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१. सं क्षिप्त पररचयः

ु ी ऐन हुुँदै वव. सं . २००८ मा नेपालको पवहलो बजेट
अन्तःशुल्क लगाउने काययको शुरुवात वव सं .१९१० को मुलक
सुँगै आर्थयक ऐनद्वारा गररएको हो । अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ ले अन्तःशुल्क कानूनी आधारशीला र्नमायण गरे को हो
। अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ तथा अन्त शुल्क र्नयमावली, २०५९ ले पुरानो अन्तःशुल्क ऐन र र्नयमलाई प्रर्तस्थापन
गदै स्वयं कर प्रणालीको व्यवस्था र प्राववर्धक र्नयन्रणका पिहरुलाई समावेश गरी आर्थयक उदारीकरणले दे खाएका
मागयहरुलाई अनुशरण गरे को दे क्षखन्छ।
ु को आर्थयक ववकासको लार्ग आवश्यक राजस्व सं कलन गने प्रवियालाई प्रभावकारी वनाई राजस्व पररचालन
मुलक
बढाउन, नेपाल अर्धराज्यमा उत्पादन भएका वा पैठारी हुने वस्तु वा प्रदान गररने सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने र

असूल उपर गने उद्धेश्यका साथ अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ लागू गररएको हो। यो ऐनमा हरे क वर्य आर्थयक ऐनबाट
समसामवयक सं शोधन हुने गरे को छ ।
अन्तःशुल्क प्रशासन जनस्वास््य, वातावरण र र्नयन्रणका दृविले अत्यन्तै सं वेदनशील हुने भएकोले यसको प्राववर्धक,

र्नयन्राणत्मक र र्नयन्रणकारी पिहरु सवायर्धक महत्वपूणय मार्नन्छ । अन्तः शुल्क ऐन, २०५८ ले अन्तःशुल्क
र्नधायरण र असूल गने दावयत्व उत्पादकको हुने र पैठारी हुने वस्तुको हकमा अन्तःशुल्क र्नधायरण र असूली
सम्बन्धीत भन्सार कायायलयले नै गने व्यवस्था गरे को छ।

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले नेपाल बावहर र्नकासी गरे मा वा स्वीकृर्त प्राप्त कर मुक्त पसललाई मददरा र च ुरोट
बाहेकका अन्य वस्तु वविी गरे मा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरे को छ । साथै कुटनैर्तक तथा महसूल सुववधा
प्राप्त व्यक्षक्त वा र्नकायलाई वविी गने च ुरोट तथा मददरामा अन्तःशुल्क नलाग्ने कुरा पर्न यो ऐनमा समेवटएको छ।

अन्तःशुल्क प्रशासनको प्रत्यि रे खदे खमा रही उत्पादन गने प्रणालीलाई भौर्तक र्नयन्रण प्रणाली भर्नन्छ । नेपालमा
हाल मददराजन्य वस्तुको उत्पादन भौर्तक र्नयन्रण प्रणाली आधाररत छ। अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले भौर्तक
र्नयन्रण प्रणालीमा आधाररत वस्तुको हकमा प्रर्तष्ठानबाट उत्पाददत वस्तु वविीको लार्ग र्नष्कासन गदायका बखत
अन्तःशुल्क असूल उपर गने व्यवस्था गरे को छ ।
स्वयम् र्नष्कासन प्रणालीमा आधाररत वस्तुको हकमा, ववजक जारी गदायका बखत र पैठारी हुने वस्तुको हकमा भन्सार

र्बन्दुमा अन्तःशुल्क असूली गने व्यवस्था गरे को छ । अन्तःशुल्क प्रशासनको र्नयन्रण ववना नै अन्तःशुल्क जन्य
वस्तुका उत्पादन तथा र्नष्कासन गररने प्रणाली स्वयम् र्नष्कासन प्रणाली हो । मददरा बाहेकका सबै अन्तःशुल्क
लाग्ने वस्तु तथा सेवाहरु यसै प्रणाली अन्तगयत प्रशासन हुने कानूनी व्यवस्था छ।
नेपाल र्भर उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको हकमा उत्पादकले, पैठारी हुने वस्तुको हकमा पैठारी कतायले, र्ललाम

भएको वस्तुको र्ललाम सकाने व्यक्षक्तले, अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु पुनः र्बिी बा प्रयोग गरे मा, पुनः वविी वा प्रयोग
गने व्यक्षक्तले, कुनै वस्तु वा सेवाको अन्तःशुल्क नलाग्ने अवस्थाबाट लाग्ने अवस्थामा पररवतयन भएमा, त्यस्तो वस्तुको
स्वार्मत्व कायम रहने व्यक्षक्तले अन्तःशुल्क बुझाउनु पने गरी तोवकएको छ।
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य र्नधायरण उत्पादकले कारखाना मूल्यको
आधारमा, सेवाको हकमा सेवा वविी गदायको मूल्यमा वा उत्पादन लागतको आधारमा तथा पैठारी हुने वस्तुको हकमा

त्यस्तो वस्तु भन्सार महसूल र्लने प्रयोजनको र्नर्मत्त र्नधायरण गररएको मूल्यमा भन्सार महसुल समेत थप गरी कायम
हुन आएको मूल्यमा अन्तःशुल्क लगाईने व्यवस्था गरे को छ ।अन्तःशुल्क दरवन्दी ऐनको दफा 3 सुँग सम्वक्षन्धत
ु ीमा उल्लेख गररएको छ ।
अनूसच
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अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले नेपाल बावहर र्नकासी गरे मा वा कूटनैतीक तथा महसूल सुववधा प्राप्त व्यक्षक्त वा
र्नकायलाई वविी गने च ुरोट तथा मददरामा अन्तःशुल्क छु ट ददने व्यवस्था पर्न गरे को छ। अन्तःशुल्क ऐन, २०५८
ले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन, पैठारी, वविी ववतरण वा सञ्चय गने वा अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा प्रदान गने
व्यक्षक्तले अन्तःशुल्क इजाजत प्राप्त गरी मार कारोबार सञ्चालन गनुय पने व्यवस्था गरे को छ । मददरा ऐन, २०३१
ले पर्न इजाजत वेगर र इजाजत पाएको व्यक्षक्तले पर्न इजाजतपरमा तोवकएको शतय वमोक्षजम मददरा उत्पादन,
र्नकासी, पैठारी, सञ्चय र वेचर्बखन गनय पाउने व्यवस्था गरे को छ।
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले मददराजन्य पदाथय वा वस्तु उत्पादन भौर्तक र्नयन्रण प्रणाली अन्तगयत राखी यसमा
सरकारको प्रत्यि अनुगमन तथा र्नयन्रण गने व्यवस्था गरे को छ। यी बाहेकका अन्तःशुल्क लाग्ने अन्य वस्तु तथा
सेवाको उत्पादन, र्नस्कासन, पैठारी तथा र्नकासी स्वयं र्नस्कासन प्रणाली अन्तगयत हुने व्यवस्था गररएको छ ।
नेपाल र्भर उत्पादन हुने वा पैठारी हुने मददराको प्रत्येक बोतलमा, च ुरोटको प्रत्येक बट्टा तथा सुर्तयजन्य पदाथयको
वावहरी आउटर वा पोकामा आन्तररक राजस्व ववभागवाट प्रदान गररएको अन्तःशुल्क वटकट (क्षस्टकर) लगाई र्बिी
गने व्यवस्था गररएको छ।
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसार अन्तःशुल्क र्नधायरण र असूल गनुप
य ने दावयत्व भएको व्यक्षक्तले प्रत्येक मवहनाको
अन्तःशुल्क लाग्ने कारोबारको वववरण सो मवहना समाप्त भएको पच्चीस ददन र्भर पेश गनुय पछय। अन्तःशुल्क वववरण
पेश गने व्यक्षक्तले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादनका लार्ग प्रयोग हुने कच्चा पदाथय, सहायक कच्चा

पदाथय आददको खररद खपत, अक्षन्तम मौज्दातको मूल्य तथा पररमाण खुल्ने लेखा राख्नुको साथै खररद खाता, वविी
खाता, उत्पादन र्नस्कासन र मौज्दात खाता समेत प्रमाक्षणत गराई राख्नु पदयछ । यस्तो अर्भलेख कम््यूटरबाट पर्न
राख्न सवकने र अन्तःशुल्क वववरण ववद्युतीय माध्यमबाट पर्न भनय सवकने व्यवस्था गररएको छ ।अन्तःशुल्क पूणय
रुपले स्वयं कर र्नधायरण पद्धर्त अवलम्बन गररएको छ । तर म्याद र्भर वववरण पेश नगरे मा अपूरो रुवटपूण,य झुठा
वववरण पेश गरे मा वा र्तनुय पने अन्तःशुल्क रकम कम दे खाएमा, र्बिी मूल्यमा न्यूनववजकीकरण गरे मा, तोवकएको

प्रर्तलक्षव्ध दर अनुसार उत्पादन प्रर्तलक्षधध नपुगेमा, मददराको च ुलाइमा अल्कोहलको मार एक प्रर्तशत भन्दा बवढ
फरक परे मा, अन्त शुल्क छलेमा तथा इजाजत पर नर्लई कारोबार गरे मा अन्तःशुल्क अर्धकृतले अन्तःशुल्क ऐन
अनुसार अन्तःशुल्क र्नधायरण गनय पाउने व्यवस्था गररएको छ।
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले अन्त शुल्क लाग्ने बस्तुको उत्पादनको प्रर्तलक्षधध दर तोक्ने व्यवस्था गरे को छ । यस

अन्तगयत तयारी मददराको लार्ग आवश्यक पने इथानोल क्षस्प्रट मोलासेस, खुदो आददबाट प्राप्त हुन ु पने इथानोल क्षस्प्रट
वा ई.एन.ए. को उत्पादन प्रर्तलक्षधध दरको र्नधायरण समेत गरे को छ ।
आगजनी, चोरी, दुर्ट
य ना, ध्वसात्मक गर्तववर्ध वा वस्तुको उपयोगको म्याद सवकएको कारणले हानी नोक्सानी भएमा
र्तरे को अन्तःशुल्क कट्टी गनय पाउने व्यवस्थाहरु पर्न समावेश गररएको छ ।
अन्तःशुल्क वववरण नबुझाएमा, इजाजतपर नवीकरण नगरे मा, इजाजतपर नर्लई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवा
वविी ववतरण गरे मा, लेखा अध्यावर्धक नगरे मा, प्रर्तलक्षधध नपुगेमा, अन्तःशुल्क ऐन, र्नयममा भएका व्यवस्था उल्लर्न

गरे मा कसूरको मारा हेरी जररवाना हुने व्यवस्था राक्षखएको छ । अन्तःशुल्क दबाएमा, र्छपाएमा वा छलेमा ववगो

जफत गरी ववगोको दुईसय प्रर्तशत जररवाना वा एक लाख रुपैंया मध्ये जुन वढी हुन्छ सो जररवाना वा एक बर्य
सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।
अन्तःशुल्क छर्ल गने व्यक्षक्तलाई अन्तःशुल्क अर्धकृतले खानतलासी र्लने, कधजा गने र र्गरफ्तार सम्म गनय सक्ने

कानूनी अर्धकार अन्तःशुल्क ऐनले प्रदान गरे को दे क्षखन्छ । अन्तःशुल्क ऐन ववपरीत कुनै कायय हुन लागेको सूचना
कसैले ददएमा, सुराकीको सूचना ददने सूराकीलाई सूचनाको सत्यताको आधारमा ववभागद्वारा तोवकएको काययववर्ध
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बमोक्षजम महार्नदे शक वा काययववर्धमा तोवकएको अर्धकारीले तत्काल दश हजार रुपैयासम्म सुराकी खचय ददन सक्नेछ
। दश हजार रुपैंया सम्म सुराकी खचय ददन सक्ने र सो सूचनाबाट असूल भएको अन्तःशुल्क रकमको दश दे क्षख
तीस प्रर्तशत सम्मको रकम सूचना ददने व्यक्षक्तलाई पुरस्कार ददने व्यवस्था समेत राक्षखएको छ ।
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले अन्तःशुल्क रकम समयमा दाक्षखला नगनेलाई बाुँकी अन्तःशुल्क रकममा प्रर्त ददन शून्य
दशमलव शून्य पाुँच प्रर्तशतको दरले ववलम्ब शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरे को छ। अन्तःशुल्क रकम बाुँकी राखेमा

सम्पक्षत्त रोक्का र र्ललामी गने, वकस्ताबन्दीमा अन्त शुल्क बनाउन पाउने तथा अन्तःशुल्क अर्धकृतलाई अदालतलाई

भए सरहको अर्धकार प्रयोग गनय पाउने व्यवस्था गररएको छ। अन्तःशुल्क अर्धकृत र अर्धकार िेर तोक्ने
ववर्यलाई पर्न ऐनमै समेवटएको छ ।
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवक्षस्थत गरे को छ ।

यस अन्तगयत अन्तःशुल्क अर्धकृतले अन्तःशुल्क र्नधायरण गरे को तथा असूलीको लार्ग गरे को कारवाहीमा क्षचत्त
नबुझाउने करदाताले र्नधायररत अन्तःशुल्क रकम मध्ये वववादरवहत अन्तः शुल्क र जररवानाको सम्पूणय रकम तथा
वववाददत अन्तःशुल्क र जररवानाको एक चौथाई रकम वुझाइ प्रशासकीय पुनरावलोकनको लार्ग र्बभाग समि

र्नवेदन गनय सक्ने व्यवस्था छ। अन्तःशुल्क अर्धकृतले कैद गने गरी गरे को र्नणयय उपर राजश्व न्यायाधीकरणमा
पुनरावेदन गनय पाउने व्यवस्था छ । ववभागले प्रशासकीय पुनरावलोकनको र्नवेदन परे को साठी ददन र्भर र्नणयय
नददएमा वा र्बभागले ददएको र्नणययमा क्षचत्त नबुझेमा राजश्व न्यायार्धकरणमा पुनरावेदन जान पाउने व्यवस्थालाई

सुरक्षित गररएको छ। अन्तःशुल्क सम्बन्धी व्यवस्था यसै ऐन बमोक्षजम हुने र अन्य कुनै ऐनले यस ऐनको
व्यवस्थामा सं शोधन वा पररवतयन गनय नसक्ने गरी ऐनको श्रे ष्ठता कायम गररएको छ।
२. अन्तःशुल्क प्रशासन हेने र्नकायहरु :
अन्तःशुल्क सम्बन्धी प्रशासन आन्तररक राजस्व ववभाग, ठू ला करदाता कायायलय, मध्यमस्तररय करदाता कायायलय,
आन्तररक राजस्व कायायलयहरु र करदाता सेवा कायायलयहरु तथा उल्लेक्षखत कायायलयहरु नरहेका क्षजल्लाहरुको
हकमा कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलयहरुले गदयछन् ।
3. अन्तः शुल्क सम्बन्धी प्रशासन र्नम्न ऐन, र्नयम, र्नदे क्षशका तथा काययववधीवाट सं चालन हुुँदै आएको छ ।
» अन्तःशुल्क ऐन, २०५८
» मददरा ऐन, २०३१
» अन्तःशुल्क र्नयमावली, २०५९ मंददरा र्नयमहरु, २०३३
» अन्तःशुल्क र्नदे क्षशका, २०६८

»सूतीजन्य पदाथय (च ुरोट ववुँडी बाहेक) मा अन्तःशुल्क वटकट टाुँस गने सम्बन्धी काययववधी, २०७०
»साल वसाली आर्थयक ऐनहरु ।
4. अन्तःशुल्क अर्धकृत र काययिर
े ः
नेपाल सरकारले अन्तःशुल्क ऐन, 2058 को दफा 5 ले ददएको अर्धकार प्रयोग गरी आन्तररक राजस्व ववभागको
उप-महार्नदे शक, र्नदे शक वा सो ववभागमा काययरत नेपाल सरकारका अन्य अर्धकृत, ठू ला करदाता कायायलय,
मध्यमस्तरीय करदाता कायायलय, आन्तररक राजस्व कायायलय र करदाता सेवा कायायलयका प्रमुख कर प्रशासक,
प्रमुख कर अर्धकृत तथा कर अर्धकृत र उपयुक्त
य
पदार्धकारी नभएको क्षजल्लामा प्रमुख कोर् र्नयन्रक वा कोर्
र्नयन्रकलाई अन्तःशुल्क अर्धकृत तोकेको छ ।
नेपाल सरकारले अन्तःशुल्क ऐन, 2058 को दफा 6 ले ददएको अर्धकार प्रयोग गरी दे हायका कायायलयमा काययरत
अन्तःशुल्क अर्धकृतको अर्धकार िेर दे हायबमोक्षजम तोकेको छः-
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१

