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च.नं.
मममत 2078/05/08
श्री ठू ला करदाता कायाथलय
श्री मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय
श्री आन्त्तररक राजस्व कायाथलय, ;a}
श्री करदाता सेवा कायाथलय, ;a}
ववषय: डे 03 आय वववरण पेश गने सम्बन्त्धमा
आयकर ऐन 205८ को दफा 96 बमोजजम डे 03 ढााँचामा आय वववरण पेश गने करदाताहरुले पेश गदै आएका अनुसूची 1, अनुसूची 2 र
ाँ ा सो
अनुसूची 10 मा दे हाय बमोजजम हुने गरी पररमाजथन गनथ मममत 2078/02/03 र मममत 2078/03/31 मा मनणथय भएको हुद
बमोजजम प्रणालीगत सुधार गरी लागू गररएको छ। यस ववषयमा दे हाय बमोजजमको प्रवियाहरु मनधाथरण गररएको हुाँदा सो बमोजजम कायाथन्त्वयन
गनथ गराउन सम्बजन्त्धत करदाता र कायाथलयहरुमा अनुरोध छ:
आय वववरण पेश गने र अनुसूची 10 तयार गने प्रवियाहरु:
१

ववभागको प्रणालीमा आय वववरण Submit गनुथ अगावै करदाताले अनुसूची 10 तयार गनुथ पनेछ। अनुसूची 10 मा ववमभन्न समयमा
दाजखला गरे का आयकर रकमहरु राजस्व व्यवस्र्ापन प्रणाली (RMIS) र राजस्व लेखा प्रणाली (RAS) साँग मभडान गरी मभडान भएका
भौचरहरु मार समावेश हुने प्रणाली ववकास गररएको हुंदा करदाताले कर दाजखला गदाथ वा अग्रीम कर कट्टी रकम दाजखला गदाथ
भौचरमा फरक नपने गरी स्र्ायी लेखा नम्बर, आय वषथ, राजस्व शीषथक र कायाथलय कोड उल्लेख गरी दाजखला गने र गराउने।

२

ु ाई Run गने।अनुसूची 10 मा अग्रीमरुपमा
अनुसूची 10 तयार गनथ Taxpayer Portal मा रहेको Preparation of Annex 10 भन्ने मेनल
दाजखला गरे का रकम, ममलान गनथ पाइने TDS रकम र गत ववगत वषथमा बढी दाजखला भई यस वषथ सानुथ पने कुनै िेमडट रकम भए
सो रकमहरु समावेश भए नभएको सम्पुवि गने। अनसूची 10 समावेश हुन नपने रकम भुलवस समावेश भएको रहेछ भने सो
रकमलाई हटाउने। यदद समावेश हुन ु पने कुनै रकम समावेश भएको नपाइएमा समावेश गनथ सम्बजन्त्धत कायाथलयमा सम्पकथ गरी
आवश्यक प्रविया शुरु गरी समावेश गरी अनुसूची 10 Update गने।

३

Withholding Agents ले ऐनको पररच्छे द 16 बमोजजम कर कट्टी गरी eTDS Return पेश गरी Verify भएको भए सो Verified
Voucher हरुमध्ये कानून बमोजजम ममलान गनथ पाइने रकमहरु अनुसूची 10 मा समावेश हुनेछ।यदद कुनै Withholding Agents ले
पररच्छे द 16 बमोजजम कर कट्टी गरे को तर eTDS Return पेश नगरे को वा पेश गरे पमन Verify नगरे को अवस्र्ामा सो रकम
करदाताको अनुसूची 10 मा समावेश नहुने भएकाले उक्त रकमको eTDS Return पेश गरी Verify गराउनु पने।eTDS Return पेश
गदाथ भुक्तानी रकम, कर कट्टी रकम र सम्बजन्त्धत आय वषथ मभर पने गरी अवमध उल्लेख गनुथ पने।यदद eTDS Return पेश गदाथ आय
वषथ फरक परे मा उक्त रकम सो आय वषथको अनुसूची 10 मा समावेश नहुने।

