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TITLE(शिर्षक): ITS_R005– एकलौटी (PROPRIETARY) व्यवसायका लागि मूल्य अगिवृद्धि कर
सद्धितको स्थायी लेखा नम्बर मा नयााँ दताष (NEW REGISTRATION FOR PAN
WITH VAT FOR PROPRIETARY BUSINESS)
Purpose (प्रयोजन):

एकलौटी (Proprietary) व्यवसायका लागि मूल्य अगिवृद्धि कर सद्धितको

स्थायी लेखा नम्बर मा नयााँ दताष प्रद्धियाको द्धवगि र शजम्मेवारी पररिाद्धर्त
िनन।
ष
Responsibilities (शजम्मेवारी):
एकलौटी व्यवसायको मूल्य अगिवृद्धि कर सद्धितको स्थायी लेखा नम्बरमा
नयााँ दताषका लागि आन्तररक राजस्व द्धविािले तोकेको गनयमाननसार चाद्धिने
सम्पूर्ष द्धववरर्िरु उपलब्ि िराउने दाद्धयत्व स्वयम् करदाताको िननेछ ।
करदाताले द्धवद्यनतीय माध्यमबाट वा आन्तररक राजस्व द्धविािले जारी िरे को
फाराम िरी आफ्नो द्धववरर्िरु आन्तररक राजस्व द्धविाि अन्तिषतका कायाषलयमा
पेि िनष सक्ननिन
न ेछ ।
करदाताले िरे को द्धववरर् सिी छ वा छै न र पयाषप्त छ वा छै न िनेर सनगनशित िने र
करदाताको माि अननरुप करदाताको दताष प्रद्धिया थाल्ने दाद्धयत्व कर अगिकृतको
िननेछ ।

Definitions (पररिार्ा):
दताष फाराम (Registration Form): दताष प्रद्धियाका लागि आन्तररक राजस्व
द्धविािले जारी िरे को फाराम ।
दताष (Registration): दताष प्रद्धियाका लागि चाद्धिने सम्पूर्ष आवश्यकता पूरा िरी
कर अगिकृतले स्वीकृगत प्रदान िरे को खण्डमा व्यवसाद्धयक

स्थायी

लेखा

नम्बर(Business PAN) र मूल्य अगिवृद्धि करमा करदाता दताष िएको मागननेछ ।

ITSR005 – New Registration for Proprietorship Business PAN with VAT

Page 1 of 19

IRD SOP

Inland Revenue Department

1.0 मूल्य अगिवृद्धि कर सद्धितको स्थायी ले खा नम्बरमा नयााँ दताष प्रद्धिया
1.1

स्थायी लेखा नम्बर दताषका लागि गनवेदन ददन व्यशि वा सं स्थाले आन्तररक राजस्व
द्धविािको वेब साइट https://ird.gov.np खोल्नन पदषछ । त्यसगित्र Taxpayer Portal
छान्नन पदषछ ।

1.2

Taxpayer Portal गलं कमा शक्लक िने । शक्लक िरे पगछ 'Tax Payer Portal' मेन न दे खा
पदषछ।

1.3

'+' सं केत शक्लक िरे र Registration for (PAN, VAT, EXCISE) गलं क फैलाउननिोस् ।

1.4

Application for Registration मा शक्लक िननि
ष ोस् ।त्यसपगछ तलको शस्िन दे खा
पदषछ।

1.5

मूल्य अगिवृद्धि कर सद्धितको नयााँ स्थायी लेखा नम्बर दताषका लागि गनवेदन
ददन सशब्मसन (Submission) नं. गलन जरुरी िनन्छ । सशब्मसन नं. गलन
मागथ शस्िनमा दे शखएको फाराम िननष पदषछ । तलको द्धववरर्िरु मागथ
दे खाइएको शस्िनमा िननि
ष ोस् ।
1. Username

–

Username

(प्रयोिकताषको

नाम)

