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TITLE: अन्तःशुल्कमा नयााँ दताा (NEW REGISTRATION IN EXCISE)
Purpose (प्रयोजन):
अन्तःशुल्क लाग्ने पदार्ा कारोबार गने करदाताले ललनुपने अन्तःशुल्क इजाजतपत्र दताा प्रक्रिया।
दे हायका कारोबार गने करदाताले कारोबार शुरु गनुा पूर् ा दे हायअनुसारको अन्तःशुल्क इजाजत पत्र ललनु
पनेछ ।

(क) अन्तःशुल्क लाग्ने र्स्तु उत्पादन (Production) गना उत्पादन ईजाजत पत्र

(ख) क्रर्दे शबाट अन्तःशुल्क लाग्ने र्स्तु पैठारी (Import) गना पैठारी ईजाजतपत्र
(ग) अन्त शुल्क लाग्ने बस्तुको खररद लबिी गना खररद लबिी ईजाजतपत्र

(घ) अन्तःशुल्क लाग्ने र्स्तु को सं चय (Store) गना सञ्चय गने ईजाजत पत्र
(ङ) अन्तःशुल्क लाग्ने र्स्तुको लनकासी (Export) गना लनकासी इजाजत पत्र
(च) अन्तःशुल्क लाग्ने सेर्ा(Service) प्रदान गना सेर्ा प्रदान गने इजाजत पत्र

Responsibilities (जजम्मेर्ारी):
अन्तःशुल्कजन्य पदार्ाको कारोबार गने व्यर्सायीले यस अनुसारको अनलाईन लनर्ेदन भरे र पेश
गनुप
ा नेछ ।

व्यर्सायीले भरे को क्रर्र्रण सक्रह छ र्ा छै न र पयााप्त छ र्ा छै न भनेर सुलनजित गने र करदाताको माग अनुरुप
करदाताको दताा प्रक्रिया र्ाल्ने दाक्रयत्र् अन्तःशुल्क अलिकृतको हुनछ
े ।

अन्तःशुल्क इजाजतपत्रको लालग लनर्ेदन गनुा पूर् ा व्यर्सायीले अलनर्ाया रुपमा स्र्ायी ले खा नम्बर

ललएको हुनपु दाछ ।

१. अन्तःशुल्क इजाजतपत्र ललने प्रक्रिया
1.1 अन्तःशुल्क इजाजतपत्र दतााका लालग लनर्ेदन ददन व्यजि र्ा सं स्र्ाले आन्तररक राजस्र्
क्रर्भागको र्ेब साइट ird.gov.np को Taxpayer Portal मा जललक गनुह
ा ोस्।
1.2 Registration for (PAN, VAT, EXCISE) मेन ु को '+' सं केत जललक गरे र Registration for
(PAN, VAT, EXCISE) मेन ु खोल्नु होस् ।

1.3 ‘Application for Registration’ मा जललक गनुह
ा ोस् । त्यसपलछ तलको जस्िन दे खा पदाछ ।
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अन्तःशुल्कमा दतााको लालग लनर्ेदन ददन सजममसन(Submission) नम्बर ललन जरुरी
हुन्छ । सजममसन नम्बर ललन मालर् जस्िनमा दे जखएको फाराम भनुा पदाछ । तलको
क्रर्र्रणहरु मालर् दे खाईएको जस्िनमा भनुह
ा ोस् ।
1. Username

–

Username

(प्रयोगकतााको

नाम)

सं र्ेदनशील

(case

sensitive) हुन्छ । यदद लनर्ेदनमा क्रर्र्रणहरु आंलसक रुपमा भररएको छ र
पलछ लनर्ेदन फेरी खोल्न परे को अर्स्र्ामा, प्रयोगकतााको नाम (Username)

अलनर्ाया हुन्छ। त्यसै ले सजममसन (Submission) फाराम भदाा प्रयोग गरे को
प्रयोगकतााको नाम (Username) सुरजित रुपमा लेखेर राख्नु पदाछ ।

