गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गने विद्युतीय िे िामा मूल्य असििृवि कर िम्बन्धी काययविसध, 2079
आसथयक ऐन, 2079 ले मूल्य असििृवि कर ऐन, 2052 मा िं शोधन गरी उपिोिालाई विद्युतीय िेिा
उपलब्ध गराउने गैरबासिन्दा व्यक्तिले मूल्य असििृवि करमा दताय िई कर दाक्तिला गनुप
य ने व्यिस्था गरे कोले
मूल्य असििृवि कर ऐन, 2052 को दफा 10ि१., दफा 18 को उपदफा (1ि) तथा दफा 19 को
उपदफा (7ि) ले ददएको असधकार प्रयोग गरी आन्तररक राजस्ि वििागले यो काययविसध जारी गरे को छ।
1.

िं क्तिप्त नाम र प्रारम्िः
(क) यो काययविसधको नाम “गैरबासिन्दा व्यक्तिले प्रदान गने विद्युतीय िेिामा मूल्य असििृवि कर
िम्बन्धी काययविसध, 2079” रहेको छ।
(ि) यो काययविसध तत्काल लागु हुनेछ।

2.

पररिाषाः विषय िा प्रिङ्गले अको अथय नलागेमा यि काययविसधमा,(क) “उपिोिा” िन्नाले िस्तु तथा िेिाको उपिोग गने िामान्य बिोिािको स्थान नेपाल रहेको
व्यक्ति िम्झनु पछय।
तर व्याििावयक प्रयोजन िा व्यििायमा प्रयोग गनय छु ट्टै प्रबन्धद्वारा िररद गने व्यक्तिलार्य
उपिोिा मासनने छै न।
(ि) “ऐन” िन्नाले मूल्य असििृवि कर ऐन, 2052 िम्झनु पछय।
(ग)

“कर” िन्नाले ऐन बमोक्तजम लाग्ने मूल्य असििृवि कर िम्झनु पछय।

(घ)

“कर असधकृत” िन्नाले नेपाल िरकारले सनयुि गरे को कर असधकृत िा प्रमुि कर असधकृत िा
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असधकृत,

सनदे शक,

उपमहासनदे शक िा यि ऐन बमोक्तजम कर असधकृतको असधकार प्रयोग गनय पाउने गरी नेपाल
िरकारले तोकेको अन्य कुनै असधकृतलार्य िमेत जनाउँछ।
(ङ)

“कर अिसध” िन्नाले ऐनको दफा 18 बमोक्तजमको प्रत्येक नेपाली मवहना िम्झनु पछय।

(च)

“कायायलय” िन्नाले ठू ला करदाता कायायलय िम्झनु पछय।

(छ)

“कारोबार” िन्नाले दे हाय बमोक्तजमको कुनै एक अिस्था पूरा िर्य विद्युतीय िेिाको आपूसतयको
स्थान नेपाल मासनने गैरबासिन्दा व्यक्तिले उपिोिालार्य उपलब्ध गराएको विद्युतीय िेिा िम्झनु
पछयः1) नेपालसित्र िेिा प्राप्त गरे मा,
2) नेपालको ठे गानामा बीजक जारी गरे मा,
3) नेपालको बैं कमा िएको बैं क िाता र रकम ि ुिानीका लासग अनुमसत प्राप्त िं स्था तथा
सनकायबाट रकम ि ुिानी िएमा,
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4) नेपालको बैक तथा अनुमसत प्राप्त ि ुिानी प्रदायक िं स्था तथा सनकायबाट जारी िएको डेविट
काडय, क्रेसडट काडय िा अन्य यस्तै काडय माफयत ि ुिानी िएमा,
5) नेपालसित्र िएको र्न्टरनेट पवहचान ठे गाना (र्न्टरनेट प्रोटोकल एड्रेि) प्रयोग गरी िेिा प्राप्त
गरे मा,
6) नेपालको कोड िएको सिम काडय िा नेपालको ल्याण्डलाईन टे सलफोन प्रयोग गरी िेिा प्राप्त
गरे मा।
(ज)

“गैरबासिन्दा व्यक्ति” िन्नाले नेपालमा कारोबारको स्थायी ठे गाना निएको, व्यििावयक प्रसतसनसध
िा कानूनी रुपमा मान्य प्रसतसनसध निएको नेपाल बावहरको व्यक्ति िम्झनु पछय ।

