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मममत 2078/04/21
श्री ठू ला करदाता कायाथलय
श्री मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय
श्री आन्त्तररक राजस्व कायाथलय, ;a}
श्री करदाता सेवा कायाथलय, ;a}
ववषय: अन्त्त:शुल्क इजाजतपर नववकरण सम्बन्त्धमा
यस ववभागको अनलाइन सेवा माफथत करदाता आफैले ववद्युतीय माध्यमबाट अन्त्त:शुल्क इजाजतपर नववकरण गने प्रणाली
कायाथन्त्वयनमा रहे को छ। Taxpayer Portal को Excise Menu मभर रहे को Self Renew Permit प्रणाली अन्त्तगथत करदाताको स्र्ायी
लेखा नम्बर, इजाजतपर नम्बर उल्लेख गरे मा लाग्ने नववकरण दस्तुर, दाजखला गनुथ पने राजस्व शीषथकसवहतको भौचर ववभागको
प्रणालीबाट तयार हुने र सो भौचर बमोजजम ववद्युतीय माध्यमबाट दस्तुर दाजखला गरे मा वा ववभागको प्रणालीबाट तयार भएको

भौचरमा रहे को कारोबार सं केत नम्बर मलई सोही ददन बैंकमा गई दस्तुर दाजखला गरे पश्चात नववकरण हुने व्यवस्र्ा रहे को छ।
तर Officer Portal मा रहेको Excise Menu मभरको Renew Permit Menu समेत कायाथन्त्वयनमा रहेको हुंदा दोहोरो व्यवस्र्ाले गदाथ

प्रणालीगत एकीकरण हुन नसकेको हुंदा दे हाय बमोजजम गनुथ गराउनु हुन मममत 2078/0४/21 को मनणथय अनुसार अनरोध छ
।

1. यो प्रणाली बमोजजम करदाताले दे हाय बमोजजमको प्रविया अवलम्बन गरी आफ्नो इजाजतपर आफै नववकरण गनथ सक्नु
हुनेछ।
अन्त्त:शुल्क इजाजतपर नववरण गने प्रविया:
1. ववभागको वेभसाइट www.ird.gov.np लग इन गने,
2. Taxpayer Portal मा लग इन गने,
3. Excise Menu मभर रहेको Self Renew Permit मा click गने,
4. E-Permit Renew मा click गने र करदाताको PAN र Permit Number प्रवववि गने,
5. Register गने । यसले मतनुथ पने कर दे खाउँ छ।
6. बैंक छनौट गने र Submit गने ।यसले दाजखला भौचर तयार गनेछ। करदाताले IPS Connect माफथत उक्त दस्तुर
दाजखला गने सक्नु हुनेछ।यदद बैंकमा गई नगद दाजखला गने हो भने सो भौचरको कारोबार सं केत नम्बर वटपेर बैंकमा
जाने र सो कारोबार सं केत बैकमा पेश गरे पमछ सो बमोजजम दस्तुर दाजखला गने ।करदाताको KYT update भएको छ
भने SMS बाट जानकारी पठाउने व्यवस्र्ा रहे को छ ।

7. यसरी दस्तुर दाजखला गरे पमछ पून: Taxpayer Portal मा लग इन गने,
8. General मा लग इन गने,
9. Print Excise Permit मा click गने,
10. PAN र Permit Number प्रवववि गने,
11. Excise Certificate को Print Icon मा click गरी वप्रन्त्ट गने ।
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2. करदाताले पवहले बैं कमा गई भौचर दाजखला गने र सो भौचर बमोजजम इजाजतपर नववकरण गनथ कायाथलयमा मनवेदन ददने
हालको पद्दमतले गदाथ कमतपय अवस्र्ामा करदाताको स्र्ायी लेखा नम्बर, राजस्व शीषथक नम्बर, कायाथलय कोड र रकम

आददमा कुनै रुटी हुने सम्भावना रहेको र ददनहुँ धेरै भौचरहरु सं शोधन हुने गरे कोले करदाता र कर प्रशासन दुबैको समय र
ँ ा नम्बर १ मा उल्लेख भए बमोजजम गने
लागत बढ्ने र सेवा प्रवाह झन्त्झवटलो हुने गरे को हुंदा यो पद्दमतलाई रोकी बुद
गराउने।

3. आन्त्तररक राजस्व कायाथलय वा करदाता सेवा कायाथलयमा उपजस्र्त भई इजाजतपर नववकरण गनुथ पने भएमा सम्बजन्त्धत
ँ ा नम्बर 1 बमोजजमको प्रविया पूरा गरी इजाजतपर नववकरण गररददने।
कायाथलयका कमथचारीले समेत बुद

4. हाल प्रयोगमा रहेको Officer Portal मा रहेको Excise Menu मभरको Renew Permit Menu 2078 श्रावण 26 गतेदेजख

Disable गररनेछ। यदद कुनै करदाताले मामर् बुँदा नम्बर 2 बमोजजम पवहले नै बैंकमा दस्तुर दाजखला गररसकेको भए
2078 श्रावण 25 गतेमभर नववकरण गरी ददने।

5. अनलाइन सेवा माफथत अन्त्त:शुल्क इजाजतपर नववकरण गनथ करदातालाई मामर् बुँदा नम्बर 1 बमोजजम ववभागको प्रणालीबाट
भौचर तयार गरे र सोही ददन बैंकमा गई नगद दाजखला गने वा ववद्युतीय माध्यमबाट दस्तुर दाजखला गने भन्ने ववषयमा करदाता
तर्ा अन्त्य सरोकारवाला व्यजक्त र मनकायहरुलाई अववलम्ब जानकारीमूलक अनुरोध गने।
बोधार्थ:
१. ववभागका सबै शाखा
२. सूचना प्रववमध शाखा: मनणथयको फोटोकवप यसैसार् सं लग्न रहेको छ। सो बमोजजम हाल प्रयोगमा रहेको Officer Portal मा
रहेको Excise Menu मभरको Renew Permit Menu 2078 श्रावण 26 गतेदेजख अमनवायथरुपमा Disable गने व्यवस्र्ा गररददनु
हुन अनुरोध छ।
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