डे ०३ आय �ववरणमा पर्णाल�गत सुधारका पक्ष
पदम कुमार शर्े �
�नद� शक, आन्त�रक राजस्व �वभाग

१. �वषय पर्वेश
आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम कर �तनुप
र् न� व्यि� अथार्त करदाताले कर �तन� पर्योजनका ला�ग सम्बिन्धत
आन्त�रक राजस्व कायार्लय,

करदाता सेवा कायार्लय,

मध्यमस्तर�य करदाता कायार्लय वा ठू ला करदाता

कायार्लयमा आय �ववरण पेश गनुप
र् न� कानूनी व्यवस्था छ।करदाताले आय �ववरण �व�ुतीय माध्यमबाट पेश
गनुप
र् दर्छ। आयकर स्वयं कर �नधार्रण पर्णाल�मा आधा�रत कर भएको हुँदा ऐन बमोिजम कर �तनुप
र् न� कतर्व्य
भएको व्यि�ले आफूले �तनुप
र् न� करको �नधार्रण वा गणना स्वयं गनुप
र् दर्छ। कुनै व्यि�ले आफूले �तनुप
र् न� कर
�नधार्रण गर� आफ्नो कर दा�यत्वका बारे मा जानकार� गराउने माध्यम भनेको आय �ववरण हो। करदाताले स्वयं
कर �नधार्रणको कर्ममा कर गणना गदार् तर्ुट� हुने सं भावना रहन्छ। करदाताले आय �ववरणमा घोषणा गरे को
करयोग्य आयमा लाग्ने कर, शुल्क र व्याजको गणना स्वतः �व�ुतीय पर्णाल�बाटै हुने व्यवस्था आय वषर्
२०७७/७८ दे िखको आय �ववरणबाट शुरुवात भएको छ।यसबाट गणना प�तीमा हुने तर्ुट�को �नराकरण
हुनेछ।कर, शुल्क र व्याज गणना स्वचा�लत रुपमा गन� पर्योजनको ला�ग आय �ववरणको अनुसूची ५, ६, ७, ८
र १० को �ववरण स�ह त�रकाले पर्�व�� भएको हुनपु दर्छ।अझ स्वतः �व�ुतीय माध्यमबाट कर गणना पर्णाल�को
ला�ग मूख्यतया अनुसूची १० मा दावी भएको रकम स�ह हुनपु न� हुन्छ।य�ह अनुसूची १० को आधारमा अनुसूची
१ वा २ मा कर गणना स्वतः हुनेछ।ती �ववरण स�ह त�रकाले पर्�व�� नभएको अवस्थामा करदाता र कर
पर्शासन बीच कायर् सम्पादनको कर्ममा �व�भ� समस्या उत्प� हुने गरे को छ।यस पर्कारको समस्या समाधान गनर्
सहयोग पुगोस् भ�े उ�ेश्यले यो सामागर्ी तयार ग�रएको छ।
2. डे03 आय �ववरण र अनुसूची १० का आधारमा कर दावी:
(क) स्वाचा�लत रुपमा अनुसूची १० माफर्त कर दावी हुनेः
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोिजम डे ०३ आय �ववरण पेश गन� करदाताले पर्�व�� गद� आएका
अनुसूची १० आय वषर् २०७७/७८ दे िख �वभागको सूचना पर्णाल�बाट दे हाय बमोिजम स्वचा�लत रुपमा
तयार हुने गर� व्यवस्थापन भएको छ।साथै कर गणना समेत स्वचा�लत रुपमै अनुसूची १ वा २ मा हुने
पर्ावधान छः
 आय �ववरण Submit गनुर् अगावै करदाताले अनुसूची १० तयार गनुप
र् न�छ। अनुसूची १० मा �व�भ�
समयमा दािखला गरे का आयकर रकमहरु राजस्व व्यवस्थापन सूचना पर्णाल� (RMIS) र राजस्व लेखा
पर्णाल� (RAS) सँग �भडान गर� �भडान भएका भौचरहरु मातर् समावेश हुने पर्णाल� �वकास ग�रएको हुंदा
करदाताले कर दािखला गदार् वा अ�गर्म कर क�ी रकम दािखला गदार् भौचरमा फरक नपन� गर� स्थायी
लेखा नम्बर, आय वषर्, राजस्व शीषर्क र कायार्लय कोड उल्लेख गर� दािखला गनुप
र् न�छ।
ु ाई Run
 अनुसूची १० तयार गनर् Taxpayer Portal मा रहे को Preparation of Annex 10 भ�े मेनल
गनुप
र् न�छ। अनुसूची १० मा अ�गर्मरुपमा दािखला गरे का रकम, �मलान गनर् पाइने TDS रकम र गत
�वगत वषर्मा बढ� दािखला भई यस वषर् सानुर् पन� कुनै बाँ�क कर्े�डट रकम भए सो रकमहरु समावेश भए
नभएको सम्पु�� गनुप
र् न�छ। अनसूची १० मा समावेश हुन नपन� रकम भुलवस समावेश भएको रहे छ भने

सो रकमलाई हटाउनु पन�छ। य�द समावेश हुन ु पन� कुनै रकम समावेश भएको नपाइएमा समावेश गनर्
सम्बिन्धत कायार्लयमा सम्पकर् गर� अनुसूची १० लाई अ�ाव�धक गराउनु पदर्छ।
 अ�गर्म कर क�ी गन� व्यि� (Withholding Agents) ले अ�गर्म कर क�ी गर� eTDS Return पेश गर�
Verify भएको भए सो Verified Voucher हरुमध्ये कानून बमोिजम �मलान गनर् पाइने रकमहरु अनुसूची
१० मा समावेश हुनेछ। य�द कुनै Withholding Agents ले अ�गर्म कर क�ी गरे को तर eTDS Return
पेश नगरे को वा पेश गरे प�न Verify नगरे को अवस्थामा सो रकम करदाताको अनुसूची १० मा समावेश
नहुने भएकाले उ� रकमको eTDS Return पेश गर� Verify गराउनु पन�छ। eTDS Return पेश गदार्
भु�ानी रकम, कर क�ी रकम र सम्बिन्धत आय वषर्�भतर् पन� गर� अव�ध उल्लेख गनुप
र् न�छ। य�द
eTDS Return पेश गदार् आय वषर् फरक परे मा उ� रकम सो आय वषर्को अनुसूची १० मा समावेश