सं वेदनिील

(case

sensitive) िनन्छ । यदद गनवेदनमा द्धववरर्िरु आंगसक रुपमा िररएको छ र
पगछ गनवेदन फेरी खोल्न परे को अवस्थामा, प्रयोिकताषको नाम (Username)
अगनवायष िनन्छ। त्यसै ले सशब्मसन फाराम िदाष प्रयोि िरे को प्रयोिकताषको
नाम (Username) सनरशित रुपमा राख्नन पदषछ ।
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2. Password – पासवडष (Password) सं वेदनिील (case sensitive) िनने
िएकाले ध्यानपूवक
ष
प्रद्धवष्ट िननष पदषछ । पद्धिले सनरशित
िद्धवष्यमा

िरे को गनवेदन

खोल्नका लागि पासवडष चाद्धिन्छ। त्यसैले सशब्मसन नं. गलाँदा

प्रयोि िरे को पासवडष सम्झनन पदषछ ।
3.

Re-Password –पद्धिला प्रयोि

िरे को पासवडष दिक छ वा छै न िनेर

सनगनशित िनषका लागि पासवडष पनन:टाइप िननष पदषछ ।
4. Contact No. – सम्पकष मोबाइल नं. टाइप िननि
ष ोस् ।
5.

Email ID - आफूले सिैं प्रयोि िने इमेल टाइप िननि
ष ोस् ।

6. दताषका लागि – व्यावसाद्धयक स्थायी लेखा नम्बर दताषका लागि Income
Tax र VAT दनवै छान्ननिोस्।

7. गनवेदन दताष िने कायाषलय छान्ननिोस् । (गनवेदकले आन्तररक राजस्व

कायाषलय (IRO) वा करदाता सेवा कायाषलय (TSO) कननै एकमा गनवेदन
दताष िनष सक्नेछन्।)

8. कनन कायाषलयमा गनवेदन दताष िने िो त्यो सूचीबाट छान्ननिोस् ।

9. त्यसपगछ पनछारमा दाद्धिने कननामा रिे को 'OK' बटन शक्लक (Click) िननि
ष ोस्
। त्यसपगछ तलको शस्िन दे खा पदषछ ।

सशब्मसन नं. , यनजरनेम, पासवडष सनरशित राख्ननिोस् । फाराम द्धप्रन्ट िनषका लागि र कर
अगिकृतद्वारा फाराम प्रमार्ीकरर् िनषका लागि सशब्मसन नं को आवश्यकता पदषछ।
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व्यवसायको द्धववरर्िरु दे िायअननसार िननि
ष ोस्।
1. सूचीबाट व्यवसायको प्रकार(Business Type) 'Individual' छान्ननिोस् ।
2. सूचीबाट व्यवसायको उप-प्रकार (Business SubType) छान्ननिोस् । व्यवसायको
प्रकार

'Individual'

छागनएको

िनाँदा

व्यवसायको

उप-प्रकारमा

'PROPRIETORSHIP' मात्र दे खा पदषछ।
3. “Do you already have PAN?” लेशखएको स्थानमा करदाताले व्यशिित स्थायी
लेखा नम्बरलाई व्यावसाद्धयक स्थायी लेखा नम्बर मा रुपान्तरर् िदाष “Yes”
अन्यथा 'NO' शक्लक िननष पदषछ।
अिागड बढ्नका लागि 'Continue' बटन शक्लक िननि
ष ोस्।त्यसपगछ तलको शस्िन
दे खापदषछ।

तलको द्धववरर्िरु िननि
ष ोस्।
1. गनवेदकको पद्धिलो, बीचको र अशन्तम नाम (थर ) नेपालीमा िननि
ष ोस् ।
2. गनवेदकको पद्धिलो , बीचको र अशन्तम नाम (थर ) अंग्रज
ष ोस् ।
े ीमा िननि
3. गलं ि(Sex): करदाताको गलंि छान्ननिोस् ।

