीक व्यहक्तको नाम तथा स्थायी लेखा नम्बर भने । बायोमेरिक
प्रयोजनको लाहि छनोट िररएको व्यहक्तको िकमा सम्वणन्धत ननकार्को आनधकारिक ननणार्को कागजात पेश गनुा पने ।
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