हुँदैन।

 कर पर�क्षण नभएका करदाताको �वगत वषर्को बढ� दािखला भएको रकमलाई यस वषर् सानुर् (Carry
Forward) परे मा सम्बिन्धत करदाताले स्वयंले Transfer of Credit पर्�व�� गरे प�छ उ� रकम अनुसूची
१० मा समावेश हुनछ
े ।सं शो�धत कर �नधार्रण गदार्का बखत आगामी आय वषर्मा �मलान गन� गर�
कायम भएको बढ� दािखला रकम भएमा सो रकमलाई अनुसूची १० मा समावेश गनर् सम्बिन्धत कर
ु ा गई Transfer of Credit पर्�व��
अ�धकृतले एक�कृत कर पर्णाल�मा रहे को Credit Transfer भ�े मेनम
ग�र�दनुपन�छ।
 आय �ववरण पेश गदार् अनुसूची १० मा बढ� दािखला भएको दे िखएमा सो रकम आगामी आय वषर्को
अनुसूची १० मा स्वतः दे िखने व्यवस्था छ।
 व्यवसायबाट आय भएमा सा�वक जस्तै अनुसूची ५, रोजगार�बाट आय भएमा अनुसूची ६ र लगानीबाट
आय भएमा अनुसूची ७ तयार गनुप
र् न�छ। यी अनुसूचीहरुको आधारमा पर्ाकृ�तक व्यि� भए अनुसूची १ र
�नकाय भए अनुसूची २ स्वचा�लतरुपमा तयार हुनछ
े । अनुसूची १ र अनुसूची २ मा आय �ववरण तयार
गरे को �म�तसम्ममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११७ बमोिजम आय �ववरण �ढला बुझाए वापत
लाग्ने शुल्क तथा अनुमा�नत कर �ववरण नबुझाए वापत लाग्ने शुल्क, दफा ११८ र ११९ बमोिजम
व्याज लाग्ने भए सो समेत समावेश गर� कर दा�यत्व गणना हुनेछ। सो �म�तमा करदाताले थप कर
दािखला गनर् पन� भए क�त रकम दािखला गनुप
र् न� हो आय �ववरणको अनुसूची १ वा अनुसूची २ मा
दे िखनेछ। य�द कर रकम नपुग भएको अवस्था दे िखएमा कर दािखला गनर् कर पर्णाल�बाट भौचर तयार
गर� दािखला गनर् स�कनेछ। यसर� दािखला भएको रकमलाई अनुसूची १० मा समावेश गनर् पुनः अनुसूची
१० Update गनुप
र् न�छ। अनुसूची १० तयार भएप�छ मातर् आय �ववरण तयार गर� Submit गन� र Verify
गनुप
र् न�छ।
आय �ववरण पेश गन� अिन्तम समयमा पर्णाल�मा अत्य�धक चाप पन� भएकाले डे ०३ ढाँचामा आय �ववरण पेश
गन� सबै करदाताहरुले मा�थ उल्लेख भएका पर्�कर्या बमोिजम आय वषर् २०७७/७८ दे िखको आफुले बुझाउनु पन�
आय �ववरणको अनुसूची १० अ�वलम्ब तयार गनुप
र् न�छ। य�द eTDS verify नभएको वा गत वषर्को Credit
Transfer नभएको वा अन्य कुनै कारणले अनुसूची १० मा समावेश हुनपु न� रकम समावेश भएको नपाइएमा मा�थ
उल्लेख भए बमोिजमको पर्�कर्या बमोिजम अ�ाव�धक गनुप
र् न�छ।