ITSR005 – Registration for Business PAN and VAT for Proprietary Business

Page 4 of 19

IRD SOP

Inland Revenue Department

4. जन्म गमगत(Date of Birth): जन्म गमगत गबिम सम्बत वा इश्वी सम्बत कननै एकमा
िनन सक्दछ। करदाताले फाराममा रिे को बटन प्रयोि िरी द्धव.सं . वा इ.सं . कनन मा जन्म
गमगत राख्ने िो उल्लेख िननष पदषछ । दनबै गमगतको ढााँचा ‘YYYY.MM.DD’ िननेछ।
5. राद्धियता(Nationality): सूचीबाट राद्धियता छान्ननिोस् र Enter गथच्ननिोस् ।
6. कािजात(Documents): सूचीमा दे खा परे को कननै एउटा कािजातको प्रकार छान्नन
पदषछ । कािजात अपलोड िनषका लागि 'Upload' सं केत शक्लक िननि
ष ोस् ।
कािजातको प्रकारमा नािररकता, रािदानी आदद िनन सक्दछन्। त्यसपगछ तलको
शस्िन दे खा पदषछ।

7. सूचीबाट

कािजातको

प्रकार

छागनए

अननसार

उि

कािजातको

नं

िननि
ष ोस्।
8. कािजात जारी िने कायाषलयको नाम िननि
ष ोस्।
9. कािजात जारी िने कायाषलयको स्थान िननि
ष ोस्
10. कािजात जारी िरे को गमगत गब.सम् मा 'YYYY.MM.DD' नमूनामा िननि
ष ोस्
11. कािजात/पररचय पत्र अपलोड(Upload) िनषका लागि 'Browse' बटन
शक्लक िननि
ष ोस् र पद्धिला स्क्यान िरे को कािजात से ि िरे को िाउाँमा िई
उि

फाइललाई

डबल

शक्लक

िननि
ष ोस्

।

अपलोड

िररने

कािजात/पररचय पत्रको साईज अगिकतम 500 KB िननपन नेछ ।
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12. त्यसपगछ 'OK' बटन शक्लक िननि
ष ोस्।
13. फोटो अपलोड िने (Uploading Photo) तररका:
a. करदाताको फोटो लेशखएको स्थानमा 'Browse' बटन शक्लक
िननि
ष ोस्। फोटोको साईज अगिकतम ५०० KB को िननपन दषछ ।
फोटो JPEG Image Format मा िननपन नेछ ।

b. फोटो फ्रेमगित्र

करदाताको अननिार प्रष्ट दे शखने िरी चारकनना

गमलाउननिोस् । त्यसपगछ 'Take this Picture' बटन शक्लक िरी
फोटो

लोड (load)

िननि
ष ोस्। लोड

िएको

फोटो

शस्िनको

दाद्धिनेपद्धि दे शखन्छ ।
14. पगत/पत्नीको (Spouse) नाम पद्धिलो, बीचको र थर िननि
ष ोस् ।
15. द्धपताको (Father) नाम पद्धिलो, बीचको र थर िननि
ष ोस् ।
16. माताको (Mother) नाम पद्धिलो, बीचको र थर िननि
ष ोस् । द्धपता वा
माताको नाम अगनवायष िनन्छ ।
17. बाजेको (Grandfather) नाम पद्धिलो, बीचको र थर िननि
ष ोस् ।
18. नाबालकको (Minor) िकमा अगििावकको नाम पद्धिलो, बीचको र थर
िननि
ष ोस् ।
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पेिाकमीको िकमा
19. पेिाित प्रमार् पत्र नं. िननि
ष ोस् ।
20. सूचीबाट पेिाको प्रकार छान्ननिोस् ।
21. सूचीबाट पेिाको उप-प्रकार छान्ननिोस् ।
22. ‘Add’ वटन गथचेर पेिा सेि िननि
ष ोस् ।
23. एक िन्दा बढी पेिाित तथयांक (Professional Data) िनष गनवेदकले मागथ
को १९ दे शख २३ सम्मको द्धवगि दोिोराउननिोस् ।
24. िे िाना:
1. सूचीबाट िे िाना छान्ननिोस्।
2. िे िाना