कायायलयको नाम

कायायलयको काययिर
े

ठू ला करदाता कायायलय

नेपाल सरकार, अथय

मन्रालयले

तोकेका

करदाताहरुको

वावर्यक

करदाताहरुको

वावर्यक

कारोवारको आधारमा नेपाल राज्यभरी ।
२

मध्यमस्तरीय करदाता कायायलय

नेपालसरकार,

अथय

मन्रालयले

तोकेका

कारोवारको आधारमा नेपाल राज्यभरी ।
३

आन्तररक राजस्व कायायलय टं गाल

का.म.पा.को वडा नं. २, ४ र ५।

४

आन्तररक राजस्व कायायलय महाराजगञ्ज

का.म.पा. को वडा नं. ३ र २६, टोखा नगरपार्लका वडा नं. १ दे क्षख ७
र बुढार्नलकण्ठ नगरपार्लका वडा नं. १ दे क्षख ७ सम्म।

५

आन्तररक राजस्व कायायलय बालाजु

का.म.पा.को वडा नं. १६, तारकेश्वर नगरपार्लका, टोखा नगरपार्लका वडा
नं. ८ दे क्षख ११ र रसुवा क्षजल्ला।

६

आन्तररक राजस्व कायायलय कलं की

का.म.पा.को वडा नं. १५, नागाजुन
य नगरपार्लका, चन्द्रार्गरी नगरपार्लका,
धाददङ र नुवाकोट क्षजल्ला।

७

आन्तररक राजस्व कायायलय कालीमाटी

का.म.पा.को वडा नं. १३,१४,दक्षिणकाली नगरपार्लका र वकर्तप
य रु
नगरपार्लका।

८

आन्तररक राजस्व कायायलय पुतलीसडक

का.म.पा.वडा नं. १,२८ र २९।

९

आन्तररक राजस्व कायायलय बानेश्वर

का.म.पा.वडा नं. १० र ३१।

आन्तररक

का.म.पा. वडा नं. ८,९ र ३०।

१०

राजस्व

कायायलय

बक्षत्तसपुतली
११

आन्तररक राजस्व कायायलय चाववहल

का.म.पा. वडा नं. ७ र बुढार्नलकण्ठ नगरपार्लका वडा नं. ८ दे क्षख
१३।

१२

आन्तररक राजस्व कायायलय जोरपाटी

का.म.पा.को

वडा

नं.

६,

गोकणेश्वर

नगरपार्लका,

कागेश्वरी

नगरपार्लकाको वडा नं. १ दे क्षख ६ र शंखरापुर नगरपार्लका ।
१३

आन्तररक राजस्व कायायलय कोटे श्वर

का.म.पा.वडा नं. ३२ र कागेश्वरी मनहरा नगरपार्लका वडा नं. ७ दे क्षख
९।

१४

आन्तररक राजस्व कायायलय र्रपुरेश्वर

का.म.पा.वडा नं. ११,१२, २० र २१।

१५

आन्तररक राजस्व कायायलय नयासडक

का.म.पा. वडा नं. १९,२२, २३ र २४।

१६

आन्तररक राजस्व कायायलय ठमेल

का.म.पा. वडा नं. १७, १८,२५ र २७ ।

१७

आन्तररक राजस्व कायायलय लर्लतपुर

लर्लतपुर महानगरपार्लको वडा नं. १, २, ३, ४, ५, १०, ११, १३, १८,

१

१९, २०, २१, २२ र २५।

आन्तररक राजस्व कायायलय लर्लतपुर

लर्लतपुर महानगरपार्लकाको वडा नं. ६, ७, ८, ९, १२, १४, १५,१६,

२

१७, २३, २४, २६, २७, २८ र २९तथा गोदावरी

१८

नगरपार्लका,

महालक्ष्मी नगरपार्लका, कोन्ज्योसोम, बाग्मती र महांकाल गाउपार्लका।
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१९

आन्तररक राजस्व कायायलय भक्तपुर

भक्तपुर क्षजल्ला।

२०

आन्तररक राजस्व कायायलय भद्रपुर

ु , पाुँचथर,इलाम र झापा क्षजल्लाको मेचीनगर नगरपार्लका,
ता्लेजङ
कन्काई

नगरपार्लका, भद्रपुर

ववतायमोड

नगरपार्लका,

नगरपार्लका, अजुन
य धारा
बाह्रदशी

नगरपार्लका,

गाउुँ पार्लका,

झापा

गाउुँ पार्लका,बुद्धशाक्षन्त गाउुँ पार्लका,हक्षल्दवारी गाउुँ पार्लका र केचनकवल
गाउुँ पार्लका।
२१

आन्तररक राजस्व कायायलय दमक

झापा क्षजल्लाको दमक नगरपार्लका, क्षशवशतािी नगरपार्लका, गौरादह
नगरपार्लका, कमल गाउुँ पार्लका र गौरीगंज गाउुँ पार्लका।

२२

आन्तररक राजस्व कायायलय र्बराटनगर

मोरङ क्षजल्ला ।

२३

आन्तररक राजस्व कायायलय धरान

धनकुटा,

ु ासभा,
सं खव

भोजपुर,

तेह्रथुमर

सुनसरी

क्षजल्लाकोधरान

उपमहानगरपार्लकारबराह नगरपार्लकावडा नं. १ दे क्षख ७ ।
२४

आन्तररक राजस्व कायायलय ईटहरी

सुनसरी क्षजल्लाको ईटहरी उप-महानगरपार्लका, वराह नगरपार्लका वडा
नं. ८ दे क्षख ११, ईनरुवा नगरपार्लका, दुहवी नगरपार्लका, रामधुनी
नगरपार्लका,

दे वानगञ्ज

गाउपार्लका, बजुय

गाउपार्लका,

कोशी

गाउपार्लका, भोिहा

गाउपार्लका,

गाउपार्लका

र

गढी

हररनगरा

गाउपार्लका।
२५

आन्तररक राजस्व कायायलय लाहान

सप्तरी, र्सरहा, उदयपुर, खोटाङ, ओखलढु ङ्गा र सोलुखम्ु बु क्षजल्ला।

२६

आन्तररक राजस्व कायायलय जनकपुर

र्सन्धुली, सलायही, महोत्तरी र धनुर्ा क्षजल्ला।

२७

आन्तररक राजस्व कायायलय र्समरा

रौतहट र बारा क्षजल्ला।

२८

आन्तररक राजस्व कायायलय ववरगञ्ज

पसाय क्षजल्ला।

२९

आन्तररक राजस्व कायायलय हेटौंडा

मकवानपुर क्षजल्ला ।

३०

आन्तररक राजस्व कायायलय भरतपुर

क्षचतवन क्षजल्ला ।

३१

आन्तररक राजस्व कायायलय धुर्लखेल

काभ्रेपलान्चोक, र्सन्धुपाल्चोक, रामेछापर दोलखा क्षजल्ला।

३२

आन्तररक राजस्व कायायलय कावासोती

नवलपरासी (बदयर्ाट सुस्ता पुव)य क्षजल्ला।

३३

आन्तररक राजस्व कायायलय दमौली

तनहुुँ, गोरखा, लम्जुङ, र मनाङ क्षजल्ला ।

३४

आन्तररक राजस्व कायायलय पोखरा

स्याङ्जा र कास्की क्षजल्ला।

३५

आन्तररक राजस्व कायायलय बाग्लुङ्ग

बाग्लुङ, पवयत, म्याग्दी र मुस्ताङ क्षजल्ला ।

३६

आन्तररक राजस्व कायायलय वुटवल

पाल्पा, गुल्मी क्षजल्ला, रुपन्दे ही क्षजल्लाको बुटवल उपमहानगरपार्लका,
दे वदह नगरपार्लकाको वडा नं. ५ दे खी १०, सैनामैना नगरपार्लका तथा
र्तलोत्तमा नगरपार्लकाको वडा न. १ दे क्षख४ सम्म, कञ्चन गाउपार्लका,
शुद्धोधन गाउुँ पार्लका तथा नवलपरासी(बदयर्ाटसुस्ता पक्षिम) क्षजल्लाको
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सुनवल र बदयर्ाट नगरपार्लका।

३७

आन्तररक राजस्व कायायलय भैरहवा

रुपन्दे ही क्षजल्लाको र्सद्धाथयनगर नगरपार्लका, र्तलोत्तमा नगरपार्लकाको
वडा नं. ५ दे क्षख १७ सम्म, दे वदह नगरपार्लकाको वडा नं. १ दे क्षख४,
वडा नं.१र १२, लुक्षम्बनी सांस्कृर्तक नगरपार्लका, गैडहवा गाउुँ पार्लका,
कन्चन गाउुँ पार्लका , कोटहीमाई गाउुँ पार्लका, मचयवारी गाउुँ पार्लका,
मायादे वी गाउुँ पार्लका, ओमसर्तया गाउुँ पार्लका, रोवहणी गाउुँ पार्लका,
सम्मरीमाई गाउुँ पार्लका, र्सयारी गाउुँ पार्लका र नवलपरासी (बदयर्ाट
सुस्ता

पक्षिम)क्षजल्लाको

रामग्राम

नगरपार्लका, सुस्ता, पाल्हीनन्दन,

प्रतापपुर र सरावल गाउुँ पार्लका ।
३८

आन्तररक राजस्व कायायलय कृष्णनगर

कवपलवस्तु रअर्ायखाुँची क्षजल्ला।

३९

आन्तररक राजस्व कायायलय दाङ

दाङ, रोल्पा,रुकुम (पूवय ), रुकुम (पक्षिम), सल्यान र ्युठानक्षजल्ला।

४०

आन्तररक राजस्व कायायलय नेपालगञ्ज

बाुँके र बददयया क्षजल्ला।

४१

आन्तररक राजस्व कायायलय सुखेत

सुखेत, दै लेख, जाजरकोट, डोल्पा र हुम्ला क्षजल्ला।
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आन्तररक राजस्व कायायलय जुम्ला

जुम्ला, मुग ु र कार्लकोट क्षजल्ला।

४3

आन्तररक राजस्व कायायलय धनगढी

कैलाली क्षजल्ला।

४4

आन्तररक राजस्व कायायलय महेन्द्रनगर

कन्चनपुर क्षजल्ला।

४5

आन्तररक राजस्व कायायलय डडेल्धुरा

ुय ा,बैतडी, डोटी, अछाम,बझाङ, बाजुरा र डडेल्धुरा क्षजल्ला ।
दाचल

४6

करदाता सेवा कायायलय इलाम

इलाम क्षजल्ला।

४7

करदाता सेवा कायायलय वफददम

ु र पाचथर क्षजल्ला।
ता्लेजङ

४8

करदाता सेवा कायायलय र्बराटचोक

मोरङ क्षजल्लाको बेलवारी नगरपार्लका, सुन्दरहरै चा नगरपार्लका र
केरावारी गाउपार्लका।

४9

करदाता सेवा कायायलय पथरी

मोरङ

क्षजल्लाको

उलायवारी

लेटाङ

नगरपार्लका,

गाउपार्लका।
50

करदाता सेवा कायायलय धनकुटा

तेह्रथुमर धनकुटा क्षजल्ला।

५1

करदाता सेवा कायायलय खाुँदवारी

ु ासभा क्षजल्ला।
सं खव

५2

करदाता सेवा कायायलय भोजपुर

भोजपुरक्षजल्ला।

7

नगरपार्लका, पथरीशर्निरे
कानेपोखरी

गाउपार्लका,

नगरपार्लका,
र

र्मक्लाजुङ

र्स.नं.
५3

कायायलयको नाम
करदाता सेवा कायायलय ओखलढु गा

कायायलयको काययिर
े
ु कुण्ड नगरपार्लका, दुधकोसी
ओखलढुं गा र सोलुखम्ु बु क्षजल्लाको सोलुदध
गाुँउपार्लका,

दुधकौक्षशका

गाुँउपार्लका,

नेचासल्यान

गाुँउपार्लका,

माहाकुलुङ गाउुँ पार्लका र्लखुवपके गाुँउपार्लका र सोताङ गाुँउपार्लका।
५4

करदाता सेवा कायायलय लुक्ला

सोलुखम्ु बुको खुम्बुपासाङल्हामु गाुँउपार्लका।

५5

करदाता सेवा कायायलय उदयपुर

उदयपुर क्षजल्ला।

५6

करदाता सेवा कायायलय राजववराज

सप्तरी क्षजल्ला ।

५7

करदाता सेवा कायायलय ददक्तेल

खोटाङ क्षजल्ला ।

५8

करदाता सेवा कायायलय बददयवास

महोत्तरी क्षजल्लाको बदीवास नगरपार्लका, गौशाला नगरपार्लका र धनुर्ा
क्षजल्लाको र्मर्थला नगरपार्लका।

५9

करदाता सेवा कायायलय जलेश्वर

महोत्तरी

क्षजल्लाको

रामगोपालपुर

जलेश्वर

नगरपार्लका,

नगरपार्लका,

भुँगाहा

नगरपार्लका,

एकडारा

नगरपार्लका,

लोहरपट्टी

मनराक्षशसवा

नगरपार्लका,

नगरपार्लका,
गाउुँ पार्लका,

नगरपार्लका,
मवटहानी

बलवा

नगरपार्लका,

औरही

सोनमा

गाउुँ पार्लका,

साम्सी

गाउुँ पार्लका, महोत्तरी गाउुँ पार्लका र वपपरा गाउुँ पार्लका ।
60

करदाता सेवा कायायलय मलङ्गवा

सलायही क्षजल्लाको मलङ्गवा नगरपार्लका, हररपुवाय नगरपार्लका, बलरा
नगरपार्लका, गोडैटा
गाउुँ पार्लका,

ब्रम्हपुरी

गाउुँ पार्लका,

कौडेनी

नगरपार्लका, चिर्ट्टा
गाउुँ पार्लका,
गाउुँ पार्लका,

गाउुँ पार्लका, धनकौल

रामनगर
पसाय

गाउुँ पार्लका,

गाउुँ पार्लका,

ववष्णु

बसबररया

गाउुँ पार्लका, कववलासी नगरपार्लका र चन्द्रनगर गाउपार्लका ।
६1

करदाता सेवा कायायलय लालबन्दी

सलायही क्षजल्लाको बागमती नगरपार्लका, हररवन नगरपार्लका, लालवन्दी
नगरपार्लका, ईश्वरपुर नगरपार्लका, हररपुर नगरपार्लका र बरहथवा
नगरपार्लका।

६2

करदाता सेवा कायायलय र्सन्धुली

र्सन्धुली क्षजल्ला ।

६3

करदाता सेवा कायायलय गौर

रौतहट क्षजल्लाको गौर नगरपार्लका, बौधीमाई नगरपार्लका,दे वाही गोनाही
नगरपार्लका, माधवनारायण नगरपार्लका,मौलापुर नगरपार्लका, ईशनाथ
नगरपार्लका, परोहा

नगरपार्लका, राजपुर

नगरपार्लका,

राजदे वी

नगरपार्लका, दुगायभगवती गाउपार्लका र यमुनामाई गाउपार्लका।
६4

करदाता सेवा कायायलय चन्द्रपुर

रौतहट क्षजल्लाको चन्द्रपुर नगरपार्लका, बृन्दावन नगरपार्लका, कटहरीया
नगरपार्लका, फतुवाववजयपुर नगरपार्लका, गरुडा नगरपार्लका, गढीमाई
नगरपार्लका र गुजरा नगरपार्लका।

६5

करदाता सेवा कायायलय कलैया

बारा क्षजल्लाको पचरौता नगरपार्लका, र्सम्रौनगढ नगरपार्लका, सुवणय
गाउपार्लका, दे वताल

गाउपार्लका, आदशय

कोटवाल

गाउपार्लका,

ववश्रामपुर गाउपार्लका, फेटा गाउपार्लका, कलैया उपमहानगरपार्लका,
महागढीमाई नगरपार्लका, करै माई गाउपार्लका, वारागढीगाउपार्लका र
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र्स.नं.