(ख) Withholding Agent ले अ�गर्म कर क�ी गरे को रकम अनुसूची 10 मा स्वचा�लत रुपमा नगएमा के
गन�?
करदाताले आय वषर् २०७७/७८ दे िखको आय �ववरण पेश गन� कर्ममा अ�गर्म कर क�ी ग�रएको रकम �नम्न
कारणले अनुसूची १० मा स्वचा�लत रुपमा नआएको हुन सक्दछः
 अ�गर्म कर क�ी गन� व्यि� (Withholding Agent) ले आ�थर्क वषर् २०७७/७८ मा अ�गर्म कर क�ी गर�
e-TDS Return पेश भएको र उ� �ववरणमा अव�ध फरक उल्लेख गरे को (जस्तैः अिघल्लो आ�थर्क वषर्
२०७६/७७ को अव�ध उल्लेख गरे को, दुई आय वषर्को अव�ध पन� गर� अव�ध उल्लेख गरे को आ�द)
कारण अनुसूची १० मा नआएको हुन्छ।यसको ला�ग अ�गर्म कर क�ी गन� व्यि� (Withholding Agent)
ले e-TDS बुझाएको कायार्लयमा �नवेदन �दई Verified e-TDS मा सं शोधन गराउनु पन�छ।अ�गर्म कर क�ी
गन� व्यि� (Withholding Agent) ले e-TDS मा सं शोधन नगर� �दएको अवस्थामा अ�गर्म कर क�ी हुने
व्यि� (Withholdee) ले आफू दतार् भएको कायार्लयमा �नवेदन �दई अव�ध मातर् सं शोधन गराउन
सक्नेछ।
 अ�गर्म कर क�ी गन� व्यि� (Withholding Agent) ले e-TDS नगर� अ�गर्म कर क�ी हुने व्यि�
(Withholdee) को नाममा राजस्व भौचर बुझाएको तर अव�ध फरक परे को (जस्तैः आ�थर्क वषर्
२०७६/७७ को अव�ध उल्लेख गरे को) वा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नगरे को वा राजस्व शीषर्क
फरक परे को कारण अनुसूची १० मा नआएको भए उ� भौचर सं शोधनको ला�ग कर बुझाएको
कायार्लयमा �नवेदन �दई भौचरमा सं शोधन गराई आय वषर्लाई 2077/78 (वा सम्बिन्धत आय वषर्)
बनाउने, स्थायी लेखा नम्बर नभए सो नम्बर कायम गराउने र राजस्व शीषर्क सं शोधन गनुर् परे मा सो
समेत एकैपटक सं शोधन गराउनु पन�छ।अ�गर्म कर क�ी गन� व्यि� (Withholding Agent) ले भौचरमा
सं शोधन नगरे मा अ�गर्म कर क�ी हुने व्यि� (Withholdee) ले आफु दतार् भएको कायार्लयमा पर्माणस�हत
�नवेदन �दनुपन�छ। कायार्लयबाट Credit Claim पर्�व�ी भएप�छ मातर् आय �ववरण पेश गनुप
र् न�छ।
 अ�गर्म कर क�ी गन� व्यि� (Withholding Agent) ले एक वा �व�भ� व्यि�को कर एउटै भौचरमा
दािखला गर� सो भौचरमा अ�गर्म कर क�ी गन� व्यि� (Withholding Agent) ले आफ्नो स्थायी लेखा
नम्बर उल्लेख गरे को अवस्थामा उ� रकम कर क�ी हुने व्यि� (Withholdee) को अनुसूची 10 मा
समावेश गनर् अ�गर्म कर क�ी गन� व्यि� (Withholding Agent) ले नै e-TDS ग�र�दनु पन�छ। अ�गर्म कर
क�ी गन� व्यि� (Withholding Agent) ले e-TDS नगर� �दएमा कर क�ी हुने व्यि� (Withholdee) ले
आफू दतार् भएको कायार्लयमा पर्माणस�हत �नवेदन �दनु पन�छ। कायार्लयबाट Credit Claim पर्�व�ी
भएप�छ मातर् आय �ववरण पेश गनुप
र् न�छ।य�द उ� भौचरमा अ�गर्म कर क�ी गन� व्यि� (Withholding
Agent) को स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नगर� नाम मातर् उल्लेख गर� कर बुझाएको हकमा सो राजस्व
भौचरको आधारमा अ�गर्म कर क�ी हुने व्यि� (Withholdee) आफैले अ�गर्म कर क�ी गन� व्यि�को
स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नगर� नाम मातर् उल्लेख गर� e-TDS �ववरण भर� आफु दतार् भएको
आन्त�रक राजस्व कायार्लयबाट रुजु गराउन सक्नेछ।

(ग) अ�गर्म कर क�ी �ववरण (e-TDS) पेश गरे को करदाता (Withholding Agent) ले पुन: सं शो�धत �ववरण
दािखला (सिब्मट) कसर� गन�?
कुनै करदाताले अ�गर्म कर क�ी ग�रएको �ववरण पेश गदार् एउटै �ववरणमा कसैको अ�गर्म कर क�� हुने
करदाता (Withholdee) को नाम, स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गरे को र कसैको अ�गर्म कर क�ी हुने करदाता
(Withholdee) को नाम, स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नगर� एकमु� रुपमा भु�ानी रकम र कर उल्लेख गर�
�व�ुतीय माध्यमबाट अ�गर्म कर क��को �ववरण (e-TDS) दािखला गरे को हकमा उ� एकमु� उल्लेख भएको
�ववरणबाट आय वषर् २०७७/७८ दे िखको आय �ववरण बुझाउदा अनुसूची १० मा उ� कर क�� ग�रएको
रकम स्वतः नआउने हुँदा त्यसर� एकमु� रुपमा उल्लेख गरे को �ववरणको स�ा अ�गर्म कर क�� हुने करदाता
(Withholdee) को नाम, स्थायी लेखा नम्बर राखी �ववरण सं शोधन गनर् अ�गर्म कर क�� गन� करदाता
(Withholder) ले प�हले दािखला (सब�मट) गरे को �ववरणमा उल्लेिखत करदाताको नाम, स्थायी लेखा नम्बर र
कर रकम फरक नपन� गर� नँया सब�मशन नम्बर �लई एकमु� उल्लेिखत �ववरणको स�ा अ�गर्म कर क�� हुने
करदाताको नाम, स्थायी लेखा नम्बर र कर रकम थप उल्लेख गर� अ�गर्म कर क�� �ववरण सब�मट गन� र
सोको रुजु सम्बिन्धत कायार्लयबाट गराउनु पन�छ।कायार्लयबाट रुजु भएप�छ उ� कर अनुसूची १० मा स्वतः
आउनेछ।त्यसर� अनुसूची १० मा कर्े�डट रकम समावेश भएको सु�नि�त गरे र मातर् आय �ववरण दािखला
गनुप
र् न�छ।
(घ) रुजु भएको e-TDS �ववरणमा Withholding Agent ले Withholdee को PAN Number कसर� अपडे ट गन� ?
सर्ोतमा कर क�ी गन� व्यि� (Withholding Agent) ले आय वषर् 2077/78 दे िखको eTDS Return दािखला
गदार् कर क�ी हुने व्यि� (Withholdee) को स्थायी लेखा नम्बर (PAN) उल्लेख नै नगर� भे�रफाई भएको
अवस्थामा Withholding Agent आफैले दे हाय बमोिजमको पर्�कर्या अपनाई सम्बिन्धत Withholdee को PAN
अपडेट ग�र�दन सक्नेछ।
 www.ird.gov.np मा लग इन गर� Taxpayer Portal मा रहे को General menu मा पर्वेश गन�।
 हाल पर्योग ग�ररहे को PAN, Username र Password रा�ु पन�छ। यसप�छ Taxpayer Page दे िखनेछ।
 उ� पेजमा रहे को “Add Withholdee PAN in eTDS” menu मा पर्वेश गनुप
र् न�छ।यसप�छ �नम्न सूचना
भएको टे बल दे िखनेछ।
Transaction No:
Amount from:

Serial No:
Amount To:

