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TITLE: आयकर वििरण डे -०२ (SELF ASSESSMENT RETURN D-02)
PURPOSE (प्रयोजन):
२० लाखदे खख ५० लाख सम्मका कारोिार भएका (मू. अ. करमा दर्ाा नभएका,
पेशागर् व्यिसाय नभएका) करदार्ाले भना पाउने स्ियं कर ननर्ाारण फाराम (D-02)
मा प्रविष्ठी गने।
Scope (कायाक्षत्र
े )

:

यो फाराम (D-02) करदार्ाहरुको कारोबारको स्ियं घोषणा हो ।
Responsibilities (खजम्मेिारर):
बीस लाखदे खख ५० लाख सम्मका कारोिार हुने (मू. अ. करमा दर्ाा नभएका, पेशागर्
व्यिसाय नभएका) करदार्ाहरुको आय, कर- रकम र अन्य दस्र्ुरहरुको वििरण
उपलब्र् गराउने खजम्मेिारी स्ियम् करदार्ाको हुनेछ । करदार्ाले कर कायाालयिाट
आफ्नो प्रयोगकर्ााको नाम (Username) ) र पासिडा (Password) प्राप्त गररसकेको
अिस्थामा ननज आफैंले फाराम (डे-०२) मा उखललखखर् कर वििरण रुजु गना
सक्नेछन्।
करदार्ाले भरे को वििरण पयााप्त छ िा छै न भनेर सुननखिर् गरी सही भए करदार्ाहरुको
कर वििरण रुजु गने खजम्मेिारी रुजु गने अनर्कृर् (Verifying Officer) को हुनेछ
Procedure (प्रकृया):
१.० स्ियं कर ननर्ाारण फाराम (डे-०२) भने प्रकृया
1.1

आयकर वििरण (डे-०२) भनाका लानग आन्र्ररक राजस्ि विभागले ननर्ाारण गरे को
िेबसाइट https://ird.gov.np खोलनु पछा

र करदार्ा पोटाल

(Taxpayer Portal)

मा खक्लक (Click) गनुा पछा ।
1.2

करदार्ा पोटाल

(Taxpayer Portal) खुले पनछ Integrated Tax System को मेन ु

(Menu) दे खखन्छ। मेन ु नदे खखएमा Integrated Tax System को अगानड रहे को ‘+’
खिन्हमा खक्लक (Click) गरे र मेन ु खोलन सवकन्छ ।
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त्यसपनछ Income Tax Menu सं गै रहे को ‘+’ खिन्हमा खक्लक गरे र Income Tax
Menu खोलनु पदाछ।

1.4

त्यसपनछ D-02 Return Entry मा खक्लक गनुह
ा ोस् र खक्लक गरे पनछ र्लको फाराम दे खा
पदाछ:

1.5

प्रत्येक D-02 Return Entry को लानग सखब्मसन(Submission) नम्बर नलनु जरुरी
हुन्छ। प्रत्येक सखब्मसन(Submission) नम्बरले वििरण पवहिान गने काम गदाछ।
मानथ दे खखएको (Display) फाराममा र्लको वििरणहरु भनुा पदाछ:
a. प्रयोगकर्ााको नाम (Username)

– प्रयोगकर्ााको नाम (Username) केस

सेखन्सवटभ (case sensitive) हुन्छ। यदद कुनै वििरणहरु पवहला आंखशक रुपमा
भररएको रहेछ भने र भविष्यमा उक्त वििरण फेरी खोलन परे मा यो प्रयोगकर्ााको
नाम (Username)

अननिाया हुन्छ।त्यसैले सखब्मसन (submission) नम्बर

नलन फाराम (form) भदाा प्रयोग गरे को प्रयोगकर्ााको नाम (Username) लेखेर
सुरखक्षर् रुपमा राख्नुहोला।
b. पासिडा (Password)– पासिडा पनन केस सेखन्सवटभ (case sensitive) हुन्छ।
यसमा ६ िा ६ भन्दा बढी characters हुन ु अननिाया छ। पवहले सेभ (save)
गरे का वििरण भविष्यमा खोलन परे मा पासिडा आिश्यक पदाछ। त्यसैले
सखब्मसन (Submission) नम्बर नलन प्रयोग गरे को पासिडा (Password)
सुरखक्षर् रुपमा राख्नुहोस्।
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c. पुन: पासिडा- पवहला लेखखएको पासिडा (Password) दिक छ िा छै न भनेर
ु ोस् ।
confirm गनाका लानग पुन: पासिडा (Password) लेख्नह
d. स्थायी लेखा नम्बर भनुह
ा ोस्।
e. आनथाक िषा भनुह
ा ोस्।
f. इमेल: इमेल टाइप गनुह
ा ोस्।
g. सम्पका नं. : – सम्पका न. टाइप गनुह
ा ोस्।
h. अन्त्यमा र्ल दे खखएको ‘Register’ बटन
'Register' बटन

खक्लक गरे पनछ र्लको

खक्लक गनुह
ा ोस् ।

खस्िन दे खापदाछ।

फाराम (Form) वप्रन्ट गनाका लानग र कर अनर्कृर्ले वििरणहरु

रुजु (Verify)