मिानिरपागलका,

िाउाँपागलका मध्ये

उपमिानिरपागलका,

निरपागलका,

कनन िो त्यो छान्ननिोस् ।

3. मिानिरपागलका, उपमिानिरपागलका, निरपागलका, िाउाँपागलकाको
नाम नेपालीमा छान्ननिोस् ।
4. मिानिरपागलका, उपमिानिरपागलका, निरपागलका, िाउाँपागलकाको
नाम अंग्रजीमा छान्ननिोस्
5. स्थानको नाम (टोल) नेपालीमा उल्लेख िननि
ष ोस् ।
6. स्थानको नाम(टोल) अंग्रज
ष ोस् ।
े ीमा उल्लेख िननि
7. वाडष नम्बर (Ward Number) उल्लेख िननि
ष ोस् ।
8. घर नम्बर (House Number) उल्लेख िननि
ष ोस् ।
9. इमेल (email) उल्लेख िननि
ष ोस् ।
10. फोन नं. िएमा सो पगन उल्लेख िननि
ष ोस् ।
11. मोबाइल नं. अगनवायष उल्लेख िननि
ष ोस् ।
12. फ्याक्स नम्बर िएमा सो पगन उल्लेख िननि
ष ोस् ।
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a) अस्थाई िे िाना िनषका लागि (यो अगनवायष छै न)
a. सूचीबाट शजल्ला छान्ननिोस् ।
b. मिानिरपागलका, उपमिानिरपागलका, निरपागलका, िाउाँपागलकाको

बटन

छान्ननिोस् ।
c. मिानिरपागलका,

उपमिानिरपागलका,

निरपागलका,

िाउाँपागलकाको

नाम

छान्ननिोस् ।
d. टोल उल्लेख िननि
ष ोस् ।
e. घर नं िननि
ष ोस् ।
f. वडा नं िननि
ष ोस् ।
g. इमेल (email) िननि
ष ोस् ।
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h. मोबाईल न (mobile) अगनवायष िननि
ष ोस् ।
i.

सम्पकष नं. िएमा सो पगन िननि
ष ोस् ।

j.

फ्याक्स नं. िएमा सो पगन िननि
ष ोस् ।

k. वेबसाईट िएमा सो पगन िननि
ष ोस् ।
l.

पोस्ट बक्स िएमा सो पगन िननि
ष ोस् ।

b) बैंक खाता नम्बर उल्लेख िननि
ष ोस्
a. बैंक खाता नम्बर िएमा बैंकको नाम उल्लेख िननि
ष ोस् ।
b. बैंकको िाखा उल्लेख िननि
ष ोस् ।
c. बैंकको खाता नम्बर उल्लेख िननि
ष ोस् ।
c) सबै द्धववरर्िरु िररसकेपगछ करदाताले सेि िनषका लागि 'Save' बटन शक्लक िननि
ष ोस् ।
d) द्धववरर्िरु िनष जारी राख्न 'Next' बटन शक्लक िननि
ष ोस् । 'Next ' बटन शक्लक िरे पगछ
गसस्टमले व्यवसाद्धयक द्धववरर्िरु िनषका लागि फाराम दे खाउाँछ ।
व्यवसाद्धयक द्धववरर्िरु िननि
ष ोस् ।

ITSR005 – Registration for Business PAN and VAT for Proprietary Business

Page 9 of 19

IRD SOP

Inland Revenue Department

25. फमषको नाम (Trade Name) नेपालीमा िननि
ष ोस् ।
26. फमषको नाम (Trade Name) अंग्रज
ष ोस् ।
े ीमा िननि
27. दताष द्धववरर्िरु जस्तै दताष गमगत, दताष नम्बर, दताष िरे को कायाषलय र
स्थान, कारोबार सनरु गमगत वा सनरु िनने गमगत िननि
ष ोस् ।
28. नयााँ व्यवसायको िकमा नयााँ र िक िस्तान्तरर् िएको िकमा त्यद्धि
अननसार छान्ननिोस ।
29. मनख्य कायाषलयको िे िाना र कारोबारको मनख्य स्थान िननि
ष ोस्।
30. पत्राचार िने िे िाना िननि
ष ोस्।
31. बैँक खाताको द्धववरर् िननि
ष ोस्।
32. बायोमेद्धिक प्रयोजनका लागि प्रोप्राइटरको द्धववरर् (पद, स्थायी लेखा नम्बर
र नाम) िननि
ष ोस्।
33. आयकरका लागि दताष लािन िनने गमगत िननि
ष ोस्।
34. यो मनख्य व्यवसाय िो वा िोइन िनेर 'Check Box' मा चेक िननि
ष ोस्।