(झ)

“सनयमािली” िन्नाले मूल्य असििृवि कर सनयमािली, 2053 िम्झनु पछय।

(ञ)

“प्रसतफल” िन्नाले िेिाको आपूसतय गदाय त्यिको मूल्य बापत प्राप्त हुने कुनै पसन कुरा िम्झनु
पछय।

(ट)

“विद्युतीय िेिा” िन्नाले उपिोिालाई िेिा प्रदान गनयका लासग िूचना प्रविसध अत्यािश्यक पने र
न्यूनतम मानिीय हस्तिेपमा स्िचासलत रूपमा र्न्टरनेटमाफयत प्रदान हुने दे हाय बमोक्तजमका
िेिालाई िम्झनु पछयः(1)

विज्ञापन िेिा,

(2)

चलक्तचत्र, टे सलसिजन, िं गीत, ओिर द टप (ओ.वट.वट.) र िदस्यतामा आधाररत यस्तै
अन्य िेिा,

(3)

तथ्याङ्क िं ग्रह िम्बन्धी िेिा,

(4)

क्लाउड िेिा,

(5)

गेसमङ्ग िेिा,

(6)

मोबार्ल एक्तप्लकेशन िम्बन्धी िेिा,

(7)

र्न्टरनेट बजार स्थान िम्बन्धी (अनलार्न माकेट प्लेि) िेिा र यि माफयत उपलब्ध
गरार्ने िेिा,

(8)

िफ्टिेयरको आपूसतय र अद्यािधीकरण,

(9)

तथ्याङ्क, तस्िीर लगायतका डाउनलोड िेिा,

(10) परामशय, िीप विकाि तथा तासलम िेिा,
(11) क्र.िं . (1) दे क्ति (10) को असतररि अन्य यस्तै प्रकृसतका िेिा।
(ठ)

“वििरण” िन्नाले यि काययविसधको अनुिूची-3 बमोक्तजम दाक्तिला गनुप
य ने वििरण िम्झनु पछय।

(ड)

“वििाग” िन्नाले आन्तररक राजस्ि वििाग िम्झनु पछय।

(ढ)

“महासनदे शक” िन्नाले वििागका महासनदे शक िम्झनु पछय।
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3.

कर लगाउने आधार र दर िम्बन्धी व्यिस्था
(क) विद्युतीय िेिाको कारोबार रकममा कर अिुल गरी दाक्तिला गनुय पनेछ।
(ि) ऐनको दफा 7 बमोक्तजम करको दर तेह्र प्रसतशत हुनछ
े ।
(ग) नेपालमा विगत बाह्र मवहनामा बीि लाि रूपैयाँिन्दा बढी कर लाग्ने विद्युतीय िेिाको कारोबार
गने गैरबासिन्दा व्यक्तिले दताय िई मूल्य असििृवि कर अिुल गनुय पनेछ। तर एकपटक
कारोबारको िीमा नाघी मूल्य असििृवि करमा दताय िएको गैरबासिन्दा व्यक्तिले जसतिुकै
रकमको कारोबार गरे को िए तापसन मूल्य असििृवि कर अिुल गनुय पनेछ।
(घ) उपिोिा बाहेक अन्यलाई नेपालमा उपलब्ध गराएको िेिा विद्युतीय िेिामा नपने िएकोले यस्तो
िेिामा गैरबासिन्दा व्यक्तिले मूल्य असििृवि कर अिुल गनुय पदै न। उपिोिा बाहेक अन्य
व्यक्तिले नेपाल बावहरको व्यक्तिबाट िररद गरे को िेिामा ऐनको दफा ८ को उपदफा (2)
बमोक्तजम नै कर दाक्तिला गनुय पनेछ।

4.

कर प्रशािन गने सनकाय िम्बन्धी व्यिस्था
यो करको प्रशािन ठू ला करदाता कायायलयले गनेछ।

5.