गनाका लानग सखब्मसन(Submission) नम्बर राख्न जरुरी छ।
अब 'Proceed’ बटन खक्लक गनुह
ा ोस्। खक्लक गररसकेपनछ र्ल दे खखए जस्र्ो खस्िन
दे खापदाछ।
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फाराम भने र्ररकााः
1. करदार्ाको वििरणहरु; जस्र्ै आनथाक िषा, सखब्मसन(Submission) नं, स्थायी
लेखा नम्बर, नाम, िे गानाहरु स्िर्: आफै दे खखन्छन् । त्यस पनछ करदार्ाले
र्ल उखललखखर् वििरणहरु भनुा पदाछ:- आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४
उपदफा ४ बमोखजमको (सुरुको बीस लाखसम्मको कारोबारमा लाग्ने न्यूनर्म
कर) कारोबार उललेख गने ।
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2. ग्यााँस, ि ुरोट लगायर्का र्ीन प्रनर्शर्सम्म कनमशन िा मूलय थप गरी कारोबार
गने िस्र्ुको कारोबार (अनुसूिी - १ दफा १७(क)) उललेख गने ।
3. ि.सं . (१) मा उखललखखर् कारोबार बाहे कको व्यिसावयक कारोबार (अनुसूिी
- १ दफा १७(ख)) उललेख गने ।
4. सेिा व्यिसायको कारोबार (अनुसूिी - १ दफा १७(ग)) उललेख गने ।
5. दाखखला गनुप
ा ने जम्मा रकम स्िर्: गणना हुन्छ।
a. आनथाक ऐन २०७७ को दफा २५(२) कोनभड १९ नमनाहा
b. छु ट पनछको जम्मा (४-४.१)
ाँ ैको बटन खक्लक गनुह
6. (शुलक र व्याज वहसाब गना यो सग
ा ोस् ।) Calculate
लेखखएको बटन खक्लक गरे र सबै वहसाब गनुह
ा ोस्
7. वििरण भररएको आनथाक िषाको
a. सुरु मौज्दार्:
b. खररद रकम :
c. जम्मा (क + ख):
8. अखन्र्म मौज्दार् ।
9. कर दाखखला वििरण भनुह
ा ोस अनन ‘Add’ बटन खक्लक गनुह
ा ोस् ।
10. त्यसपनछ ‘Save’ बटन (Button) खक्लक गनुह
ा ोस् ।
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अनुसूिी १३ प्रविष्ट गनाका लानग “अनुसूिी १३ र्य गना यहााँ click गनुह
ा ोस्” लेखेको िाउाँमा
खक्लक गनुह
ा ोस् ।
1.16

Entering Annex 13 (अनुसूिी १३)

िासलार्को केही र्थ्यहरु र रु १ लाख भन्दा बढीको खररद /नबवि को वििरण घोषणा गना
ु ी १३ दुई भागमा छ । पवहलो भागमा
अनुसूिी १३ मा वििरण प्रविष्ट गनुप
ा दाछ । अनुसि
िासलार्को केही वििरण भनुा पछा र दोस्रो भागमा रु १ लाख भन्दा बढीको खररद /नबिीको
वििरण भनुा पछा।

अनुसूिी १३ फाराममा वित्तीय वििरणहरु भनुह
ा ोस् ।
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यदद करदार्ाले अरु करदार्ासाँग रु. १००,००० भन्दा बढी को आनथाक कारोबार छ भने
हामीले यसको विस्र्ृर् वििरणहरु भनुा पने हुन्छ । र्ी वििरणहरुमा
व्यिसायको

स्थायी लेखा नम्िर ,

ाँ ीगर् सेिा खररद, अन्य
नाम , िषाको शुरुको नलन बााँकी (ददन बााँकी) रकम, पूज

ाँ ीगर् सामान खररद, अन्य समान खररद, यो िषाको सेिा नबवि, यो िषाको
सेिा खररद, पूज
सामान

नबिी,

िषाको

अन्र्मा

नलन

बााँकी

(ददन

बााँकी)

रकम,

भरे र

'Update'

बटन(Button)नथिेर कारोिार वििरण भदै जानु पदा छ।
यो वििरण Excel बाट पनन upload गना सक्दछौं

र्र यो नसस्टम(System)मा र्ोवकएको

ढााँिामा हुन ु पदाछ । एक्सेल फम्यााट डाउनलोड गना 'view sample’ बटन(Button) खक्लक
गरी Excel File download गना सवकन्छ । शुरु मौज्दार्, खररद, नबिी, नलनबााँकी िा ददनबााँकी
मध्ये सबै रकम रु १ लाख िा सो भन्दा कम हुनेको एकमुष्ट वििरण

प्रविस्ट गनुह
ा ोस् ।

उक्त वििरणहरु प्रविवष्ट पिार् Load Excel File मा खक्लक गरी Excel File अपलोड गनुप
ा दाछ ।
त्यसपनछ 'Save' बटन (Button) खक्लक गरे र डाटा(Data) सेभ(Save) गना सवकन्छ ।
मानथको सबै वििरण भररसके पनछ

करदार्ाहरुले वििरण Save िा Submit गनुा पदाछ ।

Save गररएको डाटाहरु भविष्यमा फेरिदल गना सवकन्छ, र्र submit भैसकेका डाटा(data)हरु
भने verification प्रयोजनका लानग सम्बखन्र्र् कर अनर्कृर्को लगइनमा जाने भएकाले
सखब्मट(submit) गररसकेपनछ उक्त वििरणहरुमा फेरबदल गना सम्भि हुदैन ।
2.0

Verification of Turnover Tax (D-०२) of Income Tax.

करदार्ाहरुले

सम्बखन्र्र् कर कायाालय बाट प्रयोगकर्ााको नाम (Username)

पासिडा(Password)

र

प्राप्त गररसकेपनछ ननजहरुले आफ्नो वििरण(return) रुजु (Verify) गना

सक्नुहन
ु ेछ । अन्यथा करदार्ाहरुले आफ्नो कर वििरण वप्रन्ट(print) गरर रुजु गने अनर्कृर्
समक्ष पेश गना सक्नु हुनेछ
प्रयोग गरे र करदार्ाहरुको

र

रुजु गने अनर्कृर्ले ITS-G002 Module Verification प्रविया

वििरण रुजु गनुप
ा नेछ ।
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