व्यशिको एक िन्दा बढी व्यवसाय िए तापगन कननै एउटा व्यवसायलाई
मनख्य

व्यवसाय

बनाउनन पछष

।

'Check Box' मा

चेक

िररएको

व्यवसायको नाम प्रमार्पत्रमा मनख्य फमषको नाम िनेर दे शखन्छ ।
35. व्यवसायको विीकरर्को लागि नेपालस्तरीय औद्योगिक विीकरर् (NSIC)
अननसार

व्यापार

िेत्र

(Business Sector), व्यापार

प्रिाि (Business

Division), व्यापार समूि (Business Group), र व्यापार विष (Business Class)
छान्ननिोस् र 'Add' बटन शक्लक िननि
ष ोस्। गनवेदकले एक वा सो िन्दा
बढी व्यवसायको प्रकार र व्यवसायको उप-प्रकार छान्न सक्ननिन
न ेछ।
उशल्लशखत िररएका द्धववरर्िरु प्रमार्पत्रमा दे शखने िननाले गनवेदकले
साविानी पूवक
ष
व्यवसायको प्रकार र व्यवसायको उप-प्रकार छान्ननपने
िनन्छ ।
द्धविािको वेबसाईटमा राशखएको नेपालस्तरीय औद्योगिक विीकरर् (NSIC)
बाट NSIC कोड िे न ष सद्धकन्छ । NSIC कोडको आिारमा विीकरर्
सम्बन्िी द्धववरर् खोजी िनष सद्धकन्छ ।
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िाखासम्बन्िी द्धववरर्
व्यवसायको िाखा वा िाखािरु छन् वा छै नन िनेर शक्लक िननि
ष ोस् । यदद
छ िनेर शक्लक िररएको छ िने िाखाको द्धववरर्िरु िनष एउटा 'TAB' दे खा
पदषछ।
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िाखा रिे को घरिनीको द्धववरर्िरु िनषको लागि घरिनीको द्धववरर् TAB शक्लक
िननि
ष ोस्।
a. स्थायी लेखा नम्बर (यदद िएमा)
b. घरिनीको पनरा नाम नेपालीमा
c. कोिाको िेत्रफल (लम्बाई, चौडाई द्धफटमा)
d. िाडा सम्झौता गमगत (द्धव.सं .)
e. कोिाको तथा जग्िाको िेत्रफल:(स्क्वायर द्धफटमा)
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f. घरिनीको िे िाना
व्यवसाद्धयक व्यशिित द्धववरर्(प्रबन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृतको द्धववरर्)
प्रबन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृत (प्रोप्राईटर िन्दा फरक िएमा) को
व्यवसाद्धयक व्यशिित द्धववरर् TAB शक्लक िननि
ष ोस् ।
a. प्रबन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृतको नाम पद्धिलो,
बीचको र थर िाल्ननिोस् ।
b. प्रबन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृतको

नाम पद्धिलो,

बीचको र थर िाल्ननिोस् ।
c. गनयनशि गमगत द्धविम सम्बतमा िननि
ष ोस् ।
d. कािजातको प्रकार छान्ननिोस् (नािररकता, रािदानी)।
e. पररचय पत्र नं छान्ननिोस्।
f. जारी िने कायाषलयको नाम उल्लेख िननि
ष ोस्।
g. जारी िने कायाषलयको स्थान िननि
ष ोस्।
h. जारी िरे को गमगत िननि
ष ोस् ।
i.

पररचय पत्र अपलोड (Load) िनषको लागि 'Browse' बटन शक्लक
िननि
ष ोस् र पद्धिला स्क्यान िरे को कािजात सेव िरे को िाउाँमा िएर
उि फाइललाई डबल शक्लक िननि
ष ोस् ।

j.