कायायलयको नाम

कायायलयको काययिर
े
प्रशौनी गाउपार्लका।

६6

करदाता सेवा कायायलय मन्थली

रामेछाप क्षजल्ला ।

६7

करदाता सेवा कायायलय चररकोट

दोलखा क्षजल्ला ।

६8

करदाता सेवा कायायलय खैरहनी क्षचतवन

क्षचतवन क्षजल्लाको कार्लका नगरपार्लका, खैरहनी नगरपार्लका, रत्ननगर
नगरपार्लका र राप्ती नगरपार्लका ।

६9

करदाता सेवा कायायलय गल्छी

धाददङ र नुवाकोटक्षजल्ला ।

70

करदाता सेवा कायायलय बेक्षशसहर

मनाङ र लमजुङ क्षजल्ला ।

७1

करदाता सेवा कायायलय गोरखा

गोरखा क्षजल्ला ।

७2

करदाता सेवा कायायलय पुतलीबजार

स्याङजा क्षजल्ला ।

७3

करदाता सेवा कायायलय कुश्मा

पवयत क्षजल्ला ।

७4

करदाता सेवा कायायलय पाल्पा

पाल्पा क्षजल्ला ।

७5

करदाता सेवा कायायलय तम्र्ास

गुल्मी क्षजल्ला ।

७6

करदाता सेवा कायायलय परासी

नवलपरासी(बदयर्ाट सुस्ता पक्षिम)क्षजल्ला।

७7

करदाता सेवा कायायलय तौर्लहवा

कवपलवस्तु क्षजल्लाको कवपलवस्तु नगरपार्लका, बुद्धभुमी नगरपार्लका,
वाुँडगंगा नगरपार्लका, मायादे वी गाुँउपार्लका, यशोधरा गाुँउपार्लका र
शुद्धोधन गाुँउपार्लका ।

७8

करदाता सेवा कायायलय सक्षन्धखकय

अर्ायखाक्षच क्षजल्ला ।

७9

करदाता

्युठान र रोल्पा क्षजल्ला ।

सेवा

कायायलय

चकचके

्युठान
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करदाता सेवा कायायलय श्रीनगर,सल्यान

सल्यान, रुकुम (पुव)य र रुकुम पक्षिम क्षजल्ला।

८1

करदाता सेवा कायायलय गुलररया

बददयया क्षजल्ला ।

८2

करदाता सेवा कायायलय लम्की

कैलाली क्षजल्लाको वटकापुर नगरपार्लका, भजनी नगरपार्लका, जानकी
गाउुँ पार्लका, जोशीपुर गाउुँ पार्लका,

बदयगोररया गाउुँ पार्लका, मोहन्याल

गाउुँ पार्लका, र्ोडार्ोडी नगरपार्लका र लम्की च ुहा नगरपार्लका
८3

करदाता

सेवा

कायायलय

साफेबजर,

अछाम र बाजुरा क्षजल्ला।

अछाम
८4

करदाता सेवा कायायलय ददपायल

डोटी क्षजल्ला ।
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आन्तररक राजस्व ववभाग र अन्तगयतका कायायलयहरुको सं गठन सं रचना र दरवन्दी पुनरावलोकन, 2076 बमोक्षजम
करदाता करदाता सेवा कायायलयहरुको अन्तःशुल्क सम्बन्धी कायय वववरण दे हाय बमोक्षजम रहेको छ।

➢ अन्तःशुल्क इजाजतपर जारी तथा नववकरण गने,
➢ Excise Automation System माफयत अन्तःशुल्क लाग्ने बस्तु वा सेवाको उत्पादन तथा र्बिी ववतरण
काययको धयवस्थापन गने,

➢ अन्तःशुल्क वववरण प्राप्त गने,
➢ अन्तःशुल्क सं कलन गने,
➢ अन्तःशुल्क, बक्यौताको वहसाव र्मलान गने, असुली गने, अनुगमन गने र बक्यौता राख्ने करदातालाई
कानुनी कारवाही गरी बक्यौता कर असुल गने ।
अन्तःशुल्क प्रशासन हेने क्षजल्ला क्षस्थत कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलयहरु
र्स.नं.

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय

क्षजल्ला

१

ु
कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय ता्लेजङ

ु क्षजल्ला ।
ता्लेजङ

२

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय तेह्रथुम

तेह्रथुम क्षजल्ला ।

३

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय सोलुखम्ु बु

४

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय र्सन्धुपाल्चोक

५

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय रसुवा

६

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय नुवाकोट

नुवाकोट क्षजल्ला ।

७

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय मुस्ताङ

मुस्ताङ क्षजल्ला ।

८

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय म्याग्दी

म्याग्दी क्षजल्ला ।

९

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय मनाङ

मनाङ क्षजल्ला ।

खुम्बु पासाङल्हामु गाुँउपार्लका बाहेक सोलुखुम्बु क्षजल्ला।
र्सन्धुपाल्चोक क्षजल्ला।
रसुवा क्षजल्ला ।

१०

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय रुकुमपूव य

रुकुम पूव य क्षजल्ला ।

११

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय रुकुमपक्षिम

१२

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय कार्लकोट

१३

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय दै लेख

१४

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय जाजरकोट

१५

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय रोल्पा

रोल्पा क्षजल्ला ।

१६

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय हुम्ला

हुम्ला क्षजल्ला ।

१७

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय डोल्पा

डोल्पा क्षजल्ला ।

रुकुम पक्षिम क्षजल्ला ।
कार्लकोट क्षजल्ला ।
दै लेख क्षजल्ला ।
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जाजरकोट क्षजल्ला ।

अन्तःशुल्क प्रशासन हेने क्षजल्ला क्षस्थत कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलयहरु
१८

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय मुग ु

मुग ु क्षजल्ला ।

१९

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय बझाङ

बझाङ क्षजल्ला ।

२०

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय बैतडी

बैतडी क्षजल्ला ।

२१

कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय बाजुरा

बाजुरा क्षजल्ला ।

२२

ुय ा
कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलय दाचल

ुय ा क्षजल्ला ।
दाचल

आन्तररक राजस्व कायायलय र करदाता सेवा कायायलय नरहेका क्षजल्लाहरुमा अन्तःशुल्कको परीिण तथा
अनुसन्धान सम्बन्धी कायय र सो बमोक्षजम हुने अन्तःशुल्क र्नधायरण गने दे क्षख बाहे कका अन्तःशुल्क प्रशासन
सम्बन्धी अन्य काययहरुको सम्बन्धमा अन्तःशुल्क अर्धकृतको अर्धकार सम्बक्षन्धत कोर् तथा लेखा र्नयन्रक
कायायलयका प्रमुख कोर् र्नयन्रक वा कोर् र्नयन्रकले प्रयोग गनय पाउने गरी तोकेको छ ।

5. अन्तःशुल्क इजाजत सम्बन्धी धयबस्था (Excise Licensing)
5.1अन्तःशुल्क (Excise Duty)
अन्तःशुल्क तोवकएको वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा आयातमा र्तनुय पने कर हो । दे शको आवश्यकता
अनुसार यो खास खास वस्तुमा मार लगाईएको हुन्छ । यो कर उत्पादनकताय वा पैठारीकतायले ग्राहकबाट
असुल उपर गरी सरकारलाई बुझाउनु पने कर भएता पर्न यस्को अक्षन्तम भार उपभोक्ता मार्थ पदयछ । यो कर

खास गरी ववलार्सताका वस्तु (Luxury items) र मानब स्वास््य एवं पयायवरणलाई नकारात्मक असर गने
सूर्तयजन्य र मददराजन्य वस्तु तथा सेवा (Health and Environmental Hazards) उत्पादन, पैठारी तथा खपत
कम होस भन्ने उद्देश्यले लगाईएको हुन्छ। तर र्बगत केही बर्यदेक्षख यो कर मददरा र सूर्तयजन्य बाहेक अन्य
बस्तुहरुमा पर्न लगाइएको छ । अन्त शुल्क लाग्ने वस्तुहरुको सूची सालबसाली आर्थयक ऐनले तोकेको हुन्छ।
5.2अन्तःशुल्क इजाजत (Licence)

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले अन्तःशुल्क लाग्ने कुनै पर्न वस्तु तथा सेवा सम्वन्धी कारोबार शुरु गनुय भन्दा
पवहले आन्तररक राजस्व ववभाग वा सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायायलय वा करदाता सेवा कायायलय वा कोर्
तथा लेखा र्नयन्रक कायायलयहरुवाट त्यस्तो कारोबार गनय अनुमर्त र्लनु पने व्यवस्था गरे को छ । यो अनुमर्त
परलाई इजाजत भर्नन्छ । यसरी इजाजतपर र्लनु भनेको नै अन्तःशुल्कमा दताय गनुय पर्न हो भन्ने बुक्षझन्छ ।
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोबार गने जुनसुकै धयक्षक्तले त्यस्ता वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, पैठारी,
खररद र्बिी, सं चय, र्नकासी तथा सेवा प्रदान गने जस्ता कारोबार अन्तःशुल्क ईजाजत र्लएर मार गनुप
य छय ।

5.3अन्तःशुल्क दताय अथायत ् ईजाजतपर र्लने सम्बन्धी व्यवस्थाः
•

अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ९ अनुसार अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवा को उत्पादन, पैठारी,
वविी र सं चय गदाय अन्तःशुल्क इजाजत र्लएर मार गनय पाइने व्यवस्था छ।

•

अन्तःशुल्क इजाजत पर र्लनको लार्ग र्नयमावलीमा तोवकए वमोक्षजम दस्तुर र्तनुय पदयछ ।

•

अन्तःशुल्क लगाउने वा असूल गने प्रयोजनको लार्ग वस्तु भन्नाले चल वा अचल दुवै वकर्समका
सम्पक्षत्तहरु पदयछन् भने सेवा भन्नाले वस्तु वाहे कको जुनसुकै कुरा सेवा अन्तगयत पछय ।
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5.4 अन्तःशुल्क इजाजत पर र्लने प्रविया (LicencingProcess)
•

इजाजत पर र्लनुभन्दा पवहले इजाजत र्लन चाहने व्यक्षक्तले सम्वक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायायलय वा
करदाता सेवा कायायलयबाट स्थायी लेखा नंबर (PAN) र्लनु पदयछ । जसलाई कर दताय वा ्यान दताय पर्न
भर्नन्छ। PAN दताय गनयको लार्ग दे हाय अनुसारका कागजातहरु पेश गनुय पछय :

•

सम्बक्षन्धत उद्योग व्यवसाय दताय गने र्नकाय जस्तै कम्पनी रक्षजष्ट्रारको कायायलय, उद्योग ववभाग, र्रे ल ु तथा
साना उद्योग ववभाग, वाक्षणज्य ववभाग वा यस्तै अन्य र्नयामक र्नकाय वा सो अन्तगयतका कायायलयहरु वा
सम्बक्षन्धत स्थानीय तह (महानगरपार्लका, उपमहानगरपार्लका, नगरपार्लका, गाउुँ पार्लका कायायलयहरु) मा
व्यबसाय दताय गरे को प्रमाण परको प्रर्तर्लवप।

•

कारोबारको मुख्य व्यक्षक्त भई काम गने व्यक्षक्तको नागररकताको प्रमाण परको प्रर्तर्लवप र २ प्रर्त फोटो।

•

मुख्य कारोबार स्थल वा प्रधान कायायलय दे क्षखने गरी बनाइएको नक्शा,

•

भाडाको र्रमा कारोवार सं चालन गने भए वहाल सम्झौताको प्रर्तर्लवप,

•

आफ्नै र्र जग्गामा कारोवार गने भएमा जग्गाधनी प्रमाण पुजायको प्रर्तर्लवप,

•

उद्योगले स्थायी लेखा नम्बर र्लईसकेपर्छ अन्तः शुल्क र्नदे क्षशका २०६८ मा तोवकए बमोक्षजम पूवायधार
तयार गरी र अन्यले स्थायी लेखा नम्बर र्लएपर्छ अन्तःशुल्क ईजाजत परको लार्ग तोवकए बमोक्षजम

इजाजत दस्तुर दाक्षखला गरी अनुसूक्षच-१ बमोक्षजमको र्नवेदन आन्तररक राजस्व कायायलय वा करदाता सेवा
कायायलयमा ददनुपछय ।
•

यसरी र्नवेदन ददए पर्छ तोवकएको ढाुँचामा ऐनको अनुसूची-३ (र्नयम ४ सं ग सम्बक्षन्धत) बमोक्षजमको
इजाजत पर आन्तररक राजस्व कायायलयले उपलधध गराउुँ छ ।

5.5 अन्तःशुल्क इजाजत पर र्लन पने
(क) अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन (Production) गनय उत्पादन ईजाजत पर
(ख) ववदे शबाट अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु पैठारी (Import) गनय पैठारी ईजाजतपर
(ग) अन्त शुल्क लाग्ने बस्तुको खररद र्बिी गनय खररद र्बिी ईजाजतपर
(र्) अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु को सं चय (Store) गनय सञ्चय गने ईजाजत पर
(ङ) अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको र्नकासी (Export) गनय र्नकासी इजाजत पर
(च) अन्तःशुल्क लाग्ने सेवा(Service) प्रदान गनय सेवा प्रदान गने इजाजत पर
5.6 इजाजत पर दस्तुरः
इजाजतपर र्लनु पने वस्तु तथा सेवाको इजाजतपर दस्तुर र नवीकरण दस्तुर दाक्षखला गरी र्लएको इजाजतपर
एक आर्थयक वर्य सम्म मार बहाल रहन्छ । हरे क आर्थयक वर्यको लार्ग अन्तःशुल्क इजाजतपरको नववकरण
उक्त आ.व. को श्रावण मवहना र्भर गरर सक्नु पदयछ । अन्यथा तोवकएको इजाजत दस्तुरको अर्तररक्त तोवकएको
जररवाना दाक्षखला गरी इजाजतपर नववकरणा गराउनु पनेछ ।
आ.व 2०७7/78 को आर्थयक ऐन अनुसार उक्त आ.व.को लार्ग अन्तःशुल्क इजाजत दस्तुर र नवीकरण दस्तुर
दे हाय बमोक्षजम हुनेछ : अनुसूची २ (र्नयम 3 र 5 सं ग सम्बक्षन्धत)

5.6.1 इजाजतपर दस्तुर तथा नवीकरण दस्तुर दे हाय बमोक्षजम हुनेछः
मददरा र इथानोल उत्पादन तफयः–
(क)

क्षस्प्रट उत्पादन गने प्रर्तष्ठानको लार्ग .........................................

.रु. १,९५,०००।–

(ख)

र्बयर उत्पादन गने प्रर्तष्ठानको लार्ग .....................................

रु. १,९५,०००।–

(ग)

ईथानोल उत्पादन गने प्रर्तष्ठानको लार्ग .................................

.रु. १,९५,०००।–

(र्)

वाईन÷व्राण्डी (फलपूmलमा आधाररत) मार बनाउने प्रर्तष्ठानको लार्ग

..रु.९६,०००।–

(ङ)

अन्य मददरा उत्पादनका लार्ग ...............................................

.रु. १,९५,०००।–
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(च)

च ुरोट उत्पादन गने प्रर्तष्ठानको लार्ग .....................................

.रु.२,४०,०००।–

मददरा र्बिी ववतरण तफयः–
(क)

होटल, रे िुरेण्ट तथा लजहरूको लार्ग ःः–
(१)

पाुँचतारे होटल

..................................................

रु.६०,०००।–

(२)

चारतारे होटल

....................................................

.रु.४८,०००।–

(३)

तीनतारे होटल

.................................................

रु.३६,०००।–

(४)

दुईतारे होटल ...................................................

(५)

एकतारे होटल

(६)

स्वदे शी तथा ववदे शी मददरा बोतल खोली र्बिी ववतरण गने पययटक

रु.२४,०००।–

......................................................... रु. १२,०००।–

स्तरको रे िुरेण्ट तथा ररसोटय............................................. रु. ८,५००।–
(७)

स्वदे शी मददरा बोतल खोली र्बिी ववतरण गने साधारण होटल, रे िुरेण्ट
र बार तथा लज ................................................

(ख)

रु. ४,५००।–

मददरा वविेताको लार्गः
(१)

मददरा ववतरक

......................................................

रु. ३६,०००।–

(२)

थोक वविेता ..........................................................