Transaction No: मा प�हले पेश गरे को Submission No. उल्लेख गनुप
र् न�छ। Submission No. उल्लेख गर�
Search Button �थचेमा उ� Submission No. मा PAN Number नभएका करदाताको मातर् �ववरण
दे खाउनेछ।एक पटक अपडेट भएप�छ उ� करदाताको नाम पुन: दे िखदै न। य�द प�हले पेश गरे को
eTDS Return मा रहे को �स�रयल नम्बर थाहा भएमा उ� �स�रयल नम्बर उल्लेख गरे मा अपडेट गनुर् पन�
महल फेला पन�छ।एउटै �ववरणमा धेरै करदाताको सूची भएमा TDS रकमको आधारमा प�न खोज्न
स�कने व्यवस्था ग�रएको छ।
 त्यसप�छ Search Button �थच्नु पन�छ। �नम्न सूचना भएको टे बल दे िखनेछ।
Serial Number
PAN
Existing Name
Trade Name

TDS Amount

 PAN column मा डबल िक्लक गर� PAN पर्�व�� गनुप
र् न�छ। यसले करदाताको ब्यापा�रक नाम
दे खाउनेछ। उ� नाम eTDS Return भदार् उल्लेख भएको नामसँग �मले न�मलेको �भडान गनुप
र् न�छ।
�भडान भएमा Update Button िक्लक गनुप
र् न�छ।
 एक भन्दा बढ� करदाताको PAN अपडेट गनुप
र् न� भएमा पुन: PAN राखी पर्त्येक पटक Update Button
िक्लक गनुप
र् न�छ।
 तत्कालको ला�ग अपडेट गनुप
र् न� सबै करदाताको PAN अपडेट ग�रसकेप�छ Submit Button �थच्नु
पन�छ।Submit Button �थचेप�छ eTDS Return मा PAN अपडेट हुनेछ।
 एउटा Submission No. मा रहे का सबै करदाताको एकै पटक अपडेट गनुर् पद� न। आंिशकरुपमा वा
आवश्यकता अनुसार पटक पटक अपडेट गनर् स�कनेछ।
 यसर� PAN अपडेट गरे प�छ सम्बिन्धत करदाताको आय �ववरणको अनुसूची 10 मा स्वतः समावेश
हुनछ
े ।
ँ ीगत लाभकर आय �ववरणको अनुसूची 10 मा कसर� दा�व गन�?
(ङ) मालपोत कायार्लयमा �तरे को पुज
पर्ाकृ�तक व्यि� बाहे क व्यवसाय स�ालन गरे का करदाताले आय वषर् २०७७/७८ दे िखको आय �ववरण पेश
ँ ीगत
गन� कर्ममा मालपोत कायार्लयमा जग्गा तथा घर जग्गा �नःसगर् वापत १.५ पर्�तशतका दरले �तरे को पुज
लाभकर अनुसूची १० मा नदे िखएको भ�े �वषयमा मालपोत कायार्लयमा आन्त�रक राजस्व कायार्लयको कोड
ँ ीगत लाभ करको राजस्व भौचरमा करदाताको स्थायी लेखा नम्बर र राजस्व शीषर्क
नम्बर रािख बुझाएको पुज
फरक (जस्तैः शीषर्क नम्बर १११२५ उल्लेख गनुप
र् न�मा ११११३ उल्लेख गरे को) उल्लेख गरे को कारण
अनुसूची १० मा उ� कर रकम नदे िखएको हुन सक्ने भएकोले आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर र उ� राजस्व
शीषर्क नम्बर य�कन गर� सं शोधन गनुप
र् न� दे िखएमा कर बुझाएको सम्बिन्धत आन्त�रक राजस्व कायार्लयमा
�नवेदन �दएर समयमै भौचर सं शोधन गराउनु पन�छ।
साथै मालपोत कायार्लयमा नगद� र�सदमाफर्त बुझाएको वा मालपोत कायार्लयको कोड नम्बर रािख बै�मा
ँ ीगत लाभकरको हकमा करदाता स्वयंले अनुसूची १० मा दावी गनर् सक्ने व्यवस्था ग�रएको
बुझाएको पुज
ँ ीगत लाभकर दावी गन� सम्बन्धी पर्कृया �नम्नानुसार रहे को छ। यसर� करदाताले अनुसूची १० मा दावी
छ।पुज
गरे को हकमा आफु दतार् भएको आन्त�रक राजस्व कायार्लयबाट रुजु गराउनु पन�छ।कायार्लयबाट रुजु भएप�छ
मातर् उ� कर अनुसूची १० मा आउने छ।त्यसप�छ मातर् आय �ववरण पेश गनुप
र् न�छ।
ँ ीगत लाभकर दावी गन� पर्�कर्या
मालपोत कायार्लयमा दािखला गरे को पुज
१.

आन्त�रक राजस्व �वभागको वेभसाईट खोल� Taxpayer Portal बाट < Income Tax < Do3 Return Entry हुँदै
अनुसूची १० मा जानुपदर्छ।

२.

कर दावीको �क�सममा “Land Capiital Gain” छनौट गनुप
र् दर्छ। तप�सल बमोिजमको �फल्डहरु दे िखनेछन्।

३.

दािखला �नस्सा नम्बरमा राजस्व िस्लप नम्बर, भौचर नम्बर वा नगद� र�सद नम्बर; �लखत नम्बरमा जग्गा
पास गदार्को रािजनामा वा रिज�ेशन नम्बर; दािखला �म�तमाः राजस्व दािखला भएको �म�त; दािखला
ँ ीगत लाभकर रकम र �हसाव �मलानको कारणमा के कारणले गदार् दािखला
रकममा दािखला गरे को पुज
कर अनुसूची १०मा स्वतः नआई यसर� दावी गनुप
र् रे को हो? सोको कारण उल्लेख गर� “ADD” गनुप
र् दर्छ।

४.

आफूले भरे को �ववरण सह� भएको घोषणा (Click) गनुप
र् द� छ।

५.

“सेभ” गन�। “सेभ” ग�रसकेप�छ “To send request of Land Capital Gain Tax Claim to related IRO/TSO
Click here” भ�े �ववरणमा Click गन�।
�नम्नानुसारको िस्कर्न दे खा पन�छ।

�रक्वेस्ट सिब्मट भईसकेप�छ सिब्मशन नम्बर स�हत

६.

