डे ०१ आय वििरण फाराम

आय वििरण तथा कर दाविला फाराम
(आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ र दफा ४(४) को प्रयोजनको लावि)

राजस्व दाखिला भौचर नं. ..................
स्थायी लेिा नं. ................................
आ.रा.का./ क.से.का.को नाि ................
बैंकको नाि र शािा : ................................

राजस्व शीर्ष क नं. : १११११
खिखि ...................
फिष को नाि र ठेगाना : ....................
कायाष लय कोडः
बैंक िािा नं. : ................................

नोटको खववरण
१,००० x
५०० x
२५० x

िेरो खनम्न आय वर्ष िा नेपालिा स्रोि भएको व्यवसायबाट रु २० लाि सम्ि कारोबार र रु २ लाि सम्ि िात्र आय भएको छ । ि नेपालको बाखसन्दा
व्यखि भएकाले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४(४) को व्यवस्था लागु हुने गरी आयकर वापि रु ........................ (अक्षरेपी .... ..... ..... ..... .....
... ..... ..... ..... ..... ) नगद दाखिला गरेको छु । यो आय खववरणिा लेखिएको कु रा खठक सााँचो हो । झुठ्ठा ठहररएिा कानून बिोखजि सहने बुझाउने छु
।
आय वर्ष
१

कारोबार रकि
(रु)
२

कट्टी हुने रकि
(रु)
३

आय रकि
(रु)
४ (२ - ३)

लाग्ने कर
रकि (रु)
५

दफा ११७
को शुल्क
६

दफा ११९ को
ब्याज
७

जम्िा रकि (रु)
८ (५+६+७)

जम्िा खिनुष पने कर रकि (रु)

रकि

१०० x
५० x
२५ x
२० x
१० x
५x
२x
१x
खसक्का
जम्िा

करदािा वा प्रखिखनखिको दस्ििि
................
प्रखिखनखिले दस्ििि गरेको भए प्रखिखनखिको नाि
................
कर दाखिला गने व्यखिको िोबाइल नं.
................
उपयुषि बिोखजिको राजस्व रकि प्राप्त भएको व्यहोरा प्रिाखणि गदष छौं ।
कर रकम बुविवलने बैंकले भने:
.................

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

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

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

रकि बुखझखलनेको सही

दाखिला रकि

खिखि

बैंक अखिकृ िको सही

द्रष्टव्यः कृ पया छााँया परेको भागमा वििरण उल्लेख गर्ुन पर्दैर् । साथै वििरण सम्बन्धी सम्बन्धी अन्य जार्कारीको लावग पछावि हुर्ुनहोला ।

बैक प्रवत
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द्रष्टव्यः कृ पया छााँया परेको भागमा वििरण उल्लेख गर्ुन पर्दैर् । साथै वििरण सम्बन्धी सम्बन्धी अन्य जार्कारीको लावग पछावि हुर्ुनहोला ।

करदाता प्रवत

डे ०१ वििरण तथा भौचर सम्बन्धी जानकारी
१. र्ेपालको स्रोत भएको प्रोपराइटरवसप व्यिसाय िा फमु ले एक आय िर्ु मा िावर्ु क २० लाख रुपैयााँ सम्म कारोबार र रु २ लाख सम्म आय भएमा मात्र यो वििरण पेश गर्ु नहोला । एक
आय िर्ु मा िावर्ु क २० लाख रुपैयााँ भन्र्दा बढी कारोबार भएमा िा िावर्ु क २० लाख रुपैयााँ भन्र्दा कम कारोबार भए तापवर् रु २ लाख भन्र्दा बढी आय भएमा यो वििरण पेश गर्ु
पाइर्दैर् ।
२. कर र्दावखला गर्ु आफ्र्ो स्थायी लेखा र्म्बर, आय िर्ु , कारोबार रकम र कट्टी हुर्े रकम यो वििरणमा अवर्िायु रुपमा उल्लेख गर्ु न होला। आय रकम र लाग्र्े कर रकम राजस्ि
व्यिस्थापर् सूचर्ा प्रणालीले स्ित गणर्ा गर्ेछ ।
३. विगत एक िा एकभन्र्दा बढी आय िर्ु को आय वििरण पेश र्गरेका करर्दाताहरुले सबै आय िर्ु को कारोबार रकम र कट्टी हुर्े रकम क्रमार्नसार छनट्टा छ्ट्ट्टै महलमा उल्लेख गर्ु न होला ।
एउटै वििरणमाफुत् सबै आय िर्ु को कर र्दावखला गर्ु सवकर्े व्यिस्था रहेको छ ।
४. प्रत्येक आय िर्ु समाप्त भएको तीर् मवहर्ावभत्र करर्दाताले आय वििरण र कर र्दावखला गर््ु पर्े कार्ूर्ी व्यिस्था रहेको छ । सो म्यार्द गनजारी वढलो हुर्े गरी आय वििरण र कर
र्दावखला गरेमा आयकर ऐर्, २०५८ को र्दफा ११७ बमोवजम शनल्क तथा र्दफा ११९ बमोवजम ब्याज लाग्र्े व्यिस्था रहेको छ । र्दफा ११७ बमोवजम लाग्र्े शनल्क तथा र्दफा ११९
बमोवजम लाग्र्े ब्याज गणर्ा गर्ु करर्दातालाई जार्कारी र्भएमा उक्त महल खाली राखी वििरण बैक समक्ष पेश गर््ु होला । कार्ूर् बमोवजम लाग्र्े कर, शनल्क र ब्याज राजस्ि
व्यिस्थापर् सूचर्ा प्रणालीले स्ित गणर्ा गर्ेछ ।
५. आफू र्दताु भएको आन्तररक राजस्ि कायाु लय िा करर्दाता सेिा कायाु लयको राजस्ि सैकलर् गर्ु तोवकएका बैकको जनर्सनकै शाखामा गई कर र्दावखला गर्ु सवकन्छ ।
६. करर्दाता स्ियम िा वर्जको प्रवतवर्वधले यो वििरण र कर र्दावखला गर्ु चाहेमा वर्जको र्ाम. र्दस्तखत. र मोबाइल र्म्बर अवर्िायु रुपमा उल्लेख गर्ु न होला ।
७. यस सम्बन्धमा कनर्ै थप जार्कारी आिश्यक भएमा सम्बवन्धत आन्तररक राजस्ि कायाु लय िा करर्दाता सेिा कायाु लयमा सम्पकु गर््ु होला ।
८. यो वििरण आय िर्ु समाप्त भएको वमवतले पााँच िर्ु सम्म सनरवक्षत राख्नन्र्् होला ।