(३)

स्वदे शी तथा ववदे शी मददरा र्बिी गने खुद्रा वविेता .................रु. १२,०००।–

(४)

महानगरपार्लका, उपमहानगरपार्लका र नगरपार्लकामा स्वदे शी

रु. २४,०००।–

मददरा मार र्बिी गने खुद्रा वविेता ......................................रु. ८,५००।–
(५)

महानगरपार्लका, उपमहानगरपार्लका र नगरपार्लका वाहे कका
अन्य िेरमा स्वदे शी मददरा मार र्बिी गने खुद्रा वविेता...............रु.४,५००।–

(६)
(ग)

र्डपाटयमेण्टल स्टोर ............................................................रु.२४,०००।–

मददरा र्नकासी तथा पैठारी कतायको लार्ग ःः–
(१)

ववदे शी मददरा र क्षस्प्रट पैठारीकताय........................................रु.४८,०००।–

(२)

मददरा र्नकासीकताय...........................................................रु.६,०००।–

च ुरोट, र्सगार, सू ती, खैनी, पानमसला र अन्य वस्तु हरु पैठारी, र्नकासी तथा खररद र्बिी र उत्पादन तफयः–
(क)

ववदे शी च ुरोट र र्सगार .............................................................रु. ४८,०००।–

(ख)

सूती तथा सूतीजन्य वस्तु (ववदे शी खैनी, जदाय, नश तथा पानमसला आदद) पैठारी गनेको लार्ग
.....................................................................................रु.४८,०००।–

(ग)

पानपराग, पान मसला, च ुरोट, खै नी, जदाय, नश, सुती, तथा सुतीजन्य
वस्तु थोक खररद र्बिी गनेको लार्ग ................................................रु. ७,२००।–

(र्)

पान मसला, खैनी, जदाय, नश, सुती, तथा सुतीजन्य वस्तु
(च ुरोट वाहेक) उत्पादन गनेको लार्ग ...........................................रु.१,२०,०००।–

(ङ)

च ुरोट, खैनी, जदाय, नश, पानपराग, सुती तथा पानमसला खुद्रा खररद र्बिी
गनेको लार्ग .............................................................................रु.२,०००।–

(च)

ुँ पैठारी गनेको लार्ग ...........................................रु.१८,०००।–
ववदे शी खुदो र गुड

(छ)

ुँ र क्षस्प्रट खररद र्बिी (र्नकासी समेत) गनेको लार्ग ..................रु.६,०००।–
खुदो, गुड

(ज)

नेपाल बावहर च ुरोट र अन्य सूतीजन्य वस्तुहरु र्नकासीकताय ....................रु ६,०००।–

(झ)

मार्थ खण्ड (क) दे क्षख (झ) सम्म उल्लेख नभएका तर स्वदे शमा
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उत्पादन गदाय अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरु पैठारी गनेको लार्ग
(ञ)

............... रु.१२,०००।–

पावर िसर प्रयोग गरी उत्पादन हुने सख्खर (गुण) , कालो सख्खर, रसकट उत्पादन गने दे हाय
बमोक्षजमका उद्योगको लार्गः–
(१)भवटयकल रोलर प्रयोग गने उद्योगको लार्ग (दश हसय पावर सम्मको... रु.२४,०००।–
(२)होररजेन्टल रोलर प्रयोग गने उद्योगको लार्ग (दश हसयपावर भन्दा बढीको रु.४८,०००।–

४. मार्थ प्रकरण १, २ र ३ मा उल्लेख भए वाहेकको हकमा प्रर्तष्ठानको क्षस्थर पूंजीको आधारमा प्रत्येक १ लाख
रुपैयाुँ क्षस्थर पूंजी भएको प्रर्तष्ठानलाई साठी रुपैयाुँका दरले उत्पादन इजाजतपर दस्तुर लाग्नेछ । यस्तो इजाजतपर
दस्तुर न्यूनतम आठ हजार रुपैयाुँ भन्दा कम र अर्धकतम अठचालीस हजार रुपैयाुँ भन्दा बढी हुने छै न ।
५. यस अनुसूची बमोक्षजमको दस्तुर औद्यौर्गक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनुसूची १० मा उल्लेख भएका अर्त
अववकर्सत िेरका फलफूलमा आधाररत वाइन एवं मददरा उद्योगको हकमा पचहत्तर प्रर्तशतले कम दस्तुर लाग्नेछ।
5.7 इजाजत परको म्याद सम्बन्धी व्यवस्थाः
•

अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको कारोवार गनयको लार्ग ददएको इजाजतपरको अवर्ध एक आर्थयक वर्यसम्म मार
कायम रहन्छ। म्याद थप गराउनु भनेको इजाजतपर नवीकरण गराउनु हो र यसको लार्ग आन्तररक
राजस्व कायायलय वा करदाता सेवा कायायलयवा सम्बक्षन्धत कोर् तथा लेखा र्नयन्रक कायायलयमा र्नवेदन
ददनु पछय ।

•

इजाजतपर नवीकरण गराउन तोवकए बमोक्षजमको दस्तुर दाक्षखला गनुप
य छय ।

•

तोवकए बमोक्षजमको दस्तुर दाक्षखला गरी श्रावण मवहना भरी नवीकरण गराउनु पछय ।

•

कुनै इजाजत परवालाले चाहे मा ३ आर्थयक वर्यसम्मका लार्ग पर्न एकैपटक नवीकरण दस्तुर र्तरी
नवीकरण गराउन सक्छ ।
म

•
ददराजन्य तथा सुतीजन्य वस्तु बाहेक अन्य वस्तुको उत्पादनको ईजाजत नववकरण गनुय पदै न ।
5.8 ववलम्व शुल्क सवहत नवीकरण व्यवस्था
•

इजाजत परको म्याद समाप्त भएपर्छ इजाजत पर नवीकरण नगरी कारोवार गनय पाईंदै न ।तोवकएको अवर्ध

अथायत ् श्रावण मवहना र्भर हरे क आ.ब.को लार्ग नवीकरण गराई सक्नु पछय । श्रावण मवहनामा नवीकरण
नगराउने व्यक्षक्तले दे हाय अनुसारको अवर्धमा दे हाय अनुसारको ववलम्ब शुल्क समेत बुझाई नवीकरण
गराउन सक्छ ।
•

तोवकएको अवर्ध (श्रावण मवहना) समाप्त भएको पवहलो ३ मवहना (भाद्र दे क्षख कार्तयक मसान्त) र्भर
नवीकरण गराउनेले नवीकरण दस्तुरको २५ प्रर्तशत रकम ।

•

त्यसपर्छको ३ मवहना (मागयदेक्षख मार् मसान्त) र्भर नवीकरण गराउनेले नवीकरण दस्तुरको ५० प्रर्तशत
रकम।

•

त्यसपर्छको ३ मवहना (फागुन दे क्षख वैशाख मसान्त) र्भर नवीकरण गराउनेले नवीकरण दस्तुरको ७५
प्रर्तशत रकम ।

•

त्यसपर्छ असार मसान्तसम्मको अवर्धको लार्ग १०० प्रर्तशत रकम ।

•

असार मवहनाको अवर्ध पर्न समाप्त भएपर्छ नवीकरण गराउन चाहेमा तोवकए बमोक्षजमको नवीकरण वापत
लाग्ने दस्तुरमा प्रत्येक आर्थयक वर्यको लार्ग १०० प्रर्तशत थप रकम र वक्यौता रकम समेत बुझाउनु
पछय।
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5.9 इजाजत पर स्थगन गनय सक्ने व्यवस्था
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोवार गने करदाताले त्यस्तो कारोबार गनय छाडे मा कारोबार स्थगन गनय
पाउने कानूनी व्यवस्था समेत अन्तःशुल्क ऐनमा गररएको छ।
यसको प्रविया र्नम्नानुसार रहेको छः
•

अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोवार गने ईजाजत पर प्राप्त व्यक्षक्तले त्यस्तो कारोवार गनय छाडेमा

सो को कारण खोली १५ ददन र्भर अन्तःशुल्क अर्धकृत समि र्नवेदन ददनुपछय । यसरी र्नवेदन ददए
पर्छ

स्थगन

गनुप
य ने

दे क्षखएमा

१5

ददन

र्भर

अन्तशुल्क

अर्धकृतले

स्थगन

गररएको

जानकारी

इजाजतपरवालालाई ददनुपछय । स्थगन भएपर्छ अको मवहनादे क्षख अन्तःशुल्क वववरण बुझाउन पदै न र
इजाजत नववकरणा समेत गनुप
य ने छै न ।
5.10 इजाजत पर रद्द गनय सक्ने व्यवस्था
•

आन्तररक राजस्व ववभाग वा सो अन्तगयतमा कायायलयले दे हायको अवस्थामा आफूले जारी गरे को इजाजतपर
रद्द गनय सक्छः

» इजाजत परमा तोवकएको शतय तथा वन्दे ज उल्लं र्न भएको पाइएमा,
» सावयजर्नक वहत ववपररत हुने दे क्षखएमा,

» बुझाउनु पने अन्तःशुल्क दस्तुर नबुझाएमा,

» इजाजतपरवाला सं स्था ववर्टन भएमा, इजाजत परवालाले आफ्नो इजाजतपर रद्ध गनय र्नवेदन ददएमा
» दफा ९ वमोक्षजम नवीकरण नगराएमा ।

5.11 ध्यान राख्नु पने अन्य ववशेर् कुराहरु

»इजाजतपर नर्लई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवाको कारोवार कवहल्यै नगरौं ।
» इजाजतपरवालाले र्नयमानुसार समयमै इजाजत पर नवीकरण गराऔ ं।
» तोवकएको समय र्भरै अन्तःशुल्क वववरण दाक्षखला गरौं।
» कारोवार अनुसारको दाक्षखला गनुय पने अन्तःशुल्क रकम समयमै र्तनय नववयसौं ।

5.12 इजाजतपरवालाले पालना गनुय पने शतयहरूःः
5.12.1 सवै इजाजतपरवालाले पालना गनुय पने शतयहरूःः
•

इजाजतपर प्रत्येक आर्थयक वर्यको श्रावण मवहना र्भर नवीकरण गराईसक्नु पनेछ ।

•

इजाजतपर सबैले दे ख्ने गरी कारोवार स्थलमा राख्नु पनेछ ।

5.12.२ मददरा व्यवसायीले मार पालना गनुप
य ने शतयहरूःः
•

काठमाडौं उपत्यका, महानगरपार्लका, उप–महानगरपार्लका, नगरपार्लका, क्षजल्ला सदरमुकाम, रावष्ट्रय लोकमागय
र ववभागले तोकेका सहायक लोकमागयमा मददराको कारोवार गने इजाजतपरवालाले मददरा र सूतीजन्य
वस्तुको मार कारोवार गनुप
य दयछ ।

•

र्डपाटयमेण्टल स्टोरले मददराजन्य पदाथय र्बिी गने प्रयोजनको लार्ग अलग्गै र्बिी किको व्यवस्था
गनुप
य नेछ

•

प्रत्येक बोतलको र्बको र बोतलमा पने गरी अन्तःशुल्क वटकट टाःुँसी र्नकासी गनुप
य नेछ ।

•

र्बहान १०:००

बजे दे क्षख राती १०:०० बजेसम्म मार मददरा र्बिी ववतरण गनुप
य नेछ ।
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•

अठार वर्य उमेर नपुगेको व्यक्षक्तलाई मददरा र्बिी ववतरण गनय पाइने छै न ।

•

मददरा खररद र्बिी गनेले मददरा खररद र्बिी गरे को वीजक राख्नुपनेछ ।

•

इजाजतपरवालाले प्रत्येक बोतलमा अन्तःशुल्क स्टीकर टांस भएका मददरा तथा ववभागले तोके बमोक्षजम
अन्तःशुल्क स्टीकर टाुँस भएका र्बयर, साइडर लगायतका पदाथय मार र्बिी गनुप
य नेछ । अन्तःशुल्क

वटकट नरहेको सामान खररद र्बिीको लार्ग राखेको पाइएमा त्यस्तो वस्तु जफत गरी र्बिेतालाई कानुन
बमोक्षजम दण्ड जररवाना हुनेछ ।
•

अन्तःशुल्क ऐन,२०५८ तथा मददरा ऐन, २०३१ र सो अन्तगयत बनेका र्नयम तथा र्नदे क्षशकामा उक्षल्लक्षखत
प्रावधानहरूको पालना गनुप
य नेछ ।

5.12.3 करमुक्त पसलले पालना गनुप
य ने शतयहरूःः
•

कुटनैर्तक सुववधा प्राप्त व्यक्षक्त, सं स्था वा र्नयोगलाई वण्डेड वेयर हाउसबाट नै र्बिी गनुय पनेछ ।

•

करमुक्त पसलले बैंक ग्यारे न्टीको सुववधामा आयात गरे को मालसामानको वववरण मार्सक वववरणसं गै
बुझाउनुपनेछ ।

•

वण्डेड वेयर हाउस भन्सार र्बन्दुबाट र्भत्र्याउं दा र र्बिीका लार्ग गोदामबाट बावहर र्नकाल्दा खवटएको
अन्तःशुल्क कमयचारीको रोहवरमा मार र्भत्र्याउन र र्नकाल्नु पनेछ ।

5.12.4 च ुरोट र सूतीजन्य वस्तुको र्बिी ववतरण गने इजाजतपरवालाले पालना गनुप
य ने शतयहरुः
•

दै र्नक उपभोग्य वस्तुहरुको कारोवार गने व्यवसायीले इजाजतपर र्लई उपभोग्य वस्तुभन्दा अलग्गै र्बिी
स्थानबाट सूतीजन्य पदाथयको कारोवार गनुय पनेछ ।

•

च ुरोट र सूतीजन्य वस्तुको खररद र्बिी गने इजाजतपरवालाले च ुरोट र सूतीजन्य वस्तु खररद र्बिी गरे को
बीजक राख्नु पनेछ ।

•

इजाजतपरवालाले अन्तःशुल्क वटकट टाुँस भएको च ुरोट र सूतीजन्य वस्तुको मार खररद वविी गनुय पनेछ

•

अठार बर्य उमेर नपुगेका व्यक्षक्तलाई च ुरोट र सूतीजन्य वस्तु खररद र्बवि गने काययमा लगाउनपाईने छै न

•

गभयवती मवहलाले च ुरोट र सूतीजन्य वस्तु खररद र्बिी गनय, गराउन पाइने छै न ।

•

र्डपाटयमेन्टल स्टोरले च ुरोट र सूतीजन्य पदाथयको र्बिी ववतरणको लार्गअलग्गै र्बिीकिको व्यवस्था गनुय
पनेछ

5.12.5 उत्पादन इजाजत तथा नववकरण सम्बन्धमा ध्यान ददनु पने ववर्यहरूः
• अन्तःशुल्क इजाजतपर नर्लई कसैले पर्न अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन, पैठारी, सं चय वा वविी गनय हुुँदैन।

• अन्त:शुल्क इजाजतपर र्लनका लार्ग उद्योग स्थापनाका लार्ग चावहने आवश्यक पूवायधारहरू सम्पन्न भएको हुन ु
पदयछ।

ु ी-१ बमोक्षजमको र्नवेदन ददनु पदयछ।
• अन्तःशुल्क र्नदे क्षशका, २०६८ को अनुसच
•

र्नवेदनकासाथ उद्योग, प्रर्तष्ठानको नाम, ठे गाना, चालु पूंजी, स्थीर पूंजी सम्बन्धी कुराहरू खुलाई सोको
प्रर्तर्लपी सं लग्न गनुप
य छय।
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•

उत्पादन बाहेक अन्य वकर्सम (आयात, र्नयायत, भण्डारण) को इजाजत माग गदाय जे प्रयोजनका लार्ग इजाजत
चावहएको हो सोको नाम, ठे गाना, कारोवारको वकर्सम, िेर तथा स्थायी लेखा नंबर समेतको वववरण भरी
र्नवेदन ददनु पछय।

•

इजाजतपर माग गदाय र्नवेदन र सं लग्न कागजातहरू उपयुक्त दे क्षखएमा उत्पादन, पैठारीको लार्ग अन्त:शुल्क
र्नयमावली, २०५९ को अनुसूची-२ मा तोवकए बमोक्षजमको इजाजतपर दस्तुर दाक्षखला गनुय पछय।

•

इजाजतपरवालाले

प्राप्त

गरे को

अन्त:शुःल्क

इजाजतपर

आफ्नो

कारोवारस्थलमा

राख्नुपछय।शाखाको हकमा छु ट्टै इजाजत र्लनुपछय।
•

सवैले

दे ख्ने

गरी

उत्पादक र पैठारीकतायले प्रत्येक वर्यको श्रावणमवहनार्भर अन्त:शुल्क इजाजत नववकरण गररसक्नु पछय।
श्रावण मसान्तर्भर इजाजत नववकरण नगराएमा इजाजत स्वत: खारे ज हुन्छ ।इजाजत खारे ज भएपर्छको
अवर्धमा हुने उत्पादन तथा र्नष्काशन अवैध हुन्छ।