ँ ीगत लाभकर दािखलाका पर्माण
करदाताले आफूले भरे का �ववरणहरु सेभ गर� उ� सिब्मशन नम्बर र पुज
कागजातहरु �लई सम्बिन्धत राजस्व कायार्लयमा गई �ववरण रुजु गराउनु पन�छ।

७.

ँ ीगत लाभकरको �ववरण करदाताको अनुसूची 10
कायार्लयबाट रुजु भएप�छ मातर् यसर� दावी गरे को पुज
मा जाने हुँदा उ� रकम आफ्नो अनुसूची 10 मा आएको य�कन गरे र मातर् करदाताले आय �ववरण रुजु
(Verify) गनुप
र् न�छ।

(३) e-TDS अ�नवायर् गराउन अन्तर �नकाय समन्वय गर� जानकार� गराइएकोः
(क) सबै तहका सरकार� �नकायले अ�नवायर् e-TDS गनुप
र् न�ः
आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम भु�ानीमा कर क�ी गन� करदाता वा �नकाय एवं कायार्लयहरुले अ�नवायर् रुपमा
�व�ुतीय माध्यमबाट अ�गर्म कर क�ीको �ववरण (e-TDS) पेश गनुप
र् दर्छ।�व�ुतीय माध्यमबाट पेश गरे प�छ मातर्
कर क�ी हुने व्यि�/करदाताले सो वषर्को आय �ववरणको अनुसूची १० माफर्त कर �मलान दावी गनर् पाउने
छ।भु�ानी �दं दा अ�गर्म कर क�ी गरे को रकम कर क�ी गन�ले e-TDS पर्णाल�माफर्त पर्�व�� नगरे मा कर क�ी
ग�रएको व्यि�/करदाताले आयकरमा �मलान गनर् पाउने छै न।अतः करदाताको नाममा भु�ानीका बखत क�ी
भएको रकमको e-TDS को �ववरण भु�ानी गन� करदाता वा �नकाय एवं कायार्लयहरुबाट समय�भतर् पर्�व�ी नहुँदा
कर �मलान दा�व गनर् नपाउने र करच ु�ाको पर्माणपतर् पर्ा� गनर् नसक्ने जस्ता समस्या भएकोले सो समस्याको
�नराकरण गन� उ�ेश्यले भु�ानीमा ग�रएको अ�गर्म आयकर क�ीको �ववरण अ�नवायर् रुपमा e-TDS गनुर् गराउनु
हुन सम्बिन्धत सरोकारवाला सबैमा आन्त�रक राजस्व �वभागबाट �व�भ� �म�तमा सावर्ज�नक रुपमा सूचना जार�
ग�रएको छ। अझै प�न क�तपय सरकार� �नकायले अ�गर्म कर क�ीको �ववरण �व�ुतीय माध्यमबाट बुझाएको
नदे िखदा अ�गर्म कर क�ी हुने करदाताले कर �मलान दा�व गनर् नपाएकोले सबै सरकार� �नकायलाई अ�नवायर्
रुपमा e-TDS गनर्को ला�ग महालेखा �नयन्तर्क कायार्लयलाई जानकार� गराइएको छ।
आ�थर्क वषर् २०७९/८० को बजेट व�व्यले e-TDS गन� व्यवस्थालाई पर्भावकार� रुपमा कायार्न्वयनमा ल्याउन
सं घ, पर्दे श र स्थानीय तहका सबै सरकार� �नकायले स्थायी लेखा नम्बर �लई �व�ुतीय माध्यमबाट अ�गर्म कर
क�ीको �ववरण �दनुपन� व्यवस्थालाई अ�नवायर् ग�रने नी�त अवलम्बन गरे को छ।
(ख) ब�क तथा �व�ीय सं स्थाले e-TDS �ववरण पेश गदार् स्थायी लेखा नम्बर (PAN) अ�नवायर्रुपमा रा�ु पन�ः
बचतकतार्हरुलाई ब्याज भु�ानी गरे को समयमा सर्ोतमा कर क�ी (TDS) गर� e-TDS �ववरण पेश गदार् क�तपय
ब�क तथा �व�ीय सं स्थाहरुले सं स्थागत बचतकतार्को स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख नगर� नाम मातर् उल्लेख u/L
�ववरण पेश गन� गरे को कारणले सम्बिन्धत करदाताहरुले आय वषर् 2077/78 दे िखको आय �ववरण पेश गदार्
उ� क�ी (TDS) भएको रकम अनुसूची 10 मा समावेश नभएको र वा�षर्क कर दा�यत्वमा �मलान गनर्
नपाएकोले ब�क तथा �व�ीय सं स्थाहरुले �नय�मतरुपमा KYC अपडेट गदार् सम्बिन्धत सं स्थाको स्थायी लेखा नम्बर
अ�नवायर्रुपमा समावेश गनुप
र् न� र ब्याज आयमा क�ी ग�रएको करको e-TDS �ववरण पेश गदार् अ�नवायर्रुपमा
स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गनर् सम्बिन्धत सबै ब�क तथा �व�ीय सं स्थाहरुलाई नेपाल रा� ब�कबाट �नद� शन जार�
ग�रएको छ।

(ग) �नकायको �हत �न:सगर् गदार् स्थायी ले खा नम्बर (PAN) अ�नवायर्रुपमा रा�ु पन�ः
ँ ीगत लाभकरको �ववरणमा क�तपय करदाताको स्थायी लेखा
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज �ल�मटे डमाफर्त असुल हुने पूज
नम्बर उल्लेख नभएको कारण सो रकम अनुसूची १० मा स्वतः नआएकोले �नकायको �हतको �न:सगर्बाट हुने

ँ ीगत लाभमा आयकर ऐन, 2058 को दफा 95क बमोिजम अगर्ीम कर असुल गदार् �नकायको �हत �न:सगर्
पूज
गन� पर्ाकृ�तक व्यि� र �नकायको स्थायी लेखा नम्बर अ�नवायर्रुपमा उल्लेख गनुप
र् न� व्यवस्था ग�रएको छ।