2. Password – पासर्र्ा (Password) सं र्ेदनशील (case sensitive) हुने
भएकाले ध्यानपूर्क
ा
प्रक्रर्ष्ट गनुा पदाछ । पक्रहले सुरजित
भक्रर्ष्यमा

गरे को लनर्ेदन

खोल्नको लालग पासर्र्ा (Password) चाक्रहन्छ। त्यसै ले सजममसन

(Submission) नं. ललं दा प्रयोग गरे को पासर्र्ा (Password) सम्झनु पदाछ।
3. Re-Password –पक्रहला प्रयोग गरे को पासर्र्ा(Password) दठक छ र्ा छै न
भनेर सुलनजित गनाको लालग पासर्र्ा पुन:टाइप गनुा पदाछ ।
4. Contact No. – सम्पका मोबाइल नं. टाइप गनुह
ा ोस् ।
5. Email ID - आफूले सिैं प्रयोग गने इमेल टाइप गनुह
ा ोस् ।
6. दतााका लालग – अन्तःशुल्क दतााको लालग Excise छान्नुहोस्।
7. लनर्ेदन दताा गने कायाालय छान्नुहोस् । (लनर्ेदकले आन्तररक राजस्र् कायाालय

(IRO) र्ा करदाता सेर्ा कायाालय (TSO) कुनै एकमा लनर्ेदन दताा गना
सलनेछन्।)
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8. कुन कायाालयमा लनर्ेदन दताा गने हो त्यो सूचीबाट छान्नुहोस् ।
9. त्यसपलछ पुछारमा दाक्रहने कुनामा रहे को 'OK' बटन जललक (Click) गनुह
ा ोस् ।
त्यसपलछ तलको स्िीन(Screen) दे खा पदाछ ।
सजममसन नं.(Submission Number), प्रयोगकतााको नाम (Username), पासर्र्ा
(Password) सुरजित राख्नुहोस् । फाराम क्रप्रन्ट गनाका लालग र कर अलिकृतद्वारा फाराम
प्रमाणीकरण गनाका लालग सजममसन नं. को आर्श्यकता पदाछ ।
त्यसपलछ दे खापने जस्िनमा स्र्ायी लेखा नम्बर भनुह
ा ोस् र 'Continue' बटन जललक
गनुह
ा ोस् ।

Note: अन्तःशुल्कमा दताा हुन करदाता आयकर (Income Tax) मा पलन दताा भएको हुन ु
पदाछ, त्यसैले स्र्ायी लेखा नम्बर अलनर्ाया हुन्छ ।
तपाईले स्र्ायी लेखा नम्बर ललएको कायाालय बाहेक अन्य आन्तररक राजस्र्
कायाालयबाट इजाजतपत्र ललनुपरे मा सो कायाालय अन्तगात तपाईको फमाको शाखा

कायम भएको हुनपु दाछ । सजममसन नं. ललाँदा छानेको कायाालय र स्र्ायी लेखा नम्बर
दताा रहेको कायाालय र्ा शाखा दताा रहे को कायाालय नलमलेमा दे हाय अनुसारको सूचना
दे जखनेछ।

अन्यर्ा तलको सं देश (Message) दे खाउछ ।
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Step 1: Add Permit:
•

व्यर्साय छान्नुहोस् ।

•

Permit को Drop Down सूचीबाट आफूलाई आर्श्यक इजाजतपत्रको क्रकलसम छान्नुहोस्।

•

इजाजतको छनौट अनुसार दे जखने प्रकार (जस्तै उत्पादन, लबिी, लनकासी, सं चय, खुद्रा
क्रर्िेता आदद) छनौट गनुह
ा ोस् ।

नोटः
ु ा इजाजतको फरक फरक प्रकार Display
व्यर्सायको प्रकृलत अनुसार Drop Down मेनम
हुन्छन् । जस्तै मददराको हकमा उत्पादन, लबिी, लनकासी, सं चय , क्रर्तरक, खुद्रा क्रर्िेता
आदद हुन सलछ भने सर्ारी सािन र्ा लसमेन्टको हकमा उत्पादक, लनकासी र्ा पैठारी हुन