दताय िम्बन्धी व्यिस्था
(क) नेपालमा विगत बाह्र मवहनामा बीि लाि रुपैं यािन्दा बढी कर लाग्ने विद्युतीय िेिाको कारोबार
गने गैरबासिन्दा व्यक्तिले ऐनको दफा 10ि1. बमोक्तजम दताय िर्य यिरी दताय िएको समसतदे क्ति
मूल्य असििृवि कर अिुल गनुय पनेछ।
(ि) गैरबासिन्दा व्यक्तिले िण्ड (क) बमोक्तजम कर अिुल गनुय पने दावयत्ि सिजयना िएको समसतले
तीि ददनसित्र दतायको लासग विद्युतीय िेिा कर प्रयोजनका लासग दताय निएको हकमा अनुिूची-1
बमोक्तजमको ढाँचामा र विद्युतीय िेिा करमा दताय िएको हकमा अनुिूची-1क बमोक्तजमको ढाँचामा
विद्युतीय माध्यमबाट कर असधकृत िमि सनिेदन ददनु पनेछ।
(ग) बावषयक िीि लाि रुपैं या कारोबार नाघ्ने अनुमान िएको अिस्थामा िमेत स्िेच्छाले दताय िई
कारोबार गनय िक्नेछ। यिरी दताय िएको समसतदे क्ति मूल्य असििृवि कर अिुल गनुय पनेछ।
(घ) गैरबासिन्दा व्यक्तिले दतायको लासग सनिेदनिाथ दे हाय बमोक्तजमका कागजातहरुको विद्युतीय प्रसत
(स्क्यान कवप) पेश (अपलोड) गनुय पनेछःु मा दताय िएको कम्पनी दतायको प्रमाणपत्रको अं ग्रज
(1) बासिन्दा रहेको मुलक
े ी िाषामा नोटरी
प्रमाक्तणत प्रसतसलवप,
ु मा सलएको कर दताय पवहचान प्रमाणपत्रको अं ग्रज
(2) बासिन्दा रहेको मुलक
े ी िाषामा नोटरी
प्रमाक्तणत प्रसतसलवप,
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(3) कर प्रयोजनको लासग आसधकाररक व्यक्ति तोवकएको असधकारनामा िम्बन्धी पत्र र उि
व्यक्तिको पािपोटयको अंग्रज
े ी िाषामा नोटरी प्रमाक्तणत प्रसतसलवप,
(4) गैरबासिन्दा व्यक्तिको तफयबाट तोवकएको आसधकाररक व्यक्तिको तस्िर (फोटो),
(5) गैरबासिन्दा व्यक्तिको तफयबाट तोवकएको आसधकाररक व्यक्तिको दस्तितको नमुना,
(6) नेपालको कुनै नागररकलाई कर प्रयोजनको लासग आसधकाररक प्रसतसनसध तोवकएको िए िो
िम्बन्धी असधकारनामा र सनजको नागररकता िा राहदानीको नोटरी प्रमाक्तणत प्रसतसलवप।
(ङ) सनिेदन प्राप्त िएको समसतले िात ददनसित्र कायायलयले दताय गरी विद्युतीय माध्यम (अनलार्न)
माफयत अनुिूची-2 बमोक्तजमको ढाँचामा दताय प्रमाणपत्र जारी गनेछ। कुनै कारणले दताय हुन
निकेमा कारण िवहत गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई जानकारी गराउनेछ।
(च) यि काययविसध बमोक्तजम दताय नहुने गैरबासिन्दा व्यक्तिलार्य कर असधकृतले ऐनको दफा 29 को
उपदफा (1) को िण्ड (क) बमोक्तजम प्रत्येक पटक बीि हजार रूपैयाँ जररिाना गनय िक्नेछ।
6.

बीजक तथा कारोबारको लेिाङ्कन िम्बन्धी व्यिस्था
(क)

यि काययविसध बमोक्तजम दताय िएको गैरबासिन्दा व्यक्तिले विद्युतीय माध्यमबाट कर विजक जारी
गनय िक्नेछ। विद्युतीय माध्यमबाट कर विजक जारी गनयका लासग वििागबाट स्िीकृसत सलनु पने
छै न।

(ि)

गैरबासिन्दा व्यक्तिले िेिा प्रदान गरे को बित िा िेिाको प्रसतफल प्राप्त गरे को िमयमध्ये जुन
पवहले हुन्छ िोही िमयमा त्यस्तो िेिाको आपूसतयको बीजक जारी गनुय पनेछ।

(ग)

गैरबासिन्दा व्यक्तिले िेिाको आपूसतय गदाय उपिोिाबाट त्यिको प्रसतफल पररित्यय विदे शी मुद्रामा
प्राप्त गरे मा कारोबार िएको ददनको नेपाल राष्टर बैंकले तोकेको विसनमय दर बमोक्तजम उि
विदे शी मुद्रा बराबर हुने नेपाली रूपैयाँमा कारोबारको लेिाङ्कन गनुय पनेछ।

7.