5.12.6 नयाुँ उत्पादन तथा ब्राण्डको इजाजत सम्बन्धी व्यवस्थाः
•

उद्योग ववभागबाट ट्रेडमाकय दताय प्रमाणपर प्राप्त भएपर्छ वा सम्बक्षन्धत लेबल ट्रेडमाकय दावी ववरोधको लार्ग

औद्योर्गक सम्पक्षत्त बुलेवटनमा प्रकाशन गने र्नणयय भएको जानकारीपर प्राप्तभएपर्छ कायायलयमा अनुमती
माग गनुप
य छय।
•

नयाुँ ब्राण्डको उत्पादन गने स्वीकृर्त माग गनुय अक्षर् बुझाउनु पने वा बुझाउन बाुँकी अन्तःशुल्क रकम,
अग्रीम कर कट्टी रकम, मूल्यअर्भवृवद्ध कर तथा आयकर च ुक्ता गररसकेको हुनपु छय. ।

•

परीिण उत्पादनको स्वीकृर्त र्लई सोको आधारमा उत्पादन गरे को मददराजन्य तथा सूर्तयजन्य पदाथयको
ब्राण्ड अनुसारको उत्पादनलाई परीिण गनय ररत पूबक
य को नमुना साथ त्यस्तो उत्पादनमा प्रयोग भएका
Ingrediants को वववरण समेत खुलाई आन्तररक राजस्व कायायलयमा पठाउनु पदयछ।

•

परीिण पिात उपभोग योग्य वा वविी योग्य भएमा व्यावसावयक उत्पादनको स्वीकृर्त प्राप्त हुन्छ ।

5.12.7 इजाजतपर स्थगन र पुन: इजाजत सम्बन्धी व्यवस्थाः
•

इजाजतपरवालाले कारोवार गनय छाडेमा १५ ददन र्भर इजाजतपर स्थगनका लार्ग र्नवेदन ददनुपदयछ।

•

इजाजतपर स्थगन भएको जानकारी पाए पर्छ स्थगन भए पर्छको अको मवहना दे क्षख मार्सक अन्त:शुल्क
वववरण पेश गनुप
य दै न।

•
•

इजाजतपर स्थगन भएको अवर्धभरको लार्ग इजाजतपर नववकरण गनुप
य दै न।

स्थगन भएको इजाजतपरबाट पुन: कारोवार गनय चाहेमा अन्तःशुल्क अर्धकृत समि र्नवेदन ददनुपछय।

5.12.8 इजाजतपरवालाको काम तथा कतयव्यहरुः
उत्पादकको काम तथा कतयव्यः
•

वस्तु र्नष्काशन भए पर्छको मवहनाको पच्चीस गते र्भर मार्सक वववरण र ववभागले तोकेको ढाुँचाका
फाुँटवारीहरु पेश गनुय पदयछ।

•

उत्पादन भएको र र्बिी ववतरण भएको वस्तुको वववरण दै र्नक वकताबमा जनाई राख्ने र र्नरीिणको िममा
अन्तःशुल्क अर्धकृत वा र्नजले खटाएको कमयचारीलाई दे खाउने।

•

उत्पादन

भएको

वस्तुको

नमूना

अन्तःशुल्क

अर्धकृत

वा

र्नजले

खटाएको

गराई कायायलयमा पठाउने।
•

प्रमाक्षणत

गोदाममा राक्षखएको वस्तुको वववरण अन्तःशुल्क अर्धकृत वा र्नजले खटाएको कमयचारीबाट प्रमाक्षणत गराई
सोको र्नस्सा राख्ने।

पैठारीकतायको काम तथा कतयव्यः
•

कमयचारीबाट

अन्तःशुल्क अर्धकृत वा र्नजले खटाएको कमयचारी समि खररद र्बजक पेश गनुप
य ने।

17

•

प्रतीतपरको माध्यमबाट पैठारी गररएको वस्तुको वववरण, भन्सार प्रयोजनको लार्ग वस्तु वगीकरण शीर्यक,
प्रत्येक वस्तुको प्रर्त इकाई मूल्य र पररमाण अन्तःशुल्क अर्धकृत समि पेश गनुप
य ने।

•

पैठारी गरी सोही अवस्थामा वविी गने इजाजतपरवालाले पैठारी भएका सामानको खररद, ववकी र मौज्दातको
वववरण हरे क मवहना सम्बक्षन्धत कायायलयमा पेश गनुय पदयछ।

•

अन्तःशुल्क क्षस्टकर माग गदाय अक्षर्ल्लो ददनसम्मको आयार्तत वस्तु तथा त्यसमा प्रयोग भएको क्षस्टकरको
वववरण खुलाई पेश गनुय पदयछ।

•

पैठारी गररएका सामान गोदाममा राख्नु अगार्ड सम्बक्षन्धत अन्तःशुल्क प्रर्तर्नर्धको रोहवरमा क्षस्टकर लगाई
गोदाममा राखी र्बिी ववतरण गनुय पदयछ।

5.12.9 कच्चा पदाथयको सं रिणः
•

मददरा

उत्पादन

गने

इजाजतपरवालाले

मोलासेस,

क्षस्प्रट

लगायतका

कच्चा

पदाथयको

उक्षचत

सं रिणको व्यवस्था गनुप
य दयछ।उक्षचत सं रिणको प्रवन्ध नगरी हानी नोक्सानी भएमा सो वापत त्यस्तो
इजाजतपरवालाले उत्पादन गने मददरा तफयको उच्चतम दरवन्दी अनुसार लाग्ने राजस्व असुल उपर गररनेछ
•

मोलासेस (खुंदो) स्टील ट्ांकी वा छाना भएको तथा नच ुवहने पक्की खाडल (Pit) मा मार राख्नुपछय।

•

क्षस्प्रटलाई गेक्षजङ गररएको क्षस्टल ट्ांकी वा काठको भ्याट (VAT) वा HDEP ट्ांकीमा मार राख्नुपछय।

•

क्षस्प्रट सं चय गने ट्ांक, भ्याट(Tank, VAT आदद) को र्सररयल नम्वर लेक्षखएको हुनपु दयछ ।

•

वाइन बनाउनको लार्ग फमेन्टे शन गदाय प्रयोग गरे को कच्चा पदाथय र पानीको मारा उल्लेख गरी सो को
स्पि वववरण राख्नु पदयछ।

•

र्डविलेशन (च ुहान) को लार्ग तयार भएको वा सो को पररमाण र भेट नं. को लगत राखी सो को जानकारी

अन्तःशुल्क अर्धकृत वा र्नजले खटाएको कमयचारीलाई ददनु पदयछ।
5.12.10 मोलासेसको सं रिणको ववशेर् व्यवस्थाः
•

क्षचनी तथा खाुँडसारी र्मलले उत्पादन गरे को मोलासेस पानी नपस्ने गरी सं रिणको उक्षचत प्रवन्ध गरी
कायायलयको र्सफाररसमा मार ववकी गनुय पदयछ।उपयुक्त सं रिणको व्यवस्था नगरी

मोलासेसको हानी

नोक्सानी भएमा उक्त मोलासेसमा लाग्ने अन्तःशुल्क र्मनाहा ददइने छै न।
•

क्षचनी वा खाुँडसारी र्मलले सख्खर वा खुदो (मोलासेस) को उत्पादन तथा र्बिीको वहसाब अद्यावर्धक गरी
मार्सक रुपमा कायायलयमा पेश गनुय पदयछ।

5.12.11 मददराको वहसाव राख्नुपनेः
•

वासबाट च ुहान भएको मददराको पररमाण र त्यसको शक्षक्त खुलाई मददरा र्बिी र सोवाट प्राप्त हुने
अन्तःशुल्कको वववरण समेत तयार गरी राख्नु पदयछ।

•

मददरा बनाउन प्रयोग गरे को अन्न र फलफूलबाट उत्पादन भएको मददराको पररमाणको वववरण अन्तःशुल्क
अर्धकृत वा र्नजले खटाएको कमयचारीबाट प्रमाक्षणत गराई राख्नु पदयछ।

5.12.13 मददरा ्यावकङ्ग सम्बन्धी व्यवस्थाः
•

इजाजतपरवालाले पेटेन्ट क्षस्टल ्लाण्टबाट उत्पाददत क्षस्प्रटको र्मश्रण (धलेक्षण्डङ) बाट मार मददरा उत्पादन
गनुय पदयछ।

•

RUM/WHISKY/BRANDY/VODKA/GIN भनी उत्पादन गने प्रर्तष्ठानले २५ र ३० यू.पी. शक्षक्तको
मददरा मार उत्पादन गनुय पदयछ।

•

Filtration / Formentation प्रवियाबाट उत्पादन हुने वाइन, साइडर, सेरी, स्याम्मेन, र्मड, पेरी, माल्ट जस्ता

मददराको नाम कच्चा पदाथय (फलफूल आदद) र गुणको आधारमा मार लेख्न पाइन्छ।
•

अल्कोहलको मारा १ प्रर्तशत भन्दा र्टी वा बढी हुन ु हुुँदैन।
18

•

मददरा उत्पादन गने प्रर्तष्ठानले उत्पाददत मददरा (वाइन, ववयर र साइडर वाहे क) को वोतलमा अन्तःशुल्क
वटकट सुरिणको लार्ग पारदशी ्लाविकको खोल (र्िङ्क क्याप) प्रयोग गनुप
य दयछ ।

•

इजाजतपरवालाले र्नम्न शक्षक्तको मददरा र्नम्न साईजको बोतलमा राखी उत्पादन र ्यावकङ्ग गनुय पनेछः
शक्षक्त

१५ यू.पी.

25 यू.पी.

30 यू.पी.

40 यू.पी.

50 यू.पी.
70 यू.पी.

साइज

कैवफयत

1000 र्म.र्ल.

बोतल

750 र्म.र्ल.

बोतल

375 र्म.र्ल.

बोतल

180 र्म.र्ल.

बोतल

90 र्म.र्ल.

बोतल

1000 र्म.र्ल.

बोतल

750 र्म.र्ल.

बोतल

375 र्म.र्ल.

बोतल

180 र्म.र्ल.

बोतल

90 र्म.र्ल.

बोतल

1000 र्म.र्ल.

बोतल

750 र्म.र्ल.

बोतल

375 र्म.र्ल.

बोतल

180 र्म.र्ल.

बोतल

750 र्म.र्ल.

बोतल

375 र्म.र्ल.

बोतल

180 र्म.र्ल.

बोतल

500 र्म.र्ल.

बोतल

180 र्म.र्ल.

बोतल

300 र्म.र्ल.

पेट बोतल
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वाइनको उत्पादन दे हाय बमोक्षजमको वोतलबन्दी वा ्यावकंङ्ग साइजमा मार गनुय पदयछः
साइज

कैवफयत

750 एम.एल.

क्षशशा बोतल

४ र्ल.

आल्मुर्नयम फोयल ्याक

साइडरको उत्पादन दे हाय बमोक्षजमको वोतलबन्दी वा ्यावकंङ्ग साइजमा मार गनुय पदयछः
साइज

कैवफयत

250 एम.एल.

क्षशशा बोतल

साइडर ्यावकंङ्ग गदाय काटुयनमा २५० एम.एल. साइजको १२ बोतल हुन ु पछय ।
5.12.14 मददरा ्यावकङ्ग गने प्रयोजनको लार्ग प्रर्तकेश वा काटुयनमा र्नम्न बमोक्षजम पररमाणमा ्यावकङ्ग गनुय पने
गरी तोवकएको छ:

१००० ML को ९ बोतल
750 ML को १२ बोतल
५०० ML को १८ बोतल
३७५ ML को २४ बोतल
३०० ML को ३० बोतल
१८० ML को ४८ बोतल
९० ML को १०० बोतल
वाइन ्यावकङ्ग गदाय काटुयनमा ७५० एम.एल. साईजको १२ वोतल हुनपु छय ।
5.12.15

उद्योगले अन्य size को बोतलमा मददरा उत्पादन गनय चाहेमा ववभागको क्षस्वकृती र्लनु पदयछ।तोवक

एभन्दा फरक साइजमा ्यावकङ भएको मददराको पररमाण तोवकएको पररमाणसं ग ववभक्त गदाय वा गणना गदाय
र्मल्नु पदयछ । उदाहरणको लार्ग ९ र्लटर मददराको ्यावकङ्ग व्यवस्थामा १००० ml को ९बोतल, ७५० ml
को १२ बोतल, ५०० ml को १८ बोतल भएको हुन पदयछ।
5.12.16 उत्पादन भएका प्रत्येक मददरा तथा वाईनको वोतलवन्दी गरे पर्छ ववभागले तोके बमोक्षजम प्रर्तष्ठानले
प्रत्येक बोतलको र्बकोमा पने गरी वा काटुयनमा अन्तःशुल्क वटकट टाुँसी गोदाममा भण्डारण गनुय पनेछ ।

5.13 मूल्य खुलाउनु पनेः
•

उत्पादकले ववतरक, थोक तथा खुद्रा वविेतालाई र्बिी गने मूल्य रावष्ट्रयस्तरको पर्रकामा सावयजर्नक
गनुय पछय।

•

मददराजन्य पदाथयको प्रत्येक बोतलमा अर्धकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गरी मार र्नष्काशन गनुय पदयछ।

•

मददरा, ववयर र च ुरोट उद्योगहरु र र्तनका र्बिेताहरुले कुनै पर्न प्रकारका उपहार काययिम सं चालन गनय
वा त्यस्तो उत्पादन वविी

गदाय छु ट ददन पाइने छै न।यस्तो कायय गरे को पाइएमा इजाजतपरको शतय

उल्लं र्न गरे को मार्ननेछ।
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5.14 व्राण्ड, आकार र गुणस्तरमा पररवतयनः

मददराको आकार र गुणस्तर पररवतयन गनुय परे मा वा नयां व्राण्ड उत्पादन गनुय परे मा ववभागको पूव य स्वीकृर्त र्लनु
पदयछ।
5.15

र्नरीिण पुक्षस्तका राख्नु पनेः

मददरा उत्पादन गने र्डविलरी/उद्योगमा तोवकए अनुसारको र्नरीिण पुक्षस्तका राख्नु पछय।
5.16 मददराको र्नष्काशन गदाय अवलम्बन गनुय पने काययववर्धः
•

उत्पादन भएको सबै प्रकारको मददरा र्नष्काशन गनुय भन्दा अगार्ड गोदाममा राक्षखएको हुनपु दयछ।

•

मददरा र्नष्काशन अनुमर्तका लार्ग सम्बक्षन्धत इकाई कायायलयमा र्नवेदन ददनुपदयछ।

•

मददरा र्नष्काशन गदाय दाक्षखला गनुप
य ने अन्तःशुल्क रकम अर्ग्रम दाक्षखला गरी दाक्षखला गरे को भौचर वा
रर्सद समेत सं लग्न गनुप
य दयछ।कारखानाबाट मददरा र्नष्काशन गनुय अगार्ड सवै प्रकारको कर राजस्व च ुक्ता
गररसकेको हुन ु पदयछ।

•

अन्तःशुल्क र्नरीिकबाट जांच गररएको र्नष्काशनको र्नवेदन र अर्ग्रम दाक्षखला गरे को अन्तःशुल्क रकम
सवहतको वववरण अन्तःशुल्क अर्धकृतबाट स्वीकृर्त गराउनु पदयछ।

•

र्नष्काशनको स्वीकृर्त प्राप्त भएपर्छ चार प्रर्त र्नष्काशन फाराम भरी कारखाना धनी वा र्नजको प्रर्तर्नर्ध,

अन्तःशुल्क र्नरीिक र अन्तःशुल्क अर्धकृतबाट र्नष्काशन फाराम प्रमाक्षणत गराई र्नष्काशन गनुय
पदयछ।पेश भएको फाराम मध्ये पवहलो प्रर्त सम्बक्षन्धत खररदकतायसंग र्नष्काशन भएको वस्तु साथै पठाउने,
दोश्रो प्रर्त वस्तु र्नष्काशन गने प्रर्तष्ठानसुँग सम्बक्षन्धत कायायलयमा पठाउने तेश्रो प्रर्त इकाई कायायलयमा र
चौथो प्रर्त सम्बक्षन्धत वविेता वा प्रर्तष्ठानमा राख्नु पदयछ।
•