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

डे ०१ वििरण तथा भौचर सम्बन्धी जानकारी
१. र्ेपालको स्रोत भएको प्रोपराइटरवसप व्यिसाय िा फमु ले एक आय िर्ु मा िावर्ु क २० लाख रुपैयााँ सम्म कारोबार र रु २ लाख सम्म आय भएमा मात्र यो वििरण पेश गर्ु नहोला । एक
आय िर्ु मा िावर्ु क २० लाख रुपैयााँ भन्र्दा बढी कारोबार भएमा िा िावर्ु क २० लाख रुपैयााँ भन्र्दा कम कारोबार भए तापवर् रु २ लाख भन्र्दा बढी आय भएमा यो वििरण पेश गर्ु
पाइर्दैर् ।
२. कर र्दावखला गर्ु आफ्र्ो स्थायी लेखा र्म्बर, आय िर्ु , कारोबार रकम र कट्टी हुर्े रकम यो वििरणमा अवर्िायु रुपमा उल्लेख गर्ु न होला। आय रकम र लाग्र्े कर रकम राजस्ि
व्यिस्थापर् सूचर्ा प्रणालीले स्ित गणर्ा गर्ेछ ।
३. विगत एक िा एकभन्र्दा बढी आय िर्ु को आय वििरण पेश र्गरेका करर्दाताहरुले सबै आय िर्ु को कारोबार रकम र कट्टी हुर्े रकम क्रमार्नसार छनट्टा छ्ट्ट्टै महलमा उल्लेख गर्ु न होला ।
एउटै वििरणमाफुत् सबै आय िर्ु को कर र्दावखला गर्ु सवकर्े व्यिस्था रहेको छ ।
४. प्रत्येक आय िर्ु समाप्त भएको तीर् मवहर्ावभत्र करर्दाताले आय वििरण र कर र्दावखला गर््ु पर्े कार्ूर्ी व्यिस्था रहेको छ । सो म्यार्द गनजारी वढलो हुर्े गरी आय वििरण र कर
र्दावखला गरेमा आयकर ऐर्, २०५८ को र्दफा ११७ बमोवजम शनल्क तथा र्दफा ११९ बमोवजम ब्याज लाग्र्े व्यिस्था रहेको छ । र्दफा ११७ बमोवजम लाग्र्े शनल्क तथा र्दफा ११९
बमोवजम लाग्र्े ब्याज गणर्ा गर्ु करर्दातालाई जार्कारी र्भएमा उक्त महल खाली राखी वििरण बैक समक्ष पेश गर््ु होला । कार्ूर् बमोवजम लाग्र्े कर, शनल्क र ब्याज राजस्ि
व्यिस्थापर् सूचर्ा प्रणालीले स्ित गणर्ा गर्ेछ ।
५. आफू र्दताु भएको आन्तररक राजस्ि कायाु लय िा करर्दाता सेिा कायाु लयको राजस्ि सैकलर् गर्ु तोवकएका बैकको जनर्सनकै शाखामा गई कर र्दावखला गर्ु सवकन्छ ।
६. करर्दाता स्ियम िा वर्जको प्रवतवर्वधले यो वििरण र कर र्दावखला गर्ु चाहेमा वर्जको र्ाम. र्दस्तखत. र मोबाइल र्म्बर अवर्िायु रुपमा उल्लेख गर्ु न होला ।
७. यस सम्बन्धमा कनर्ै थप जार्कारी आिश्यक भएमा सम्बवन्धत आन्तररक राजस्ि कायाु लय िा करर्दाता सेिा कायाु लयमा सम्पकु गर््ु होला ।
८. यो वििरण आय िर्ु समाप्त भएको वमवतले पााँच िर्ु सम्म सनरवक्षत राख्नन्र्् होला ।

