विद्युतीय माध्यमबाट बीजक (e-Billing) जारी गर्ने सम्बन्धी
आन्तररक राजस्ि विभागको जरुरी सूचर्ना
सूचर्ना प्रकाशर्न मममतिः 2079/0८/07
विद्युतीय माध्यमबाट अमर्निायय रुपमा बीजक जारी गर्ने सम्बन्धमा विगतमा जारी भएका सूचर्नाहरुका अमतररक्त
दे हायका करदाताहरुले आन्तररक राजस्ि विभागले तोकेको मापदण्ड, शतय र प्रवियाको अमधर्नमा रही मममत

2079/10/01 दे खि लागू हुर्ने गरी अमर्निायय रुपमा विद्युतीय माध्यम(ई-विमलङ्ग िा कम््यूटर विमलङ्ग)बाट बीजक
जारी गर्ने गरी मूल्य अमभिृवि कर ऐर्न, 2052 को दफा १४क. को उपदफा (2) तथा आयकर ऐर्न, 2058 को
दफा ८१ को उपदफा (4) बमोखजम तोवकएकोले सम्बखन्धत सरोकारिाला सबैमा यो सूचर्ना जारी गररएको छ।
अमर्निायय रुपमा विद्युतीय विजक जारी गर्ने गरी तोवकएका थप करदाताहरुिः
(क) मददरा ,वियर,िाईर्न,खस्प्रट उत्पादर्न गर्ने सबै प्रमतष्ठार्नहरु ,
(ि) च ुरोट उत्पादर्न गर्ने सबै प्रमतष्ठार्नहरु ,
(ग) गुट्िा उद्योगहरु,

(घ) आ.ब.2078/79 मा िावषयक 5 करोड रुपैयााँभन्दा बविको कारोिार गर्ने सुमतयजन्य उद्योगहरु ।
अमर्निायय रुपमा विद्युतीय विजक जारी गर्ने सम्बन्धमा यस विभागको मममत 2079/02/20 गतेको सूचर्नामा
उखल्लखित दे हायका करदाताहरुले अमर्निायय रुपमा विद्युतीय विजक जारी गर्नुप
य र्ने प्रािधार्न मर्नरन्तर रुपमा रहेको छिः
मममत 2079/04/01 दे खि लागू हुर्ने गरी तोवकएका थप करदाताहरुिः

(क) आ.ि. 2077/78 िा 2078/79 को मूल्य अमभिृवि कर तथा आय वििरण मध्ये कुर्नै एक आ.ि.को
कारोबार रकम रु.१० करोड भन्दा बिीको जुर्नसुकै िस्तु तथा सेिाको कारोबार गरे का करदाताहरु

(तर कारोबारको प्रकृमत अर्नुसार उपभोक्ता/ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रुपमा विजक जारी र्नगर्ने बैंक/वित्तीय

सं स्था जस्ता मर्नकायको कारोिारको हकमा यो व्यिस्था लागू र्नहुर्ने)

(ि) बक्स अवफस प्रणालीमा आबि भएका सम्पूणय मसर्नेमा हलहरु(काठमाडौं उपत्यका बावहरका समेत)
मममत 2075/11/29 दे खि लागू हुर्ने गरी तोवकएका करदाताहरुिः

(क) िावषयक रु.5 करोड भन्दा बिीको होटल, रे ष्टुरेण्ट तथा चमेर्ना गृह र इण्टरर्नेट सेिा प्रदायक(ISP)को
कारोबार गरे का करदाताहरु

(ि) िावषयक रु.१० करोड भन्दा बिीको कारोबार गरे का मडपाटयमेन्टल स्टोर, माटय र फ्लोररङ्ग तथा फमर्नयमसङको
कारोबार गरे का करदाताहरु

(ग) बक्स अवफस प्रणालीमा आबि काठमाडौं उपत्यका मभत्रको मसर्नेमा हलहरु
यस सूचर्नामा तोवकएका कारोबार गर्ने बाहेकका जुर्नसुकै करदाताले अर्नुममत मलई स्िेखछछक रुपमा विद्युतीय विजक जारी गर्नय
सक्र्नेछ।तर यस भन्दा अगामड र्नै अर्नुममत मलई विद्युतीय विजक जारी गरररहेका करदाताहरुले पुर्निः अर्नुममत मलर्नु पर्ने
छै र्न।विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्ने व्यखक्तले विभागमा सूचीकरण गररएका विद्युतीय उपकरण तथा सफ्टिेयरहरु मात्र
प्रयोग गर्नुय पर्नेछ।

थप जार्नकारीको लामग आफू दताय रहे को कायायलयमा सम्पकय गर्नुय हुर्न तथा विद्युतीय विजक सम्बन्धी काययविमध, 2074 अध्ययर्न

गर्नुह
य ोला।विभागमा सूचीकरण गररएका विद्युतीय विजक सफ्टिेयरहरुको सूची तथा विद्युतीय विजक सम्बन्धी काययविमध, 2074
विभागको िेभ साइट www.ird.gov.np मा राखिएको छ।