सलछ। यसैगरी च ुरोटको हकमा उत्पादन, लबिी, लनकासी, सं चय , क्रर्तरक, खुद्रा क्रर्िेता
आदद हुन सलछ ।
•

छनौट गररएको इजाजतपत्रको आिारमा भौलतक लनयन्त्रण आर्श्यक पने /नपने,
इजाजतपत्र

आर्श्यक

रहे /नरहे को

तर्ा

इजाजतपत्रको

दस्तुर

प्रणालीले

स्र्तः

दे खाउदछ।
•

From Date : कारोबार शुरु गने लमलत उल्लेख गनुह
ा ोस् ।

•

Fiscal Year: आलर्ाक र्र्ा छान्नुहोस् ।

•

“Add” बटनमा जललक गरी क्रर्र्रण सेभ गनुह
ा ोस् । एकभन्दा बढी इजाजतपत्र चाक्रहएमा
(जस्तै उत्पादन, क्रर्तरण आदद) पुनः क्रर्र्रण भरी “Add” बटन जललक गनुह
ा ोस् ।

•

“Save” बटन जललक गरी “Next” बटन जललक गनुह
ा ोस् ।
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नोटः
भौलतक लनयन्त्रण प्रणालीको हकमा “Next” बटन जललक गरे पलछ “Step 2” को जस्िन दे जखन्छ।
स्र्यं लनष्काशन प्रणालीको हकमा “Step 6” जस्िन दे जखन्छ ।
Step 2:

आर्श्यकता अनुसारको Permit Goods छानी “Add” बटन जललक गनुह
ा ोस् ।
“Save” बटन जललक गरी “Next” बटन जललक गनुह
ा ोस् ।
Step 3:

Work Place को ठे गाना र चार क्रकल्ला सम्बन्िी क्रर्र्रण भरी “Add Work Place” बटन जललक
गनुह
ा ोस् ।

Work Place र्प गरी रातो गोलाकार लभत्र दे जखएको Icon मा जललक गनुह
ा ोस् ।
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गोदामको क्रर्र्रण भरी “Add” बटन जललक गनुह
ा ोस् । त्यसपलछ “Ok” बटन जललक गनुह
ा ोस्।
“Save” बटन जललक गरी “Next” बटन जललक गनुह
ा ोस् ।
Step 4:

छनौट गररएको इजाजतपत्र अनुसार दे जखने उत्पादनका चरणहरु (Production Stage) चयन
गनुह
ा ोस् । क्रर्र्रण भरी “Add” बटन जललक गनुह
ा ोस् । “Save” बटन जललक गरी “Next”
बटन जललक गनुह
ा ोस् ।
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Step 5:

छनौट गररएको इजाजतपत्र अनुसार Input र Output materials छान्नुहोस् ।क्रर्र्रण भरी “Add”
बटन जललक गनुह
ा ोस् । “Save” बटन जललक गरी “Next” बटन जललक गनुह
ा ोस् ।
Step 6:

छनौट गररएको इजाजतपत्रको लालग उजल्लजखत दस्तुर लतरे को बैंक भौचरको क्रर्र्रण
भनुह
ा ोस्।क्रर्र्रण भररसकेपलछ “Add Payment” बटन जललक गनुह
ा ोस् । एक भन्दा बढी भौचर

भएमा सबै भौचरको क्रर्र्रण उल्लेख गनुह
ा ोस् । “Save” बटन जललक गरी “Next” बटन जललक
गनुह
ा ोस् ।
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Step 7:

क्रर्र्रण रुजु गरी “Submit Registration” बटन जललक गरी लनर्ेदन पेश गनुह
ा ोस् । क्रर्र्रण
सच्याउनु परे मा “Click here to make changes to your registration details” बटन जललक
गनुह
ा ोस् ।
2.0 लनर्ेदनको प्रमाणीकरण (Verification of Application)
अन्तःशुल्क दतााको लनर्दे न जााँच गरी अन्तःशुल्क अलिकृतले रुजु गनुप
ा दाछ ।
Revision History):
पुनरार्लोकन लमलत

पररर्तानको क्रर्र्रण

अनुरोि कताा

(ददन/मक्रहना/र्र्ा)
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