र्नष्काशन हुन लागेको मददराको बोतलमा अन्तःशुल्क क्षस्टकर टाुँस भए/नभएको यवकन गनुय पदयछ।

•

र्नष्काशन भएको मददराको वववरण तोवकए वमोक्षजमको खातामा चढाई मौज्दात अद्यावर्धक राख्नु पदयछ ।

5.17 मददराको वविी ववतरण सम्बन्धी व्यवस्थाः
•

उत्पादक, ववतरक र थोक वविेताले इजाजतपर प्राप्त गरे को व्यक्षक्त/फमय वा प्रर्तष्ठानलाई मार मददरा र्बिी
गनुय पदयछ।

•

मददरा खररद/र्बिी गने इजाजतपर प्राप्त व्यक्षक्तले इजाजतपरमा उल्लेक्षखत शतयको अर्धनमा रहेर मार
खररद/र्बिी गनुय पदयछ।

•

ववदे शबाट पैठारी गररएको ववदे शी मददरा खररद/र्बिी गनेले मददरा खररद गरे को श्रोत खुलाउनु पदयछ र
अन्तःशुल्क अर्धकृतले आकक्षस्मक जांच गदाय खररद र्बिीको पुष्ट्ाई गनुय पदयछ।

•

कर मुक्त लेक्षखएको मददरा स्वीकृर्त प्राप्त गरी खोर्लएको कर मुक्त पसल वा वण्डेड वेयर हाउस वाहे क
अरुले त्यस्तो मददरा र्बिी गनय पाउने छै न।

•

मददराजन्य वस्तुको कारोबार गनेले मददरा वविी ववतरण र्नयमन सम्बन्धी व्यवस्था पूणय रुपले पालना गनुय
पनेछ।
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5.18 अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु मददरा, च ुरोट तथा सूर्तयजन्य पदाथयको उत्पादकको हकमा नयां उद्योगले अन्तःशुल्क
इजाजतपर र्लनु पूव य दे हायका कुराहरु पूरा गरे को हुन ु पदयछः
•

कारखानासम्म पुग्ने मोटरबाटो हुनपु ने ।

•

कारखानाभवन पक्की हुनपु ने ।

•

कारखाना पररसर वररपरी कम्पाउण्डवाल लगाइएको हुनपु ने ।

•

ु ने ।
मीलमेक्षशनरी जडान भएको हुनप

•

ु ने ।
कच्चापदाथय सुरक्षित राख्ने गोदाम र्रको व्यवस्था हुनप

•

अधय तयारी वस्तु सुरक्षित राख्ने गोदाम र्रको व्यवस्था हुनपु ने ।

•

ु ने ।
तयारी वस्तु सुरक्षित राख्ने गोदाम र्रको व्यवस्था हुनप

•

उत्पादन प्रवियास्थल र कच्चा एवम तयारी पदाथय राख्न अलग अलग ठाउुँ को व्यवस्था गररएको हुनपु ने।

•

कारखानाको मूल ढोकामा ताल्चा साुँचो लगाउने प्रबन्ध र्मलाइएको हुनपु ने ।

•

ु ने ।
उत्पादन स्थलमा अनार्धकृत व्यक्षक्त जान नर्मल्ने व्यवस्था गररएको हुनप

•

वस्तु उत्पादन गने र र्नष्कासन गनयको लार्ग छु ट्टाछु ट्टै व्यवस्था र्मलाइएको हुनपु ने ।

•

अन्तःशुल्क र्नरीिक बस्नको लार्ग फर्नयचर सवहतको र्र वा कोठा छु ट्टयाइएको हुनपु ने ।

•

उद्योग,प्रर्तष्ठान मक्षन्दर, मठ,मक्षस्जद, स्कूल, कलेज एवं अस्पतालबाट कक्षम्तमापर्न २०० र्मटर टाढा हुनपु ने

•

अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अर्भबृवद्ध कर लगायत सबै प्रकारका शुल्क, दस्तुर च ुक्ता गरे को, कुनै पर्न
प्रकारको कर बाःुँकी नभएको प्रमाण पेश भएको हुनपु ने ।

•

उद्योग प्रर्तष्ठानको उत्पादनस्थल, कच्चापदाथय राख्ने गोदाम, तयारी पदाथय राख्ने गोदाम, र्नष्कासन गने ठाउं मा
अर्नवायय रुपमा IP Cameraजडान र प्रयोग भएको हुनपु नेछ । IP Cameraबाट सम्पादनहुने श्रव्य दृष्यको
१५ ददनसम्मको रे कडय राक्षखएको हुनपु नेछ ।यसमाआन्तररक राजस्वकायायलयको पहःुःच
ुँ सुर्नक्षित गररएको
हुनपु नेछ ।

उत्पादन इजाजत र्लं दा ववभागमा दे हाय अनुसारका कागजातहरूको प्रर्तर्लपी पेश गनुप
य दयछः
•

स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपर

• मूल्य अर्भवृवद्ध करमा दताय भएको प्रमाणपर
• नवीकरण गरे को अन्त:शुल्क इजाजतपर
• उद्योग दताय प्रमाणपर
• कम्पनी भएमा प्रबन्धपर तथा र्नयमावली
• उद्योग ववभागबाट प्राप्त ट्रेडमाकय दताय प्रमाणपर वा औद्योर्गक सम्पक्षत्त बुलेवटनमा प्रकाक्षशत गने र्नणयय भएको
जानकारी पर

• उत्पादन इजाजत जारी गदाय यवकन गनुप
य ने ववर्य र िेर पुरा गरे को कायायलयको प्रर्तवेदन
• कुनै प्रकारको बाुँकी बक्यौता नभएको उल्लेख भएको कायायलयको पर
• कायायलयको र्सफाररस पर
5.19 च ुरोट उत्पादन, ्यावकङ्ग तथा वविी ववतरणः
•

च ुरोट वनाउनको र्नर्मत्त प्रर्तष्ठानमा क्षझकाइएको सवै प्रकारका स्वदे शी र ववदे शी सूतीको वहसाव तथा
वववरण राखी कारखाना प्रमुख वा र्नजले तोकेको अर्धकृतबाट प्रमाक्षणत गराई राख्नु पदयछ।

•

च ुरोट वनाउन प्रयोग गररएको सूतीको वहसाव राखी कारखाना प्रमुख वा र्नजले तोकेको अर्धकृतबाट
प्रत्येक ददन जंचाई प्रमाक्षणत गराई राख्नु पदयछ।
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•

नयाुँ च ुरोट उत्पादन गदाय ववर्भन्न प्रकारको च ुरोट वनाउन प्रयोग गररने स्वदे शी तथा ववदे शी सूतीको
अनुपात खुलाई ववभागबाट स्वीकृर्त र्लई राख्नु पदयछ।

•

तयारी च ुरोटका बट्टाहरुलाई कागजको ठू लो काटुयनमा बन्द गरी दै र्नक बन्द गररएको च ुरोटको बट्टा सं ख्या,
काटुयनको र्सलर्सलेवार नम्बर र बन्द गररएको र्मर्त समेत काटुयनमा स्पि दे क्षखने व्यवस्था गरी
गोदाममा राख्नु पदयछ।

च ुरोटका बट्टाहरु र्नम्नानुसार ्यावकङ्ग गनुय पदयछः
•

ु दयछ । बट्टालाई आउटरमा ्यावकङ्ग
बट्टामा १० क्षखल्ली वा २० क्षखल्ली च ुरोट राखी ्यावकङ्ग गररएको हुनप
ु दयछ ।
गदाय १ आउटर ्याकमा १० बट्टा वा २० बट्टा राक्षखएको हुनप
तर, ८४ एम. एम. भन्दा मार्थको च ुरोटको हकमा १० वा २० क्षखल्ली जे भए पर्न १ आउटर ्याक
(Outer Pack) मा १० वट्टा च ुरोट हुन ु पछय ।

• ८४ एम.एम.भन्दा बढी लम्बाई भएको च ुरोट ‘५’ एम (M) मा ्यावकङ्ग गनुप
य दयछ ।
• अन्य प्रकारका सबै च ुरोट १० एम (M) मा ्यावकङ्ग गनुप
य दयछ ।
• १ एम (M) मा १००० क्षखल्ली च ुरोट हुनपु दयछ ।
• च ुरोटको उत्पादन र्मर्त, व्याच नम्बर, इजाजतपरवाला उत्पादक वा पैठारीकतायको नाम, ठे गाना र ट्रेडमाकय
आउटरमा लेख्न ु पदयछ । साथै, प्रत्येक आउटरमा दे वनागरी र्लपीमा (सू तीजन्य पदाथय स्वास््यको लार्ग
हार्नकारक छ) भनी उल्लेख गनुय पनेछ ।
• आउटरको अर्धकतम खुद्रा मूल्य खुलाउनु पनेछ ।
5.20 र्नष्काशन प्रकृया :
•
•
•

उत्पाददत च ुरोट तोवकएको गोदाम प्रवेश गराएर मार र्नष्काशन गनुय पदयछ।

च ुरोटको प्रत्येक बट्टामा अन्तःशुल्क वटकट टाुँस गरे र मार र्नष्काशन गनुय पदयछ।

ववकी गनुय अगार्ड र्नष्काशन माग फाराम भरी तोवकएको राजस्व दाक्षखला गरी अन्तःशुल्क अर्धकृत वा
र्नजले खटाएको कमयचारीबाट जांच परीिण गराई मार र्नष्काशन गनुय पदयछ।

5.21 सू तीजन्य पदाथय (च ुरोट / ववुँडीबाहे क) को उत्पादन तथा वविी ववतरणः
•

उत्पादक वा पैठारीकतायले उत्पादन वा पैठारी गरे को वस्तु ्यावकङ्ग गने बावहरी आउटर (पोका) बनाउनु
पदयछ ।उक्त पोकामा ्यावकङ्ग मेटेररयल समेतको खैनी वा च ुना र्मलाई खाने ्यावकङ्ग गररएको सूतीको
४०० ग्राम र गुट्खा, पानमसला, सुगक्षन्धत सुपारी आददको १५० ग्राम कूल तौल (Gross Weight) हुने गरी
्यावकङ्ग

•

गररएको हुन ु पदयछ।

•

नेपालर्भर उत्पादन वा पैठारी गरी र्बिी ववतरण गने पानमसला, गुट्खा, खैनी, सूतीजस्ता सूतीजन्य पदाथयको
प्रत्येक पाउचमा दे वनागरी र्लपीमा "सू तीजन्य पदाथय स्वास््यको लार्ग हार्नकारक छ" भनी मुद्रण गररएको
हुन ु पदयछ।

•

ु , ट्रेडमाकय क्षचन्ह, र्नकोवटनको मारा र अन्य हार्नकारक तत्व एवं आवश्यक
आफ्नो उत्पादनमा लेबल
कुराहरु उल्लेख गनुय पदयछ।

•
•
•

्याकेट वा ¥यापसयमा नाबालकलाई आकर्यण गने कुनै वकर्सकमको लोगो, क्षचन्ह वा शधद राख्न पाइदैं न।
अन्य उद्योग वा उत्पादकको ब्राण्ड तथा ट्रेडनाम राखी सूतीजन्य पदाथय उत्पादन गनय पाईदैं न।
सूतीजन्य

पदाथयको

बट्टा, ¥यापसय, ्याकेट

तथा

पासयलको

्यावकङ्गमा

र

लेवलको

बावहरी

भागमा

“सूतीजन्य पदाथय स्वास््यलाई हार्नकारक छ” भन्ने जस्ता नेपाल सरकारले तोके बमोक्षजम चेतावनीमूलक
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सन्दे श र सूतीजन्य पदाथयको सेवनको असरबाट भएको र्ातक, रङ्गीन क्षचर प्रि रुपमा बुक्षझने र दे क्षखने गरी
दे वनागरी र्लपीमा छा्नु पदयछ।
•

मापदण्ड पूरा नभएको सूतीजन्य पदाथय आयात गनय पाइुँदैन।

5.22 सू तीजन्य पदाथयको (च ुरोट/र्बुँडी बाहेक) र्नयायत
१. उद्योगले वस्तु र्नयायतको लार्ग दे हायका ववर्यहरु खुलाई सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायायलय वा
करदाता सेवा कायायलयमा र्नवेदन ददनु पनेछ।
•

र्नयायत गररने भं सार ववन्दुको नाम

•

र्नयायत गररने वस्तुको पररमाण, र्बिी र अन्तःशुल्क रकम,

•

र्नयायत गरर सक्ने अवर्ध,

•

र्नयायत कताय र आयात कताय बीचको खररद र्बिी सम्झौता,

•

र्नयायत कतायको लार्ग खोर्लएको प्रतीत परको प्रर्तर्लपी वा भुक्तानीको तररका खुल्ने कागजात।

२. र्नयायत गररने सूतीजन्य पदाथय लोड गरी कन्टे नरमा सीलछाप गरी सो को जानकारी सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व
कायायलय वा करदाता सेवा कायायलय र भन्सार कायायलयमा ददनु पदयछ ।
३. र्नयायत गरे को वस्तुको र्नकासी प्रज्ञापनपरको प्रर्तर्लपीसवहत ३ ददन र्भर सम्बक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायायलय
वा करदाता सेवा कायायलयमा जानकारी गराउनु पदयछ।
४. र्नयायत गनुय गराउनु पूव य उद्योगले र्तनुय पने अन्तःशुल्क, मूल्य अर्भवृवद्ध कर तथा आय कर बाुँकी बक्यौता रहे को
हुन ु हुुँदैन।

५. उद्योगबाट र्नष्काशन गरे को वस्तु मनार्सव कारण वेगर र्नयायत गरे को नपाइएमा त्यस्तो वस्तुमा अन्तःशुल्क
र्नधायरण गरी लाग्ने अन्तःशुल्क तथा ववलम्ब दस्तुर असूल गरी अन्तःशुल्क दवाए, र्छपाएको वा छलेको कसूर
मानी कारवाही हुन्छ।
६. र्नयायत हुने मालवस्तुको पाउच (पोका) वा लेवलमा "र्नकासीको लार्ग मार (For Export Only)” भन्ने वाक्यांश

लेक्षखएको हुन ु पदयछ।र्नयायत हुने उत्पादनको हकमा "सू तीजन्य पदाथय स्वास््यको लार्ग हार्नकारक छ” भन्ने
स्वास््य सम्बन्धी सन्दे श अन्य र्लपीमा मुद्रण गररए पर्न हुन्छ।

5.23 सू तीजन्य पदाथयको पाउच/आउटरमा खुलाउनु पने वववरणहरु :
5.23.1.पाउचमा :
• उत्पादक वा पैठारी कतायको नाम, ठे गाना, ट्रेडमाकय (ब्राण्ड नाम), वस्तुको कूल तौल तथा न्युनतम रुपमा वर्य
र मवहना खुल्ने उत्पादन र्मर्त उल्लेख गनुय पदयछ।

•

नेपालर्भर उत्पादन हुने वा पैठारी गरी र्बिी ववतरण गररने सूतीजन्य पदाथयको प्रत्येक पाउचमा दे वनागरी

र्लपीमा (सू तीजन्य पदाथय स्वास््यको लार्ग हार्नकारक छ) भनी मुद्रण गररएको हुनपु दयछ।तर र्नयायत हुनेउ
त्पादनको हकमा अन्यर्लपीमा मुद्रण गररए पर्न हुने।
•

अर्धकतम खुद्रा मूल्य खुलाउनु पनेछ।

•

यस व्यवस्थाको उल्लं र्न गरे मा अनुमर्तपरको शतय उल्लं र्न गरे को मार्ननेछ।

5.23.2 आउटरमा:
•

सामानको

उत्पादन

र्मर्त (न्युनतम

रुपमा

वर्य र

मवहना

खुलाए

वा पैठारीकतायको नाम, ठे गाना, ट्रेडमाकय (ब्राण्ड नाम) र वस्तुको कूल तौल।
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पुग्ने) इजाजतपरवाला

उत्पादक

•

नेपालर्भर उत्पादन हुने वा पैठारी गरी र्बिी ववतरण गररने सुतीजन्य पदाथयको प्रत्येक पाउचमा दे वनागरी

र्लपीमा (सू तीजन्य पदाथय स्वास््यको लार्ग हार्नकारक छ) भनी मुद्रण गररएको हुन ु पदयछ।तर र्नयायत हुने
उत्पादनको हकमा अन्य र्लवपमा मुद्रण गररए पर्न हुन्छ।
•