वििरण दाक्तिला िम्बन्धी व्यिस्था
(क) गैरबासिन्दा व्यक्तिले ऐनको दफा 18 बमोक्तजमको कर वििरण कर अिसध िमाप्त िएको
मवहनाको अको मवहनाको पच्चीि गते सित्र यि काययविसधको अनुिूची-3 बमोक्तजमको ढाँचामा
विद्युतीय माध्यम (अनलार्न) बाट कर असधकृत िमि पेश गनुय पनेछ।
(ि) कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिले तोवकएको िमयसित्र कर वििरण पेश नगरे मा ऐनको दफा 29 को
उपदफा (1) को िण्ड (ज) बमोक्तजम लाग्ने करको प्रसतददन 0.05 प्रसतशत िा प्रसत कर अिसध
एक हजार रुपैयाँमध्ये जुन बढी हुन्छ िो रकम जररिाना लाग्नेछ।
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8.

कर दाक्तिला िम्बन्धी व्यिस्था
(क) गैरबासिन्दा व्यक्तिले पेश गरे को वििरण बमोक्तजम दाक्तिला गनुप
य ने कर राजस्ि शीषयक नं.
33316 मा विद्युतीय माध्यम (अनलाईन) बाट ि ुिानी गनुय पनेछ।
(ि) कर सतनुय पने तोवकएको म्यादसित्र कर दाक्तिला नगरे मा ऐनको दफा 26 बमोक्तजम पन्र
प्रसतशतका दरले व्याज लाग्नेछ।
(ग) कर सतनुय पने तोवकएको म्यादसित्र कर दाक्तिला नगरे मा ऐनको दफा 19 को उपदफा (2)
बमोक्तजम दश प्रसतशतका दरले थप दस्तुर लाग्नेछ।

9.

कारोबारको परीिण तथा कर सनधायरण िम्बन्धी व्यिस्था
(क) कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिले करको दावयत्ि कम गरे को िन्ने कर असधकृतलाई लागेमा ऐनको दफा
20 बमोक्तजम कर सनधायरण गनय िक्नेछ।
(ि) कारोबार रकम कम गरी िा लुकार्य सछपार्य कर दावयत्ि घटाएको पार्एमा ऐनको दफा 29 को
उपदफा (2) बमोक्तजमको दण्ड तथा िजाय हुनेछ।
(ि) कर सनधायरणको प्रवक्रया ऐनमा िएको व्यिस्था बमोक्तजम हुनेछ।

10. पुनरािेदन िम्बन्धी व्यिस्था
(क) कर असधकृतले गरे को कर सनधायरणको सनणयय उपर क्तचत्त नबुझेमा गैरबासिन्दा व्यक्तिले ऐनको
दफा 31क. बमोक्तजम प्रशािकीय पुनरािलोकनको लासग सनिेदन ददन िक्नेछ।
(ि) महासनदे शकले गरे को सनणययमा क्तचत्त निुझेमा गैरबासिन्दा व्यक्तिले ऐनको दफा 32 बमोक्तजम
राजस्ि न्यायसधकरणमा पुनरािेदन ददन िक्नेछ।
11. दताय िारे जी िम्बन्धी व्यिस्था
(क) कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा कारोबार गनय छाडेमा िा कुनै कारणले दताय िारे जी गनय
चाहेमा ऐनको दफा 11 बमोक्तजम दताय िारे जी गनुय पनेछ।
(ि) दताय िारे जीको लासग अनुिूची-4 बमोक्तजमको ढाँचामा विद्युतीय माध्यम (अनलाईन) बाट कर
असधकृत िमि सनिेदन ददनु पनेछ।
(ग) कुनै गैरबासिन्दा व्यक्तिले सतनुय बुझाउनु पने कर दावयत्ि च ुिा निएिम्म दताय िारे जी हुने छै न।
(घ) सनिेदन प्राप्त िएको समसतले तीन मवहनासित्र कायायलयले दताय िारे जी गरी िोको जानकारी
गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई ददनेछ। दताय िारे जी हुन निक्ने िएमा िोको कारण िोली जानकारी
गराउनु पनेछ।
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अनुिूची-1

(काययविसधको दफा 5(ि) िँग िम्बक्तन्धत)
नेपाल िरकार
अथय मन्त्रालय

आन्तररक राजस्ि वििाग
मूल्य असििृवि करमा दतायको सनिेदन (गैरबासिन्दा व्यक्तिको लासग)
(क) गैरबासिन्दा व्यक्तिको िामान्य जानकारी
प्रा.सल./सलसमटे ड/िाझेदारी/िाियजसनक

१.