प्रबन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृतको िे िाना िननि
ष ोस्।

k. करको

प्रयोजनको

लागि

सम्पकष

व्यशिको

द्धववरर्िरु

िननि
ष ोस्।यदद सम्पकष व्यशि (प्रोप्राईटर वा प्रबन्ि गनदे िक/प्रमनख
कायषकारी अगिकृत िन्दा गिन्न रिे को अवस्थामा) उि व्यशिको
द्धववरर् िननि
ष ोस् ।
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36. व्यवसाय थप्न 'Add Business' बटन शक्लक िननि
ष ोस् । गसस्टमले तलको
गग्रड मा एउटा line दे खाऊछ ।
37. फेरी अरु व्यवसाय थप्न 'Add ' बटन शक्लक िननि
ष ोस् ।
िोदामको द्धववरर्
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िाखा वािेक िोदाम िएमा “िोदामको द्धववरर्” िननि
ष ोस् । ‘िोदाम’ ट्याब शक्लक
िरे र िोदामको द्धववरर् प्रद्धवष्ट िननि
ष ोस् ।
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a. िोदाम नम्बर िननि
ष ोस् ।
b. िोदामको नाम नेपालीमा िननि
ष ोस् ।
c. िोदामको नाम अं ग्रज
ष ोस् ।
े ीमा िननि
d. सूचीबाट िोदामको िे िाना छान्ननिोस्।
e. िे िाना

मिानिरपागलका,

उपमिानिरपागलका,

निरपागलका,

िाउाँपागलका मध्ये कनन िो त्यो छान्ननिोस् ।
f. स्थानको नाम(टोल) नेपालीमा उल्लेख िननि
ष ोस् ।
g. िोदाम रिे को घर नम्बर, घर िनीको नाम, िोदामको िेत्रफल आदद
द्धववरर् उल्लेख िननि
ष ोस् ।
h. मिानिरपागलका,

उपमिानिरपागलका,

निरपागलका, िाउाँपागलकाको

नाम नेपालीमा उल्लेख िननि
ष ोस् ।
एक िन्दा बढी िोदाम िए द्धववरर् थप्नका लागि 'िोदाम थप्ननिोस्' बटन शक्लक िननि
ष ोस्
्
र मागथकै प्रद्धिया दोिोरयाउनन
िोस् ।
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38. द्धववरर्िरु सेव िनष 'Save' बटन शक्लक िननि
ष ोस् ।
मूल्य अगिवृद्धि कर सम्बशन्ित द्धववरर्िरु िनष 'Next' बटन शक्लक िननि
ष ोस् । त्यसपगछ
तलको शस्िनदे खा पदषछ ।

1. तल दे िाय अननसार मूल्य अगिवृद्धि कर (VAT) सम्बशन्ित द्धववरर्िरु िननि
ष ोस् ।
a. गनवेदकले स्व-इच्छाले मूल्य अगिवृद्धि करमा दताष िनन चािे को िो वा िोइन िनेर
छान्ननिोस्। वस्तनको िकमा वाद्धर्क
ष
पचास लाख, सेवाको िकमा र गमशित
कारोबारको िकमा वाद्धर्क
ष
बीस लाख कारोबार िएका करदातािरुले अगनवायष
रुपमा मू. अ. करमा दताष िननपन दषछ । साथै ऐनको दफा १० ले अगनवायष रुपमा
दताष िननपन ने वस्तन तथा सेवाको िकमा समेत अगनवायष दताष िननपन दषछ ।
b. मू. अ. करमा दताष लािू िनने गमगत िननि
ष ोस् ।
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c. ित आगथषक वर्षको, कनल कर लाग्ने कारोबार (गनकासी समेत) र कनल अननमागनत
कर लाग्ने कारोबार (गनकासी समेत तीन मद्धिनासम्मको ) िननि
ष ोस् ।
d. ित आगथषक वर्षको कनल अननमागनत कर नलाग्ने

