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मममत 2078/03/31
श्री ाू ला करदाता कायाथलय
श्री मध्यमस्तरीय करदाता कायाथलय
श्री आन्त्तररक राजस्व कायाथलय, ;a}
श्री करदाता सेवा कायाथलय, ;a}
ववषय: कर बीजकको मसलमसलेवार नम्बर सम्बन्त्धमा
मूल्य अमभबृवि कर ऐन 2052 को दफा 14 र दफा 14क ले कर बीजकका सम्बन्त्धमा कानूनी व्यवस्र्ा गरे को छ । कर
बीजकको मसलमसलेवार नम्बरका सम्बन्त्धमा ववभागबाट क ववमभन्न मममतमा पररपर जारी गररएका छन्। ववद्युतीय बीजक सम्बन्त्धी
कायथववमध 2074 ले पमन कम््युट कर सफ्ट कवेयरबाट क ववद्युतीय बीजक जारी गने सम्बन्त्धमा ववमभन्न व्यवस्र्ा गरे को छ ।उक्त सबै
व्यवस्र्ाहरुले प्रत्येक आमर्थक वषथको शुुदे जख कर बीजक नम्बर पररवतथन हरुने, बीजकको मसररयल नम्बरलाई Break

गनथ

नममल्ने, ववमभन्न शाखा उपशाखा वा कारोबारको प्रकृमत अनुसार छु ट्टाछु ट्टै स्र्ानहरुबाट क कर बीजक जारी गनुथ पने भएमा त्यस्तो
शाखा वा कारोबारलाई जनाउने गरी छु ट्टै मसररयल नम्बरको स्वीकृमत मलई बीजक जारी गनथ पाउने व्यवस्र्ा गरे का छन् ।तर
यदाकदा धेरै शाखा हरुने करदाताले शाखा कायाथलयहरुबाट क जारी हरुने बीजकको शीषथ भागमा शाखाको नाम उल्ले ख गरी प्रत्येक

शाखाबाट क समानान्त्तर नम्बरका कर बीजक जारी भइरहरेको जानकारी हरुन आएको हरुुँदा केन्त्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली

ववकासको सन्त्दभथमा करदाताले जारी गने प्रत्येक कर बीजक ववजशष्ट र पृर्क (Unique and distinct) हरुन ु पने भएकाले यस पूव थ
जारी भएका पररपर तर्ा कायथववमधले गरे का व्यवस्र्ाहरुलाई कायम राख्दै कर बीजकको मसलमसलेवार नम्बरका सम्बन्त्धमा
दे हराय बमोजजम गनुथ गराउनु हरुन मनणाथयानुसार अनुरोध छ:

१. मूल्य अमभबृवि करमा दताथ भएका सबै करदाताले मूल्य अमभबृवि कर ऐन 2052 को दफा 14 बमोजजम म्यानुअल
बीजक वा दफा 14क बमोजजम ववद्युतीय बीजक जारी गदाथ दोहरोरो नम्बर नहरुने गरी प्रत्येक बीजकको मसलमसलेवार
नम्बर ववजशष्ट र पृर्क (Unique and distinct) हरुने गरी बीजकमा छपाइ गने वा आफ्नो कम््युट कर सफ्ट कवेयरमा सुधार
गने ।

२. म्यानुअल वा ववद्युतीय माध्यमबाट क एक भन्त्दा बढी स्र्ानहरुबाट क कर बीजक जारी गनुथ पने भएमा बीजक जारी गने
प्रत्येक स्र्ान (Billing Outlet) को पवहरचान खुल्ने गरी कर बीजक नम्बरको अगामं वा पछामं वा मध्य भाग जहराुँ
भए पमन बीजक जारी गने स्र्ान (Billing Outlet) को पवहरचान खुल्ने कों वा अक्षर वा सं केत अमनवायथ ुपमा राखी
प्रत्येक कर बीजकलाई ववजशष्ट र पृर्क (Unique and distinct) बनाउने।

३. ववमभन्न शाखा, उपशाखा वा काउण्ट करबाट क म्यानुअल मबमलं ग गने करदाताले बीजकको शीषथ भागमा शाखा, उपशाखा वा
काउण्ट करको नाम उल्लेख गरे तापमन बीजकको मसलमसलेवार नम्बर ववजशष्ट र पृर्क (Unique and distinct) बनाउन
मामर् प्रकरण 2 बमोजजम बीजक जारी गने स्र्ान (Billing Outlet) को पवहरचान खुल्ने कों वा अक्षर वा सं केत राख्ने
।

४. बीजक जारी गने स्र्ान (Billing Outlet) को पवहरचान खुल्ने कों वा अक्षर वा सं केत राखी प्रत्येक आमर्थक वषथमा
बीजकको मसलमसलेवार नम्बर 1 बाट क शुु गने र बीजकको मसररयल नम्बरलाई Break गनथ नममल्ने बनाउने ।
बोधार्थ:
१. ववभागका सबै शाखा
२. मूल्य अमभबृवि कर प्रयोजनको लामग दताथ भएका सबै आदरणीय करदाताज्यू
महराराज कोईराला
मनदे शक