व्यक्तिको प्रकार

२.

कानुनी नाम

३.

ु को व्यििाय दताय नम्बर
बासिन्दा रहेको मुलक

४.

ठे गाना

५.

पत्राचारको ठे गाना

6.

िं स्थान/अन्य

ु मा कर प्रयोजनको लासग दताय िएको
बासिन्दा रहेको मुलक
करदाता पवहचान नम्बर

7.

र्मेल ठे गाना

8.

टे सलफोन नम्बर (दे शको कोड िवहत)

9.

मोबार्ल नम्बर (दे शको कोड िवहत)

10.

अनुमासनत बावषयक कारोबार (नेपाली मुद्रामा)

11.

तोवकएको आसधकाररक व्यक्तिको नाम

(ि) आसधकाररक व्यक्तिको वििरण
1.

पवहलो नाम

2.

सलङ्ग

3.

पद

4.

जन्म समसत

बीचको नाम

अक्तन्तम नाम
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ददन/मवहना/बषय

5.

रावियता

6.

राहदानी नम्बर

7.

राहदानी जारी गने दे शको नाम

8.

ु मा कर प्रयोजनको लासग दताय िएको
बासिन्दा रहेको मुलक
करदाता पवहचान नम्बर

9.

करदाता पवहचान नम्बर जारी गने दे शको नाम

10.

र्मेल ठे गाना

11.

मोबार्ल नम्बर (दे शको कोड िवहत)

(ग) नेपाली प्रसतसनसधको वििरण (कर प्रयोजनको लासग नेपाली नागररक प्रसतसनसध तोवकएको िएमा )
१.

पवहलो नाम

२.

ठे गाना

३.

सलङ्ग

४.

जन्म समसत

५.

नागररकता िा राहदानी नम्बर

6.

स्थायी लेिा नम्बर

7.

र्मेल ठे गाना

8.

मोबार्ल नम्बर

बीचको नाम

अक्तन्तमको नाम

ददन/मवहना/बषय

(घ) विद्युतीय िेिाको प्रकार (छनौट गनुह
य ोि)
१.

विज्ञापन

२.

चलक्तचत्र, टे सलसिजन, िं गीत, ओिर द टप (ओ.वट.वट.) र
िदस्यतामा आधाररत यस्तै अन्य िेिा

३.

तथ्याङ्क िं ग्रह िेिा

४.

क्लाउड
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५.

गेसमङ्ग

6.

मोबार्ल एक्तप्लकेशन

7.

र्न्टरनेट बजार स्थान (अनलार्न माकेट प्लेि) िेिा र यि
माफयत उपलब्ध गरार्ने िस्तु तथा िेिा

8.

िफ्टिेयरको आपूसतय र अद्यािसधक

9.

तथ्याङ्क, तस्िीरको डाउनलोड तथा अन्य यस्तै डाउनलोड िेिा

10.

परामशय, िीप विकाि तथा तासलम िेिा

11.

िण्ड १ दे क्ति १० को असतररि अन्य यस्तै प्रकृसतका िेिा

(ङ) पेश (अपलोड) गनुप
य ने कागजात (स्क्यान कपी)
१.

ु मा रहेको कम्पनी दताय प्रमाण
बासिन्दा मुलक

२.

ु बाट जारी िएको करदाता पवहचान नम्बरको प्रमाक्तणत प्रसतसलवप
बासिन्दा मुलक

३.

आसधकाररक व्यक्ति तोवकएको पत्र

४.

आसधकाररक व्यक्तिको राहदानी

५.

आसधकाररक व्यक्तिको फोटो

6.

आसधकाररक व्यक्तिको दस्तितको स्क्यान प्रसत

7.

प्रसतसनसध तोवकएको िएमा िो पत्र

8.