ँ ीगत लाभ करको e-TDS �ववरण पेश गदार् अ�नवायर्रुपमा स्थायी लेखा नम्बर उल्लेख गनर् सम्बिन्धत
पूज
�नकायलाई जानकार� गराउन नेपाल �धतोपतर् बोडर्लाई �नद� शन जार� ग�रएको छ।
ु ीहरुमा सं शोधन/प�रमाजर्नः
४. आय �ववरणको अनुसच
आन्त�रक राजस्व �वभागले सेवा पर्वाहमा करदातामैतर्ी हुने गर� सूचना पर्�व�ध पर्णाल�को उपयोगमा कर्�मक सुधार
गद� जाने कर्ममा करदाताहरुबाट पेश हुने आय �ववरण तथा सोसँग सम्बिन्धत फारामहरुमा साम�यक प�रमाजर्न
गरे को छ। आय वषर् 2078/79 दे िख आयकर ऐन, 2058 को दफा 77 बमोिजम पेश हुने डे-०३ आय
�ववरणसँग सम्बिन्धत केह� अनुसूची फाराममा सामान्य सुधार ग�रएको छ।यसबाट पर्ा� हुने बग�कृत सूचनाले
तथ्या� �व�ेषणमा सहयोग हुने, कारोबारको पारदिशर्ता बढ्ने एवं सुशासनमा योगदान हुने �व�ास �वभागले �लएको
छ।डे-०३ आय �ववरणसँग सम्बिन्धत अनुसूची ५ र अनुसूची १३ मा दे हाय बमोिजम सामान्य सुधार ग�रएको
छ।
(क) आय �ववरण पेश गदार् सो आय वषर्को कारोबारको सम्बन्धमा कारोबारको �नय�मत �वषयसँगै थप के�ह
कायर्हरु भए/नभएको सम्बन्धमा छ वा छै न भनी छनौट गर� सोको जानकार� �दनुपन� व्यवस्था ग�रएको
छ।
(ख) आय वषर् २०७८/७९ दे िख डे03 आय �ववरणसँग सम्बिन्धत अनुसूची ५ को हालको फाराममा उिल्लिखत
�ववरणहरु यथावत राखी सो अन्तगर्तका के�ह खचर्हरुलाइर् Add detail को Inner Column मा रा�े व्यवस्था
ग�रएको छः �स.नं. १८ मा आयकर ऐन, 2058 को दफा १४ बमोिजमको ब्याज क�ी अन्तगर्त Add detail को
Inner Column मा कर्मशः ऋणको ब्याज खचर्, सम्पि� ख�रदको ब्याज खचर् र अन्य ऋणको ब्याज
खचर् पर्�व�� गनुप
र् न�छ।
 �स.नं. १९ मा ऐनको दफा १५ बमोिजमको व्यापार मौज्दातको लागत खचर् क�ी अन्तगर्त Add detail
को Inner Column मा कर्मशः शुरु मौज्दात, पर्त्यक्ष सामागर्ी लागत खचर्, पर्त्यक्ष शर्म लागत खचर्,
पर्त्यक्ष िशरोभार लागत खचर्, अन्य पर्त्यक्ष लागत खचर् र अिन्तम मौज्दातको रकम पर्�व�� गनुप
र् न�छ।
 �स.नं. २० मा ऐनको दफा १६ बमोिजमको ममर्त तथा सुधार खचर् अन्तगर्त Add detail को Inner
Column मा सम्पि�को पर्त्येक समूहको हर्ास आधार रकमको बेग्ला बेग्लै ममर्त तथा सुधार खचर्
रकम पर्�व�� हुनेछ।
 �स.नं. २३ मा ऐनको दफा १९ बमोिजमको हर्ास क�ी खचर् अन्तगर्त Add detail को Inner Column
मा उल्लेिखत ता�लकामा हर्ासयोग्य सम्पि� सम्बन्धी �ववरण पर्�व�� गनुप
र् न�छ।सो पर्�व��को आधारमा
आयकर ऐन बमोिजम सो वषर्को ला�ग खचर् क�ी गनर् पाउने हर्ास क�ी र ममर्त तथा सुधार खचर् रकम
स्वचा�लत रुपमा गणना भई आउनेछ।

 �स.नं. २५ को अन्य खचर्मा आयकर ऐन बमोिजम क�ी हुने रकमहरुलाइर् Add detail को Inner
Column मा कमर्चार� खचर्, कायार्लय सं चालन खचर्, व्यवसाय पर्वर्�न खचर्, �वकर्� �वतरण खचर् र अन्य
खचर् उल्लेख गनुप
र् न�छ।
 �स.नं. २8 मा ऐनको दफा २०(१) अन्तगर्त दावी गरे को नोक्सानीलाइर् Add detail को Inner Column
मा पर्त्येक आय वषर्को नोक्सानी कर्मशः उल्लेख गनुप
र् न�छ।
(ग) वा�षर्क रु.१ करोडभन्दा बढ� रकम कमर्चार� खचर् (तलब/ज्याला लगायत) शीषर्कमा खचर् गन� करदाताले
मा�सक खचर् तथा अ�गर्म करक�ी दािखलाको �ववरण र सबै पर्कारको भ ु�ानीमा अ�गर्म कर क�ी गर�
दािखला ग�रएको �ववरण आय �ववरणसाथ अनुसूची १३ मा पर्�व�ी गनुप
र् न� ब्यवस्था ग�रएको छ।
५. ITS बाट जार� हुने सं शो�धत कर �नधार्रणको सूचनाको ढाँचामा प�रमाजर्नः
कायार्लयबाट अनुसन्धान/पूणर् कर पर�क्षण भई आयकर ऐन, 2058 को दफा 101(6) र दफा 102 बमोिजम
सं शो�धत कर �नधार्रणको सूचना ए�ककृत कर पर्णाल� (ITS) बाट जार� हुंदै आएको छ। ITS बाट जार� हुने
उ� सं शो�धत कर �नधार्रणको सुचनाको ढाँचामा सामान्य प�रमाजर्न ग�रएको हुँदा आय वषर् 2077/078
दे िखको आय �ववरणको हकमा नयां प�रमािजर्त ढाँचामा सं शो�धत कर �नधार्रणको सुचना जार� गन� र आय वषर्
2076/077 सम्मको आय �ववरणको हकमा सा�वककै व्यवस्था बमोिजमको सं शो�धत कर �नधार्रणको सुचना
जार� हुने व्यवस्था छ। साथै आयकर ऐन, 2058 को दफा 90(8) को अ�गर्म कर क�ी र दर्तु पर�क्षणबाट
थप कर माग गनर् जार� ग�रने पतर् हालसम्म म्यानुअल जार� हुँदै आएकोमा सो समेत ITS बाट जार� हुने व्यवस्था
ग�रएको छ।
साथै, कर �नधार्रण कायर् सम्पादन भए प�छ ITS (Integrated Tax System) बाट उ� अिन्तम सूचना जार� हुँदा थप
माग कायम भई दािखला गनर् बाँक� कर रकमहरु ITS मा दे हाय बमोिजम स्वचा�लत रुपमा वक्यौता �सजर्ना भई
लगत कायम हुने व्यवस्था छ।
�स.नं.