अर्धकतम खुद्रा मूल्य खुलाउनु पदयछ।

•

सूतीजन्य पदाथय ओसार पसारमा प्रयोगका लार्ग ्यावकङ्ग गने बोरामा वा काटुनमा उद्योगको नाम, ठे गाना,
ट्रेडमाकय तथा वस्तुको कूल तौल छावपएको हुन ु पदयछ।

5.24 अन्तःशुल्क वटकट लगाउने तथा र्नष्काशन गने तररकाः
•

खैनी र च ुना र्मलाई खाने ्यावकङ्ग गररएको सूतीमा ४०० ग्राम कूल तौल भएको सूती वा खैनीको हरे क
आउटर तथा १५० ग्राम कुल तौल भएको पानमसला, गुट्खा, पानपराग, सुगक्षन्धत सुपारी आददको

हरे क आउटरको सामान राख्ने तथा खोल्ने स्थानमा ववभागले उपलधध गराएको एउटा अन्तःशुल्क वटकट
टाुँस गनुय पदयछ। उक्त आउटर खोल्दा लगाएको अन्तःशुल्क वटकट च्यार्तने गरी लगाउनु पदयछ।
•

वविी गनयको र्नर्मत्त र्नष्काशन माग फाराम भरी तोवकए बमोक्षजमको राजस्व दाक्षखला गरी अन्तःशुल्क
अर्धकृत वा र्नजले खटाएको कमयचारीबाट जांच परीिण गराई मार र्नष्काशन गनुय पदयछ।

5.25 अर्भलेख व्यवस्थापन:
•

उत्पादकहरुले दे हाय अनुसारका खाता तथा कागजातहरुको अद्यावर्धक अर्भलेख राख्नु पदयछ :

•

उत्पादन तथा वविी भएको दै र्नक मौज्दातको वववरण (अनुसूची-४),

•

कोरा मालको मौज्दात वववरण (अनुसूची-५),

•

कोरा मालको खपत एवं च ुरोट र ववुँडी उत्पादनको दै र्नक वववरण।(अनुसूची-६),

•

दै र्नक ्यावकङ्ग रुमको वववरण (अनुसूची-७),

•

गोदाममा रहे को च ुरोटको दै र्नक वववरण।(अनुसूची-८),

•

च ुरोट तथा र्बुँडीको र्नष्काशन माग फाराम ( अनुसूची-९),

•

खररद खाता (अनुसूची-४ग),

•

वविी खाता (अनुसूची-५),

•

व्याच र्नयन्रण खाता (अनुसक्षु च-९क),

• :jo+ lgisf;g k|0ffnL cGt{utsf k|lti7fgsf nflu cGtMz'Ns ljj/0f kmf/fd

-
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•
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•

आफूले जारी गरे का तथा प्राप्त गरे का ववजकहरु,

•

व्यापार लेखा, नगद प्रार्प्त र भुक्तानी सम्बन्धी अर्भलेख,

•

आयात र र्नयायतसुँग सम्बक्षन्धत सम्पूणय कागजातहरु,

•

ववभागले तोकेका अन्य कागजातहरु।

6. अन्तःशुल्क असूली र दाक्षखला प्रवियाः
आन्तररक राजस्व पररचालनमा अन्तःशुल्कको अत्यन्तै महत्वपूणय योगदान रहे को छ।सामान्यतया अन्तःशुल्क
आन्तररक उत्पादन र पैठारीमा लाग्ने कर हो। अन्तःशुल्क धयवस्थामा भौर्तक र्नष्कासन प्रणाली अन्तगयत लाग्ने

अन्तःशुल्क दाक्षखला गरी माग फारम क्षस्वकृत गराएर मार वस्तु र्नष्कासन गनय पाइने हुुँदा सामान्यत अन्तःशुल्क
25

रकम वक्यौता रहदै न तर स्वयमं र्नष्कासन प्रणाली अन्तगयत अन्तःशुल्क रकम भने वाुँकी रहन सक्दछ ।अन्तःशुल्क
ऐन, र्नयम, वमोक्षजम वुझाउनु पने अन्तःशुल्क रकम नबुझाएमा वा र्तनुय पने रकम भन्दा र्टी वुझाएको दे क्षखएमा तथा
कर प्रशासनवाट अन्तःशुल्क र्नधायरण भएको रकम म्याद र्भर कुनै व्यक्षक्तले दाक्षखला नगरे मा पर्न वक्यौता रहन
सक्दछ।
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ ले अन्तःशुल्क बुझाउने दावयत्व भएका व्यक्षक्तवाट अन्तःशुल्क दाक्षखला गराउन दुईवटा
प्रविया र्नक्षित गरे को छ।पवहलो प्रविया अन्तगयत करदाता आफैंले म्यादर्भर अन्तःशुल्क दाक्षखला गने हो भने दोिो
प्रविया अन्तगयत कर प्रशासनले दाक्षखला गनय लगाउने वा असूलउपर गने नै हो।अन्तःशुल्कको असुली, दाक्षखला तथा
वक्यौता असुली सम्वन्धमा र्नम्न वमोक्षजमको धयबस्था रहे कोछ।
6.1 अन्तःशुल्क असुली धयवस्थाः
•

भौर्तक र्नयन्रण प्रणालीमा आधाररत वस्तुको हकमा प्रर्तष्ठानवाट उत्पाद नगरी वविीको लार्ग र्नष्कासन
गदायकै समयमा,

•
•
•
•

स्वयं र्नष्कासन प्रणालीमा आधाररत वस्तु तथा सेवाको हकमा र्बजक जारी गदायकै समयमा,
पैठारी हुने वस्तुको हकमा भं सार ववन्दुमा,

पैठारी हुने सेवाको हकमा आन्तररक राजस्व ववभागद्वारा तोवकए वमोक्षजम,

कुनै वस्तु वा सेवाको हकमा त्यस्तो वस्तु उत्पादन गरे को वा सेवा प्रदा नगरे को अवस्थामा नै अन्तःशुल्क असूल
गनय पने गरी र्बभागले तोक्न सक्ने ।

6.2 अन्तःशुल्क असूल गने र्नकायहरुः
•
•
•

आन्तररक उत्पादनहुने बस्तु तथा सेवाको हकमा उत्पादक प्रर्तष्ठान,
पैठारी हुने बस्तु तथा सेवाको हकमा भं सार कायायलय,

अन्तःशुल्क इजाजतपर र्लनु पने बस्तु तथा सेवाको इजाजतपर दस्तुर तथा नर्बकरण दस्तुर र बक्यौता
अन्तःशुल्क आन्तररक राजस्व कायायलयहरु वा करदाता सेवा कायायलयहरु र यी दुबै र्नकाय नभएका क्षजल्लामा
कोर् तथालेखा र्नयन्रक कायायलय ।

6.3 अन्तःशुल्क दाक्षखला गने म्यादः
•

भौर्तक र्नयन्रण प्रणालीमा आधाररत बस्तुको हकमा त्यस्तो बस्तु र्नष्कासन गदायकै अवस्थामा अन्तःशुल्क रकम
दाक्षखला गनुप
य ने,

•

भौर्तक र्नयन्रण प्रणाली अन्तगयत उल्लेक्षखत वस्तुहरु वाहे कका अन्य स्वयं र्नष्कासन प्रणाली अन्तगयतउ त्पादन
तथा वविी ववतरण हुने बस्तु तथा सेवाको हकमा ववजक जारी भएपर्छको मवहनाको पच्चीस गतेर्भर अन्तःशुल्क
रकम दाक्षखला गनुप
य ने,

•
•

पैठारी हुने वस्तुको हकमा त्यस्तो वस्तु नेपाल प्रवेश गदायकै समयमा भन्सार ववन्दुमा,

पैठारी हुने सेवाको हकमा आन्तररक राजस्व ववभागले तोके वमोक्षजम हुने।

6.4 अन्तःशुल्क वुझाउने दावयत्वः
•
•
•
•

नेपालर्भर उत्पादन हुने वस्तु तथा सेवाको हकमा उत्पादकको,

पैठारी हुने वस्तुको हकमा पैठारी कतायको,

अन्तःशुल्क लाग्ने पदाथय र्ललाम भएकोमा सो र्ललाम सकाने धयक्षक्तको,

कर मुक्त पसल (ड्युवटवि सप) वाट वविी भएको मददरा वा च ुरोट वाहेकका वस्तु पुनः वविी वा प्रयोग
गरे मा, पुनःवविी वा प्रयोग गने व्यक्षक्तको,
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•

कुनै वस्तु वा सेवा अन्तःशुल्क नलाग्ने अवस्थावाट लाग्ने अवस्थामा पररवतयन भएमा त्यस्तो वस्तुको
स्वार्मत्व कायम रहने व्यक्षक्तको,

•

उपयुक्त
य
वमोक्षजम वाहे क अन्य अवस्थामा आन्तररक राजस्व ववभागले तोकेको धयक्षक्तको

6.5 ववलम्ब शुल्क लाग्नेः
» स्वयं र्नष्कासन प्रणाली अन्तगयत उत्पादन तथा वविी ववतरण हुने वस्तु वा सेवाको हकमा ववजक जारी

भएपर्छको मवहनाको पच्चीस गतेर्भर अन्तःशुल्क नबुझाएमा बुझाउन वॉकी अन्तःशुल्क रकममा प्रर्तददन शून्य
दशमलव शून्य पांच प्रर्तशतको दरले ववलम्ब शुल्क लाग्ने।
»कर प्रशासनवाट अन्तःशुल्क र्नधायरण भएको अवस्थामा तथा र्तनुय पने अन्तःशुल्क रकम भन्दा र्टी बुझाएको
दे क्षखएमा र म्याद र्भर बुझाउनु पने अन्तःशुल्क रकम नवुझाएमा, वुझाउन वॉकी रहेको अन्तःशुल्क रकममा प्रर्त
ददन शून्य दशमलव शून्य पांच प्रर्तशतका दरले ववलम्ब शुल्क लाग्ने।
6.6 वकस्तावन्दीमा र्तने व्यवस्थाः
कुनै करदाताले बक्यौता अन्तःशुल्क वकस्तावन्दीमा बुझाउन पाउुँ भर्न र्लक्षखत अनुरोध गरे मा एक वर्यको लार्ग
वकस्तावन्दीमा बुझाउने अनुमती ददन सवकनेछ।
6.7 बक्यौता अन्तःशुल्कको असूली प्रवियाः

म्यादर्भर बुझाउनु पने अन्तःशुल्क नवुझाएमा दे हायका कुनै वा सवै तररका अपनाई असुल उपर गनय सवकने व्यवस्था
रहेको छः
•
•

अन्तःशुल्क बक्यौता रकमलाई सरकारी वॉकी सरह असूल उपर गनय सवकने,

वक्यौता राख्ने धयक्षक्तलाई वफताय गनुय पने कुनै रकम भए त्यसमा कट्टा गरे र, उदाहरणको लार्ग क भन्ने
व्यक्षक्तले अन्तःशुल्क वुझाउन वाुँकी राखेको रहेछ, र र्नजलाई नेपाल सरकारले कुनै रकम वफताय गनुय पने
अवस्था आएमा सो वक्यौता रकम कट्टी गरी दाक्षखला गराउन सवकन्छ।

•

बक्यौता राख्ने व्यक्षक्तलाई नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वार्मत्वमा भएको कुनै सं गदठत सं स्था, प्रदे श
सरकार वा प्रदे श सरकारको स्वार्मत्वमा भएको कुनै सं गदठत सं स्था वा स्थानीय तहबाट त्यस्तो व्यक्षक्तले
पाउने रकमबाट कट्टा गनय लगाएर,

•

बक्यौता राख्ने धयक्षक्तको बैंक/ ववत्तीय वा अन्य सं स्थामा रहे को र्निेप तथा लगानी भए सो वाट कट्टा गनय
लगाएर,

उदाहरणको लार्ग क भन्ने व्यक्षक्तले अन्तःशुल्क बुझाउन बाुँकी राखेको रहेछ।र्नज क भन्ने

व्यक्षक्तको कुनै बैंकको खातामा पयायप्त रकम रहेको जानकारी नेपाल सरकारलाई हुन आएमा सम्वक्षन्धत

बैंकलाई अनुरोध गरी र्नजकको खातावाट वक्यौता अन्तःशुल्क रकम कट्टी गरी असूल उपर गराउन
सवकन्छ।
•

वक्यौता राख्ने व्यक्षक्तको वविी, र्नकासी, पैठारी र अन्य धयवसाय रोक्का गरे र,

•

बक्यौता राख्ने व्यक्षक्तको चल तथा अचल सम्पक्षत्त कधजा गरे र,

•

वक्यौता राख्ने व्यक्षक्तको चल तथा अचल सम्पक्षत्त सम्पूणय वा केवह एकै पटक वा पटक पटक गरी र्ललाम
वविी गरे र,

•

वक्यौता राख्ने व्यक्षक्तको मौज्दातमा रहे को वस्तु र्ललाम गरे र।

6.8 दण्ड, सजाय तथा जररवानाः
•

र्तनुय पने अन्तःशुल्क दवाएमा, र्छपाएमा वा छलेमा, इजाजतपर नर्लई अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु उत्पादन वा
पैठारी गरे मा,

•

झुट्ठा लेखा वा वकते कागज तयार गरी ऐन ववपररत कुनै कसूर गरे मा
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•

अन्तःशुल्क वटकट नक्कली बनाई प्रयोग गरे मा, ओसार पसार गरे मा वा भण्डारण गरे मा कसूरको र्नर्मत्त ववगो
जफत गरी ववगो वमोक्षजम दुई सय प्रर्तशत जररवाना वा एक वर्यसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।

•

स्वयं र्नष्कासन प्रणाली अन्तगयतका बस्तु उत्पादन तथा सेवा र्बिी गदाय

अन्तःशुल्क असुल नगरे मा वा

कम असुल गरे मा लाग्ने अन्तःशुल्क असुल गरी असूल नभएको वा कम असुल भएको अन्तःशुल्क रकमको
शत प्रर्तशत रकम जररवाना लाग्नेछ।
6.9 अन्तःशुल्क रकम दाक्षखला गने राजस्व शीर्यकहरु:
अन्तःशुल्क रकम बैंकमा दाक्षखला नभएसम्म अन्तःशुल्क बुझाएको मार्नदै न।अन्तःशुल्क रकम र्नम्न राजस्व
शीर्यकहरुमा दाक्षखला गनुय पदयछ।
राजस्व सं केत

राजस्व शीर्यकको नाम

३३३3१

अन्तःशुल्क – सुतीजन्य पदाथय

३३३32

अन्तःशुल्क – मददरा

३३३33

अन्तःशुल्क – र्बयर

३३३34

अन्तःशुल्क – अन्य औद्योर्गक
उत्पादन

व्याख्या
सबै प्रकारका सुतीजन्य पदाथयको उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क यसमा
पदयछ।
मददरा(वाइन र हल्का पेय पदाथय समेत) को उत्पादनमा लाग्ने
अन्तःशुल्क यसमा पदयछ।
र्बयर उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क यसमा पदयछ।
मार्थ उल्लेक्षखत उपशीर्यक 33331, 33332 र 33333 मा
परे का बाहेक अन्य औद्योर्गक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्क यसमा
पदयछ।

नोट: स्वयं र्नष्कासन प्रणली अन्तगयत उत्पादन तथा र्बिी र्बतरण हुने बस्तुहरुको अन्तःशुल्क रकम प्रर्तष्ठानको
मुख्य कायायलय दताय रहे को सन्वक्षन्धत आन्तररक राजस्व कायायलय तथा करदाता सेवा कायायलयमा दाक्षखला गनुय पने
धयवस्था रहे को छ।

28

अनुसूचीहरुः
अनुसूची-४
(अन्तःशुल्क र्नयमावलीको र्नयम १२ सं ग सम्बक्षन्धत)
उत्पादन तथा र्बिी भएको दै र्नक मौज्दातको वहसाब
स्थायी लेखा नम्बर
अन्तःशुल्क इजाजत नम्बर

इजाजतपरवालाको नाम र ठे गानाः ........................................................
र्मर्त

मालको
वववरण

अक्षर्ल्लो
ददनको
बाुँकी

मौज्दात

ददन

भरीमा

भएको

उत्पादन

जम्मा

मौज्दात

वविीको
पररमाण

अन्तःशुल्क
दर
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बाुँकी मौज्दात
जम्मा

अन्तःशुल्क

पररमाण

अन्तःशुल्क

कैवफयत
जम्मा

अन्तःशुल्क

अनुसूची –४ ग
( अन्तःशुल्क र्नयमावलीको र्नयम १३क. को उपर्नयम (१) खण्ड (ग) सुँग सम्बक्षन्धत)
खररद

खाता

स्थायी लेखा नम्बर
अन्तःशुल्क इजाजत नम्बर
खररद भएको अवर्धः मवहना ... ... ... ...साल ... ... ......