प्रसतसनसधको नागररकता िा राहदानी

च) घोषणा
मासथ उपलब्ध गराएका िूचना तथा कागजातहरु दठक, िाँचो र पूण य रहेको प्रमाक्तणत गदयछु।
आसधकाररक व्यक्तिको दस्तितःपदः-

स्थानःठे गानाः-
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अनुिूची-1क

(काययविसधको दफा ५(ि) िँग िम्बक्तन्धत)
नेपाल िरकार
अथय मन्त्रालय

आन्तररक राजस्ि वििाग
मूल्य असििृवि करमा दतायको सनिेदन (गैरबासिन्दा व्यक्तिको लासग)
(विद्युसतय िेिा करमा दताय िर्िकेको अिस्थामा िने )
(१) करदाताको िूचना
स्थायी लेिा नम्बर

नाम

ठे गाना

कारोबारको प्रकार

हालिम्मको कारोबार

अनुमासनत बावषयक कारोबार रकम

रकम (नेपाली मुद्रामा)

(नेपाली मुद्रामा)

(2) घोषणा
मासथ उपलब्ध गराएका िूचना दठक, िाँचो र पूण य रहेको प्रमाक्तणत गदयछु।
आसधकाररक व्यक्तिको दस्तितःपदः-

स्थानःठे गानाः-
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अनुिूची-2

(काययविसधको दफा 5(ङ) िँग िम्बक्तन्धत)
नेपाल िरकार
अथय मन्त्रालय

फोटो

आन्तररक राजस्ि वििाग
स्थायी लेिा नम्बर प्रमाणपत्र
स्थायी लेिा नम्बर:

विद्युतीय िेिा करमा दताय समसत:

कायायलय:

मूल्य असििृवि करमा दताय समसत:

करदाताको नाम

:

करदाताको प्रकार

: गैरबासिन्दा व्यक्ति (वकसिम.......)

ठे गाना

:

कारोबार

: विद्युतीय िेिाको आपूसतय (वकसिम……………..)

................................
करदाताको दस्तित

(दतायको सनिेदनमा िएको दस्तित स्ितः आउने)

..................................
कर असधकृतको दस्तित
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अनुिूची-3

(काययविसधको दफा 7(क) िँग िम्बक्तन्धत)
नेपाल िरकार
अथय मन्त्रालय

आन्तररक राजस्ि वििाग
मूल्य असििृवि कर वििरण (गैरबासिन्दा व्यक्तिको लासग)
नेपाली बषय

नेपाली मवहना

स्थायी लेिा नम्बर

नाम

ठे गाना
रकम नेपाली मुद्रामा
वििरण

कारोबार रकम

कर रकम

सबक्री

XXX

XXX

अन्य िमायोजन (अक्तघल्लो अिसधको छु ट/ि ुल

(+/-) xx

िएको रकम िमायोजन गने)
ि ुिानी गनुय पने कर

Xxxx

सबक्री वििरण (एक्िेल फार्लमा अपलोड गनय िवकने)
बषय--------- मवहना…….
क्र.िं . बीजक नम्बर

उपिोिाको नाम

जम्मा सबक्री रकम

करयोग्य

मूल्य

सबक्री

असििृवि कर
रकम

मासथ उपलब्ध गराएका िूचना दठक, िाँचो र पूण य रहेको प्रमाक्तणत गदयछु।
आसधकाररक व्यक्तिको दस्तितःपदः-

स्थानःठे गानाः-
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अनुिूची-४

(काययविसधको दफा 11(ि) िँग िम्बक्तन्धत)
नेपाल िरकार
अथय मन्त्रालय

आन्तररक राजस्ि वििाग
दताय िारे जीको सनिेदन
(गैरबासिन्दा व्यक्तिको लासग)
१. करदाताको वििरण
स्थायी लेिा नम्बर

नाम

ठे गाना

२. करदाताको चालु अिसधको वििरण
कर अिसधको वििरण पेश गरे को समसत
कर दावयत्ि
कर ि ुिानी समसत
िौचर समसत

३. दताय िारे जी गनुप
य नायको कारण

४. करदाताको घोषणा
मासथ उपलब्ध गराएका िूचना दठक, िाँचो र पूण य रहेको प्रमाक्तणत गदयछु।
आसधकाररक व्यक्तिको दस्तितःपदः-

स्थानःठे गानाः-
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