कर

�नधार्रण

सुचनाको

�क�सम
1.

2.

AMS

(Arrear

Management

System) मा जाने लगत रकम

आयकर ए.�ट.आर (ATR) मा
जाने लगत रकम

आयकर ऐन, 2058 को दफा

आय वषर् 2076/077 सम्मको आय

आय वषर् 2077/078 दे िखको

102

सं शो�धत

�ववरणको सं शो�धत कर �नधार्रणमा माग

आयकर तफर्को थप माग रकम

कर �नधार्रणबाट माग कायम

कायम भएको रकम AMS मा स्वचा�लत

ATR मा स्वचा�लत रुपमा जाने।

भएको थप कर।

रुपमा जाने।

आयकर ऐन, 2058 को दफा

सबै आ�थर्क वषर्को अ�गर्म कर क�ी

आयकर

90(8) बमोिजम माग कायम

पर�क्षण,

नजाने।तर कुल वक्यौता बाँक�मा

भएको अ�गर्म कर क�ीको थप

आ.व.को

कर।

भएको अ�गर्म कर क�ी रकम AMS मा

बमोिजमको

दर्तु

कर

पर�क्षण

पर�क्षणबाट

स्वचा�लत रुपमा जाने।

माग

र

चालु
कायम

ए.�ट.आर

थप भई आउने।

(ATR)

मा

3.

दर्तु

कर

पर�क्षणबाट

माग

कायम हुने थप कर रकम।

आय वषर् 2076/077 सम्मको आय

आय वषर् 2077/078 दे िखको

�ववरणको आयकर तफर्को थप माग

आयकर तफर्को थप माग रकम

AMS मा स्वचा�लत रुपमा जाने।

ATR मा स्वचा�लत रुपमा जाने।

६. आयकर तफर्को अ�डट टर्ायल �रपोटर् (ATR)
करदाताले आय �ववरण अनुसार �तनुप
र् न� कर तथा �तरे को करको �हसाब ए�कन गनर् मूल्य अ�भवृ�� करको जस्तै
आयकर तफर्को ATR तयार गर� आय वषर् २०७७/७८ को आय �ववरणदे िख पूणरु
र् पमा कायार्न्वयनमा आएको
छ। आयकरको ए�टआरमा �नम्नानुसार व्यवस्था रहे को छः
(१) करदाताहरुले आय वषर् २०७७/७८ दे िखको आय �ववरण पेश गदार् सो आय वषर्को ला�ग �तरे को कर
तथा अ�गर्म कर क�ी (ETDS) भएको रकमको आधारमा स्वचा�लत पर्णाल�बाट अनुसूची १० तयार
हुनेछ।
(२) त्यसैगर� सोह� अनुसूची १० अनुसारको कर रकमको आधारमा अनुसूची ५, ६, ७ र ८ बमोिजम कायम
भएको करयोग्य आयमा अनुसूची १ वा २ मा स्वचा�लत पर्णाल�बाट कर, शुल्क (दफा ११७) र ब्याज
(दफा ११८ र ११९) गणना हुनेछ।आय �ववरण भेर�फाई हुन ु अिघ अनुसूची १० मा कुनै कर रकम
समावेश हुन छु ट भएको अवस्थामा करदाताले सो समावेश गनर् �नवेदन �दएमा सम्बिन्धत कायार्लयबाट
Credit and Receipt Payment माफर्त Credit Claim तथा TDS पर्�व�� गनर् स�कनेछ।यसर� कायार्लयबाट
पर्�व� ग�रएको कर रकम सो आय �ववरण अनुसारको कर र ब्याज गणना गन� पर्योजनको ला�ग
समावेश हुनेछ।
(३) आय �ववरण भेर�फाई भएप�छ अनुसूची १० मा थपघट गनर् स�कने छै न।
(४) आय �ववरण भेर�फाई भएप�छ अनुसूची १० मा दावी गनर् छु ट भएको कर रकम समावेश गनर् करदाताले
�नवेदन �दएमा कायार्लयबाट पर्�व� गनर् स�कनेछ।त्यसैगर� आय �ववरण भेर�फाई भएप�छ आय �ववरण
अनुसारको नपुग कर रकम दािखला गरे को हकमा उ� रकम ए�टआरमा स्वतः नजाने हुँदा कायार्लयबाट
Credit Claim पर्�व� गनुप
र् न�छ।यसर� कायार्लयबाट पर्�व� ग�रएको कर रकम अनुसूची १ वा २ अनुसार
गणना भएको कर र ब्याज गणना गन� पर्योजनको ला�ग समावेश नभई नपुग कर (वक्यौता) दािखला गन�
कायर्मा मातर् पर्योग हुनेछ।
(५) ए�टआरमा सं शो�धत कर �नधार्रण तथा दर्तु कर पर�क्षणबाट माग ग�रएको रकमसमेत समावेश हुनछ
े ।
आयकरको ए�टआरमा डे�वट (Debit) र (Credit) तफर् दे हाय बमोिजमको रकम समावेश हुने व्यवस्था रहे को छः

आयकरको ए�टआर (Income Tax Audit Trial Report)
डे �वट
�स.