४

सं शोमधत कर मनधाथरण गदाथका बखत आगामी आय वषथमा ममलान गने गरी कायम भएको बढी दाजखला रकम भएमा सो रकमलाई
ु ा गई Transfer of
अनुसूची 10 मा समावेश गनथ सम्बजन्त्धत कर अमधकृतले एकीकृत कर प्रणालीमा रहेको Credit Transfer भन्ने मेनम
Credit प्रवववि गररददने। कर परीक्षण नभएका करदाताको ववगत वषथको बढी दाजखला भएको रकमलाई यस वषथ सानुथ (Bring
Forward) परे मा सम्बजन्त्धत कर अमधकृतले कर दाजखलाको ववषयमा छानववन गरी Credit Transfer गरी ददनु पनथ आधार र कारण
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ु ा गई Transfer of Credit प्रवववि गररददने। यसरी कर अमधकृतले Transfer
भएमा सो सम्बन्त्धी मनणथय गरी Credit Transfer भन्ने मेनम
of Credit प्रवववि गरे पमछ उक्त रकम अनुसूची 10 मा समावेश हुनेछ।

५

आय वववरण पेश गदाथ अनुसूची 10 मा बढी दाजखला भएको दे जखएमा सो रकम आगामी आय वषथको अनुसूची 10 मा स्वत: दे जखने
व्यवस्र्ा गररएको छ।

६

व्यवसायबाट आय भएमा साववक जस्तै अनुसूची 5, रोजगारीबाट आय भएमा अनुसूची 6 र लगानीबाट आय भएमा अनुसूची 7 तयार
गने ।यी अनुसूचीहरुको आधारमा प्राकृमतक व्यजक्त भए अनुसूची 1 र मनकाय भए अनुसूची 2 स्वचामलतरुपमा तयार हुनछ
े । अनुसूची
1 र अनुसूची 2 मा आय वववरण तयार गरे को मममतसम्ममा ऐनको दफा 117 को उपदफा (1) र दफा 118 बमोजजम कुनै शुल्क
लाग्ने भए सो समेत समावेश गरी कर दावयत्व गणना हुनेछ।सो मममतमा करदाताले र्प कर दाजखला गनथ पने भए कमत रकम
दाजखला गनुथ पने हो आय वववरणको अनुसूची 1 वा अनुसूची 2 मा दे जखनेछ।यदद कर रकम नपुग भएको अवस्र्ा दे जखएमा कर
दाजखला गनथ कर प्रणालीबाट भौचर तयार गरी दाजखला गनथ सवकनेछ ।यसरी दाजखला भएको रकमलाई अनुसूची 10 मा समावेश
गनथ पून: अनुसूची 10 Update गने। अनुसूची 10 तयार भए पमछ आय वववरण तयार गरी Submit गने र Verify गने।

७

आय वववरण पेश गने अजन्त्तम समयमा प्रणालीमा अत्यमधक चाप पने भएकाले डे 03 ढााँचामा आय वववरण पेश गने सबै
करदाताहरुले मामर् उल्लेख भएका प्रविया बमोजजम आय वषथ 2077/78 को अनुसूची 10 अववलम्ब तयार गने।यदद eTDS verify
नभएको वा गत वषथको Credit Transfer नभएको वा अन्त्य कुनै कारणले अनुसूची 10 मा समावेश हुन ु पने रकम समावेश भएको
नपाइएमा मामर् उल्लेख भए बमोजजमको प्रविया बमोजजम अद्यावमधक गनुथ र गराउनु हुन सबै करदाताहरुमा हाददथक अनुरोध छ ।

८

मामर् उजल्लजखत प्रणालीगत सुधारले शुरुका ददनहरुमा करदाताहरुलाई केही प्राववमधक कठीनाइ वा असहजता मसजथना हुन सक्ने
भएकाले ठू ला करदाता कायाथलय, मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय, आन्त्तररक राजस्व कायाथलय र करदाता सेवा कायाथलयहरुले
प्रार्ममकताका सार् स्र्ानीय उद्योग वाजणज्य सं घसं स्र्ा, नेपाल चाटथडथ एकाउण्टे ण्ट सं स्र्ाबाट सदस्यता मलएका लेखा परीक्षक तर्ा कर
सहयोगी सं घसं स्र्ाहरुसं ग समन्त्वय गरी करदातालाई जागरुक एवम् क्षमतावान बनाउन पहल गने।

बोधार्थ:
१. ववभागका सबै शाखा

महाराज कोइराला
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