कारोबार (गनकासी समेत) र

कनल अननमागनत कर नलाग्ने कारोबार (गनकासी समेत तीन मद्धिनासम्मको )
िननि
ष ोस् ।
e. ित आगथषक वर्षको कनल मूल्य अगिवृद्धि कर नलाग्ने कारोबार (गनकासी समेत) र
ित आगथषक वर्षको कनल मूल्य अगिवृद्धि कर नलाग्ने कारोबार (गनकासी समेत
तीन मद्धिनासम्म) िननि
ष ोस्।
f. ित आगथषक वर्षको कनल कारोबार िननि
ष ोस् र अननमागनत कनल कारोबार (तीन
मद्धिनासम्मको) िननि
ष ोस्।
g. ित आगथषक वर्षको कनल गनिाषरर् योग्य आय र कनल अननमागनत गनिाषरर् योग्य
आय (तीन मद्धिनासम्मको) िननि
ष ोस् ।
h. ित आगथषक वर्षको कनल गनकासी िननि
ष ोस् र कनल अननमागनत गनकासी (तीन
मद्धिनासम्मको) िननि
ष ोस् ।
i.

'Check Filling Period' बटन शक्लक िरी प्रर्ालीले उत्पन्न िरे को कर अवगिको
बारे मा जानकारी गलननिोस् ।

j.

मूल्य अगिवृद्धि करको सम्पकष व्यशिको द्धववरर् िननि
ष ोस् (िे िाना सद्धित,यदद
आयकरका लागि िररएको सम्पकष व्यशिको द्धववरर् िन्दा गिन्न रिे मा) ।

k. बायोम्याद्धिक द्धववरर् अद्यावगिक निएको िएमा बायोमेद्धिक प्रयोजनका लागि
प्रोप्राइटर वा सं चालक वा अगिकार प्राप्त व्यशिको द्धववरर् (पद, स्थायी लेखा
नम्बर र नाम) िननि
ष ोस्।
l.

द्धववरर् सेि िनष 'Save' बटन शक्लक िननि
ष ोस् । सेि िररएको द्धववरर् िद्धवष्यमा
पररवतषन िनष सद्धकनेछ।

m. द्धववरर् Submit िनष 'Submit' बटन शक्लक िननि
ष ोस् । सशब्मट िररएको द्धववरर्
िद्धवष्यमा पररवतषन िनष सद्धकने छै न ।
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n. दताष फाराम द्धप्रन्ट िनष 'Print' बटन शक्लक िननि
ष ोस्। द्धप्रन्ट िएको गनवेदनमा
िस्तािर िननि
ष ोस् र सम्बशन्ित to IRO/TSO अगिकृतलाई प्रमाशर्त िनषका लागि
बनझाउननिोस्।

अलटष से वा
करदाता/अगिकार प्राप्त व्यशिले पेि िरे को मोबाईल नं. र ईमेल िे िाना रुजन िनषका
लागि अलटष सेवाबाट One Time Password (OTP) पिाइन्छ । यसका लागि दे िायको
द्धववरर् िननि
ष ोस् ।
1. मोबाईल न. र ईमेल िे िाना रुजन िनष िे िानाको प्रकार छान्ननिोस् ।
2. रुजन िने द्धवगि मोबाईल वा ईमेल छान्ननिोस् ।
3. मोबाईल वा ईमेलमा प्राप्त OTP प्रद्धवष्ट िरी “OK” बटन शक्लक िननि
ष ोस् ।

2.0

गनवेदन को प्रमार्ीकरर् (Verification of Application)
2.1

करदाताले

दाशखला

िरे को

सबै

गनवेदनिरु

IRO/TSO/LTO

अगिकृतको

'Submitted List ' मा दे खा पदषछ।
2.2

करदाताको बायोम्याद्धिक द्धववरर् अद्यावगिक निएको िएमा कर अगिकृतले
करदाताको बायोम्याद्धिक द्धववरर् समेत प्रद्धवष्ट िरी गनवेदन रुजन िननप
ष नेछ ।

3.0

प्रिावी प्रद्धिया (Effectiveness Criteria)
आयकर (स्थायी लेखा नम्बर) र मूल्य अगिवृद्धि कर दताष िनष लाग्ने औसत समय ।

Revision History:
पननरावलोकन

गमगत

पररवतषनको द्धववरर्

अननरोि कताष

(ददन/मद्धिना/वर्ष)
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