�ववरण (पर्णाल�बाट अ�नवायर् पर्�व�

नं.

गनुप
र् न�)

कर्े�डट
रकम

�स.
नं.

�ववरण

रकम

१.

करदाताले पेश गरे को आय �ववरण
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कर

(शुल्क
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१.

सं शो�धत कर �नधार्रणको रकम

+++

अनुसूची १० बमोिजमको रकम (गत
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ब्याजसमेत)
२.
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आय
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पेश
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आय

बाँ�क

रकम
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दािखला
३.
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३.
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४.

दर्तु कर पर�क्षणबाट �नधार्रण भएको

+++
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करदाताले भु�ानी गनुप
र् न� रकम डे�बट कायम नभई रकम भु�ानी गरे को रकम कर्े�डट क्लेम हुन गएमा राजस्व
छु ट हुन सक्ने हुँदा आय वषर् २०७७/७८ को आय �ववरण दे िख करदाताको �तनुप
र् न� दा�यत्व डे�बट र कर्े�डट
रकम दे हाय बमोिजम य�कन गनुप
र् दर्छः
१. �वभागको सूचना पर्�व�ध पर्णाल�मा Income Tax Audit Trial Report रहे कोले उ� ATR लाई आय वषर्
२०७७/७८ दे िख पूणर् कायार्न्वयनमा ल्याईएको छ। सो भन्दा अगा�डका आ.व.हरुको बक्यौता रकम
�बगतमा पर्चलनमा रहे को वक्यौता व्यवस्थापन पर्णाल� (Arrear Management System - AMS) बाट नै
कायार्न्वयन हुनेछ।
२. आय वषर् २०७७/७८ दे िखको सं शो�धत कर �नधार्रणबाट कायम भएको वक्यौता रकम वक्यौता व्यवस्था
पर्णाल� (Arrear Management System - AMS) मा पर्�व� गनुप
र् न� छै न।
३. हालको आयकर ATR मा डे�बट रकम र कर्े�डट रकम, डे�बट बांक� र Unused Amount
हुनेछ।यसैको आधारमा ATR मा रहे को Debit Amount , Credit Amount and Balance

भनी उल्लेख

ए�कन गर� कर

च ु�ाको पर्माण पतर् पर्दान गनुप
र् दर्छ।
४. करदाताको कर दा�यत्व �नधार्रणको रकम डे�बट कायम हुनका ला�ग कर प�रक्षण, अनुसन्धान, अ�गर्म कर
क�ी पर�क्षण, दर्तु कर पर�क्षण र अन्य पर�क्षणबाट ग�रने कर �नधार्रणका कायर्हरु अ�नवायर्रुपमा स्वचा�लत
पर्णाल�बाट जार� गरे को हुनपु न�छ।
७. उपसं हार
करदाताले �व�ुतीय माध्यमबाट पर्े�सत गरे को आय �ववरणमा करयोग्य आयमा आयकर ऐन, २०५८ बमोिजम
लाग्ने करको गणना स्वतः �व�ुतीय पर्णाल�बाट गन� पर्योजनको ला�ग सवर्पर्थम अनुसूची ५, ६, ७ र ८ मा
करको �क�सम, करको दर र कर छु टको व्यवस्था स�ह रुपमा छनौट गनुप
र् दर्छ।उ� छनौटको आधारमा
अनुसूची १ र २ मा स्वचा�लत रुपमा करको गणना हुनेछ।आय �ववरण अनुसार लाग्ने कर दािखला य�कन गनर्

अनुसूची १० अ�ाव�धक हुन आवश्यक छ।अनुसूची १० मा करदाताले �कस्ता वापत �तरे को कर रकम र
अ�गर्म कर क�ी भएको रकमको साथै गत आय �ववरणमा बढ� दािखला भएको कर रकम स्वतः पर्णाल�बाट
स्वचा�लत रुपमा आउनेछ।अ�गर्म कर क�ी वापतको रकम �व�ुतीय माध्यमबाट अ�गर्म कर क�ी �ववरण (eTDS) बुझाइएको हकमा मातर् अनुसूची १० मा स्वतः आउने छ। करदाताले आफुले �तरे को कर सबै अनुसूची
१० मा दे िखएको छ छै न? य�कन गरे र मातर् आय �ववरण भेर�फाई गनुप
र् न�छ।य�द लाग्ने कर नपुग भएमा
�कस्ता वापत लाग्ने व्याज र नपुग कर �ढला दािखला वापत लाग्ने व्याज पर्णाल�बाटै स्वतः गणना
हुनेछ।त्यसैगर� आय �ववरण �ढला दािखला भएमा र अनुमा�नत कर �ववरण नबुझाए वापत लाग्ने शुल्क समेत
स्वतः पर्णाल�बाट नै गणना हुनेछ।करदाताले आय �ववरण पेश गदार्कै बखत सो आय �ववरण अनुसार लाग्ने
कर, शुल्क र व्याज स्वचा�लत पर्णाल�बाट थाहा पाउने हुँदा करदातालाई आफुले �तनुप
र् न� कर रकम स्वतः थाहा
हुन गई समयमै कर दािखला गन� बानीको �वकास हुने �व�ास ग�रएको छ।
अन्त्यमा करदाताले पेश गन� आय �ववरणलाई सूचनामूलक र पारदश� बनाउन आय वषर् २०७८/७९ को आय
�ववरण दे िख अनुसूची ५ र १३ मा सामान्य प�रमाजर्न ग�रएको छ।करदातालाई हर्ास खचर्, ममर्त खचर् र
नोक्सानी �ववरण तयार गनर् यो प�रमाजर्नले �वशेष रुपमा सहयोग पुग्नेछ।यसर� आय �ववरणमा ग�रएको
पर्णाल�गत सुधारले �व�ुतीय कर पर्णाल� �वकासमा म�त पुग्नुका साथै करदाता र कर पर्शासन दुवैको कायर्
सम्पादन पारदश� हुनेछ।
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