वीजक
र्मर्त

वीजक
नम्बर

आपूर्तयकताय
को नाम

जम्मा

खररद मूल्य
आपूर्तयकताय

अन्तःशुल्क
नलाग्ने

खररद मूल्य

को नम्बर

अन्तःशुल्क योग्य खररद
मूल्य

अन्तःशुल्क योग्य पैठारी

अन्तः शुल्क (रु)

मूल्य

कूल जम्मा

नोटः यदद इजाजतपरवाला मू.अ.करमा समेत दताय भएमा यस खातालाई मू.अ.कर खररद खातासुँग समायोजन गरी
तयार गनय सवकने छ ।
अनुसूची–४र्
(अन्तःशुल्क र्नयमावलीको र्नयम १३क. को उपर्नयम (१) खण्ड (ग) सुँग सम्बक्षन्धत)
र्बिी खाता

स्थायी लेखा नम्वर अन्तःशुल्क इजाजत नम्वर
र्बिी भएको अवर्धः मवहना ................... साल .....................
वीजक
र्मर्त

वीजक
नम्बर

खररदकताय
को नाम

जम्मा र्बिी
खररदको दताय
नम्बर

मूल्य

पररमाण

कूल जम्मा
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र्नकासी

अन्तःशुल्क योग्य र्बिी
मूल्य

अन्तः शुल्क (रु)

अन्तः शुल्क
(रु)

अनुसूची–५
(अन्तःशुल्क र्नयमावलीको र्नयम १४ को खण्ड (क) सं ग सम्बक्षन्धत)

कोरा मालको मौज्दात वववरण

पृिाङ्कः–

इजाजतपरवालाको नाम र ठे गाना –...............................

स्थायी लेखा नम्बर
अन्तःशुल्क इजाजत नम्बर
र्मर्त

मालको वववरण

अक्षर्ल्लो बांकी
पररमाण

आज आएको
पररमाण

जम्मा

च ुरोट/र्बःुँडी

बनाउनलाई क्षझवकएको

बांकी

पररमाण

कारखाना धनी/
प्रवन्धकको सही

कैवफयत

अनुसूची–६
(अन्तःशुल्क र्नयमावलीको र्नयम १४(ख) सं ग सम्बक्षन्धत)

कोरा मालको खपत र च ुरोट/र्बःुँडी उत्पादनको दै र्नक वववरण
पृिाङ्कः–
इजाजतपरवालाको नाम र ठे गाना –................................

स्थायी लेखा नम्बर
अन्तःशुल्क इजाजत नम्बर
र्मर्त

अक्षर्ल्लो
बांकी
सुती

आज

र्लएको सूती

जम्मा

आजको

उत्पादन मा
खचय भएको

नोक्सानी
भएको

बांकी रहन
गएको
सूती

च ुरोट/र्बःुँडी

उत्पादनको पररमाण

इजाजतपरवाला
वा प्रवन्धकको

कैवफयत

सही

अनुसूची–७
(अन्तःशुल्क र्नयमावलीको र्नयम १४ को खण्ड (ङ) सं ग सम्बक्षन्धत)

दै र्नक ्यावकङ्ग रुमको वववरण

इजाजतपरवालाको नाम र ठे गानाः..........................................

स्थायी लेखा नम्बर
अन्तःशुल्क इजाजत नम्बर
र्मर्त

अक्षर्ल्लो बावक बट्टा
र पैकेज सं ख्या

आज प्राप्त हुन
आएको सं ख्या

जम्मा

गोदाम र्रमा गएको पैकेज िम
र पररमाण

पैकेज र्सररयल
नम्बर
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पररमाण

बाुँकी

इजाजतपर वालाको
वा प्रवन्धकको सही

कैवफयत

अनुसूची– ८
(अन्तःशुल्क र्नयमावलीको र्नयम १४ को खण्ड (ङ) सं ग सम्बक्षन्धत)

गोदाममा रहेको च ुरोटको दै र्नक वववरण

पृिाङ्कः–
इजाजतपरवालाको नाम र ठे गाना ःः–...............................

स्थायी लेखा नम्बर
अन्तःशुल्क इजाजत नम्बर
र्मर्त

मालको

अक्षर्ल्लो बांकी

वववरण

मौज्दात

्यावकङ्ग रुमबाट

गोदाम र्रमा आएको
पैवकङ
रुम

जम्मा

भएको

बांकी

पैकेजको

च ुरोटको

सं ख्या

र्नकासी

क्षचन्ह र

सं ख्या

अन्तःशुल्क दर
दर

इजाजतपरवाला
वा प्रवन्धकको

कैवफयत

सही

जम्मा

सं ख्या

अनुसूची–९
(अन्तःशुल्क र्नयमावलीको र्नयम १४ को खण्ड (च) र र्नयम १५ को उपर्नयम (२) सुँग सम्बक्षन्धत )

च ुरोट तथा र्बःुँडीको र्नष्काशन माग फाराम
इजाजतपरवालाको नाम र ठे गाना ःः—

आ.व

स्थायी लेखा नम्बर
अन्तःशुल्क इजाजत नम्बर
िम संख्या

१.
२.

गोदाम र्रको नं .
र र्मर्त

च ुरोट/र्बःुँडीको नाम र
्यावकङ्ग िम सं ख्या

पररमाण बट्टा,

ग्र ुस वा पोका

जम्मा ्याकेजको संख्याःसामानको पररमाणः-

मूल्य

अन्तःशुल्क
दर (रु.)

कैवफयत
अन्तःशुल्क(रु.)

र्नष्काशन माग गने

प्रर्तर्नर्ध/प्रवन्धकको
३.

अन्तःशुल्क दरः-

सहीः-

४. च ुरोटको हकमा मारः— आवश्यक अन्तःशुल्क वटकट सं ख्याः-

नामः-

कायायलय प्रयोजनको लार्ग
१.

र्नष्काशन माग गरे को पररमाणको जम्मःा हुने अन्तःशुल्क रकम रु. .....................................भौ.नं ./र.नं. ........... र्मर्त
.............. मा दाक्षखला छ र अन्तःशुल्क वटकट

थान................... को प्रर्त थान रु...................ले

रु.............................. दाक्षखला छ ।
अन्तःशुल्क कमयचारीको/फाुँटवालाको सहीः—
र्मर्तः
२.

उपरोक्त अनुसार दाक्षखला भएको तथा र्सफाररसका आधारमा च ुरोट/र्बडी र्नष्काशन स्वीकृर्त ददइएको छ ।

अन्तःशुल्क अर्धकृतको सहीः-

र्मर्तः-
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अनुसूची–९क
(अन्तःशुल्क र्नयमावलीको र्नयम १८ सुँग सम्बक्षन्धत)

धयाच र्नयन्रण खाता

इजाजतपरवालाको नाम र ठे गाना ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
मौसम.. ... ... ... ... ... ... ... ... मवहना... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

स्थायी लेखा नम्बर
अन्तःशुल्क इजाजत नम्बर
र्स.नं

(नाम, शक्षक्त र पररमाण)

उत्पादन र्मर्त

धयाच नं .

र्सलर्सलेवार नं.
दे क्षख

जम्मा बोतल थान

कैवफयत

सम्म

जम्मा

नोटः १. प्रत्येक ब्राण्डको नाम, यू.पी. शक्षक्त र एम एल खुल्ने गरी िमशः उल्लेख गनुप
य ने ।
३.

यो खाता प्रत्येक ददनको स्पि दे क्षखने गरी राख्नुपने ।

cg';"rL – $ª
-lgod !#u= ;Fu ;DalGwt_

g]kfn ;/sf/
cy{ dGqfno
cfGtl/s /fh:j ljefu
-;"lt{hGo kbfy{ afx]s cGo :jo+ lgisf;g k|0ffnL cGt{utsf k|lti7fgsf nflu_
cGtMz'Ns ljj/0f kmf/fd
jif{M=============dlxgfM==== ! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@
h'g dlxgfsf] xf] To;df -_ lrGx nufpg'xf];\ .

:yfoL n]vf gDj/
cGtMz'Ns Ohfht
gDj/
gfd
7]ufgf
j:t' jf ;]jfsf] gfdM========================================================cGtMz'Ns b/M===============================================
olb o; cjlwdf sf/f]jf/ gu/]sf] eP tnsf] dxndf z'Go /fv]/ ljj/0fdf x:tfIf/ ug'{xf]; . ?==! eGbf 3l6 ePdf k};fnfO{ ?==! df ldnfg ul/ ljj/0f
eg'{xf]nf .
sf/f]jf/ d"No

vl/bdf lt/]sf]
cGtMz'Ns

!= ljqmL
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vl/bdf lt/]sf]
cGtMz'Ns qm]l86

ljqmLdf ;+sng u/]sf]
cGtMz'Ns 8]lj6

!=!= cGtMz'Ns of]Uo ljqmL
!=@ lgsf;L
@= vl/b ÷k}7f/L
@=!= cGtMz'Ns of]Uo sRrf kbfy{ vl/b
@=@= cGtM z'Ns of]Uo cGo kbfy{ vl/b
@=#= cGtMz'Ns of]Uo sRrf kbfy{ k}7f/L
@=$= cGtM z'Ns of]Uo cGo kbfy{ k}7f/L
@=%= 5'6 vl/b
@=^= 5'6 k}7f/L
#= cGo
#=!= cGo yk36
$=

hDdf

%= 8]lj6–qm]l86
-±_ jf -—_M===============
^= ut dlxgfsf] ldng ug{ jfFsL qm]l86 ================================
&= s'n ltg{' kg]{ cGtM z'Ns ?=-%–^_ M=============================
*= s/ lkmtf{ dfu ul/Psf] /sd -lgsf;Lsf] cfwf/df_M =============================================
(= s/ cjwldf k|of]u ul/Psf sfuhftx?sf] ;+VofM===========================
k|sf/
aLhssf] z'? ;+Vof
aLhssf] clGtd ;+Vof
hDdf aLhs ;+Vof
k|fKt aLhs
Hff/L ul/Psf] aLhs
q]ml86 gf]6
8]lj6 gf]6
d,
ePsf] Joxf]/f k|dfl0ft ub{5' .
ldlt M
x:tfIf/ M

-k'/f gfd_ o; cGtMz'Ns ljj/0fdf pNn]v ul/Psf] hfgsf/L ;To / k'/f

kb M

.

sfof{no k|of]hgsf] nflu dfq
sDKo"6/ btf{
ldlt =========÷======÷======
cGtMz'Ns clws[t

=============================

gf]6 M kl/df0fsf] cfwf/df cGtMz'Ns nfUg] a:t'sf] sf/f]af/ ug]{ Ohfhtkqjfnfn] z'? df}Hbft, pTkfbg, laqmL
tyf clGtd df}Hbftsf] kl/df0ffTds ljj/0f ;d]t o; ljj/0f ;fy ;+nUg ug'{ kg]{5 .
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cg';"rL – $r=
-lgod !#u= ;Fu ;DalGwt_

g]kfn ;/sf/
cy{ dGqfno
cfGtl/s /fh:j ljefu
-;"lt{hGo kbfy{ tyf ef}lts lgoGq0f k|0ffnL cGtu{tsf k|lti7fgsf nflu_
cGtMz'Ns ljj/0f kmf/fd
jif{M=============dlxgfM==== ! @ # $ % ^ & * ( !) !! !@
h'g dlxgfsf] xf] To;df -_ lrGx nufpg'xf];\ .

:yfoL n]vf gDj/
cGtMz'Ns Ohfht
gDj/
gfd
7]ufgf
j:t' jf ;]jfsf] gfdM======================================================== cGtMz'Ns b/M=============================================
olb o; cjlwdf sf/f]jf/ gu/]sf] eP tnsf] dxndf z'Go /fv]/ ljj/0fdf x:tfIf/ ug'{xf]; . ?=! eGbf 3l6 ePdf k};fnfO{ ?=! df ldnfg ul/ ljj/0f
eg'{xf]nf .

sf/f]jf/ d"No

vl/bdf lt/]sf]
cGtMz'Ns

vl/bdf lt/]sf]
cGtMz'Ns qm]l86

!= ljqmL
!=!= cGtMz'Ns of]Uo ljqmL
!=@ lgsf;L
@= vl/b ÷k}7f/L
@=!= cGtMz'Ns of]Uo sRrf kbfy{ vl/b
@=@= cGtM z'Ns of]Uo cGo kbfy{ vl/b
@=#= cGtMz'Ns of]Uo sRrf kbfy{ k}7f/L
@=$= cGtM z'Ns of]Uo cGo kbfy{ k}7f/L
@=%= 5'6 vl/b
@=^= 5'6 k}7f/L
#= cGo
#=!= cGo yk36
#=@ vkt ePsf] sRrf kbfy{df lt/]sf]
cGtMz'Ns s|]l86
$= hDdf
%= 8]lj6–qm]l86 -±_ jf -—_M===============
^= ut dlxgfsf] ldng ug{ jfFsL qm]l86 ================================
&= s'n ltg{' kg]{ cGtM z'Ns ?=-%–^_ -±_ jf -—_M=============================
*= s/ lkmtf{ dfu ul/Psf] /sd -lgsf;Lsf] cfwf/df_M =============================================
(= s/ cjwldf k|of]u ul/Psf sfuhftx?sf] ;+VofM===========================
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ljqmLdf ;+sng u/]sf]
cGtMz'Ns 8]lj6

k|sf/
k|fKt aLhs
Hff/L ul/Psf] aLhs
q]ml86 gf]6
8]lj6 gf]6

aLhssf] z'? ;+Vof

d,
ePsf] Joxf]/f k|dfl0ft ub{5' .
ldlt M
x:tfIf/ M

aLhssf] clGtd ;+Vof

hDdf aLhs ;+Vof

-k'/f gfd_ o; cGtMz'Ns ljj/0fdf pNn]v ul/Psf] hfgsf/L ;To / k'/f

kb M

.

sfof{no k|of]hgsf] nflu dfq
sDKo"6/ btf{
ldlt =========÷======÷======
cGtMz'Ns clws[t

=============================

gf]6 M kl/df0fsf] cfwf/df cGtMz'Ns nfUg] a:t'sf] sf/f]af/ ug]{ Ohfhtkqjfnfn] z'? df}Hbft, pTkfbg, laqmL
tyf clGtd df}Hbftsf] kl/df0ffTds ljj/0f ;d]t o; ljj/0f ;fy ;+nUg ug'{ kg]{5 .
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नोट: यस सम्बन्धी थप जानकारीको लार्ग आन्तररक राजस्व ववभाग, लाक्षजम्पाट, काठमाडौ, आन्तररक राजस्व कायायलयहरु,
करदाता

सेवा

कायायलयहरुका

साथै

कोर्

तथा

लेखा

र्नयन्रक

कायायलयमा

सम्पकय

गनय

वा

ववभागको

वेवसाईट www.ird.gov.np मा लग इन गनय वा ववभागमा सञ्चार्लत call center को टोल वि नं . १६६००१४००००
मा फोन गनय अनुरोध छ।साथै यस ववभागको आर्धकाररक फेसबुक र क्षट्वटर पेजवाट समेत थप जानकारी प्राप्त गनय
सवकन्छ ।
स्लोगान
अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु, से वाको कारोबार गनय अगाडी अन्तःशुल्क ईजाजत र्लन नववयसौँ ।
कुनै पर्न सामान खररद र्बिी गदाय ववल र्लने ददने बानी बसालौं ।
१८ वर्य नपुगेका बालबार्लकाहरुलाई मददरा तथा सुर्तय जन्य वस्तु वेचववखन नगरौं ।
आन्तररक राजस्व ववभाग
लाक्षजम्पाट, काठमाडौं फोन नं. ०१४४१५८०२, ४४१५८०३

k'gZrM of] k'l:tsfdf pNn]v ePsf] s'g} ljifo k|rlnt s/ sfg'g tyf lgb]{lzsf;+u aflemg uPdf k|rlnt s/
sfg'g tyf lgb]{lzsf adf]lhd g} x'g]5 .
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