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ITS-I010 SELF ASSESSMENT RETURN (D-04)

Purpose(प्रयोजन): आयकर ऐन को दफा ९६ अनुसार करदाताहरुले आय बर्ष समाप्त भएको
तीन महिनाभभत्रमा सो बर्षको आय बबवरण ववभागले तोकेको स्थान र ढाांचामा
दाखिला गनुष पनेछ । यसको प्रमि
ु उद्दे श्य करदाताहरुलाई स्वयां कर भनर्ाषरण
फराम (डे-०४) दाखिला गने तररका ननर्ाषरण गनुष हो ।
एक भन्दा बदी स्थानमा रोजगारी भएका वा वाहर्षक कारोबार ४० लाख भन्दा
बढी रोजगारी आय भएका करदाताले स्वयां कर भनर्ाषरण फाराम (डे-०४)
बमोजजमको आय हववरण बुझाउनुपदषछ ।
Responsibilities (जजम्मेवारर):
करदाताले स्वयां कर भनर्ाषरण फाराम (डे-०४) दाजखला गनुप
ष दषछ । करदाताले
पेश गरे को आय हववरण सहह र पयाषप्त छ कक छै न भनेर सनु नस्स्ित गरी
कर अभर्कृतले रुजु गनुप
ष दषछ ।
1.0

स्वयां कर भनर्ाषरण फाराम (डे -०४)

1.1

डे-०४

आयकर

हववरण

www.ird.gov.np
1.2

भनषको

भने प्रहिया
लाभग

आन्तररक

राजस्व

हवभागको

वेबसाईट

खोली Taxpayer portal मा जललक(Click) गनुष पछष ।

Taxpayer Portal भलां कमा जललक(Click) गरे र ' Taxpayer Portal' मेन(ु Menu)
खोल्नु पदषछ ।

1.3

Income Tax Menu सँगै रिे को

‘+’ मा जललक(Click) गरे र Income Tax

Menu खोल्नुिोस।
1.4

D-04 Return Entry मा जललक(Click) गरे पभछ तलको जस्िन (Screen)दे खा पछष:
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a. प्रयोगकताषको नाम – Username (प्रयोगकताषको नाम)

सां वेदनशील (case

sensitive) िुन्छ । यदद भनवेदनमा हववरणिरु आांभसक रुपमा भररएको छ र
पभछ भनवेदन फेरी खोल्न परे को अवस्थामा, प्रयोगकताषको नाम (Username)
अभनवायष िुन्छ। त्यसैले सजममसन(Submission) फाराम भदाष प्रयोग गरे को
प्रयोगकताषको नाम (Username)

सुरजित रुपमा लेखेर राख्नु पदषछ ।

b. पासवडष – पासवडष (Password) सां वेदनशील (case sensitive) िुने भएकाले
ध्यानपूवक
ष
प्रहवष्ट गनुष पदषछ । पहिले सुरजित
खोल्नको

लाभग

पासवडष

(Password)

गरे को भनवेदन भहवष्यमा

चाहिन्छ।

त्यसैले

सजममसन

(Submission) नां. भलां दा प्रयोग गरे को पासवडष (Password) सम्झनु पदषछ।
c.

पुनःपासवडष –पहिला प्रयोग

गरे को पासवडष(Password) दिक छ वा छै न

ु ोस ।
भनेर सुभनजित गनषको लाभग पासवडष पुन: लेख्नि
d. स्थायी लेखा नम्बर – स्थायी लेखा नां. भनुि
ष ोस ।
e. आभथषक वर्ष – आय हववरण पेश गने आभथषक वर्ष छान्नुिोस ।
f. ईमेल िे गाना - आफूले सर्ैं प्रयोग गने इमेल भनुि
ष ोस ।
g. सम्पकष न. – सम्पकष मोबाइल नां. अभनवायष भनुि
ष ोस।
त्यसपभछ पुछारमा दाहिने कुनामा रिे को 'OK' बटन(Button) जललक (Click) गनुि
ष ोस ।
त्यसपभछ तलको स्िीन(Screen) दे खा पदषछ ।
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सजममसन(Submission) नां, युजरनेम(Username) र पासवडष(Password) सुरजित
राख्नुिोस । फाराम हप्रन्ट(Print) गनषको लाभग र हववरण रुजु (Verify) गनषको लाभग
सजममसन(Submission) आवश्यक पदषछ ।
‘Proceed’ बटन (Button) जललक(Click)

गरे पछी तलको जस्िन (Screen)

भडस््ले (Display) हुन्छ ।
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आभथषक वर्ष, सजममसन(Submission)नां, स्था. ले. नां.,

करदाताको नाम, िे गाना आदद

हववरणिरु स्वतः दे खा पदषछन ।
करदाताको प्रकारमा एललो प्राकृभतक मयजि वा दम्पती प्राकृभतक मयजि मध्ये एउटा छनौट
गनुि
ष ोस।
करदाताको प्रकार दम्पती प्राकृभतक मयजिको िकमा दे िायको हववरण भनुि
ष ोस ।
a. दम्पभत भए पभत वा पत्नीको स्थायी लेखा. न. छ हक छै न उल्लेख गनष “भएको” वा
“नभएको” छान्नुिोस ।
b. पभत वा पत्नीको स्थायी लेखा नां. भएमा उि स्थायी लेखा नां. उल्लेख गनुि
ष ोस ।
c. पभत वा पत्नीको नामः पभत वा पत्नीको नाम उल्लेख गनुि
ष ोस ।
Register बटनमा जललक गरी प्राप्त सजममसन नां . सुरजित राख्नुिोस । ‘‘Enter Annex’
जललक(Click) गनह
ुष ोस । त्यस पनछ तलको जस्िन (Screen) दे जखन्छ।
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Entering Annex 6 (अनुसूची ६):

यो फारम पाररश्रभमक (Remuneration) बापत आय भएको बबवरणको बबस्तत
ृ रुपमा
ब्याख्या गनषको लागग भररन्छ । बबस्तत
ृ बबवरणहरु भनषको लागग

ITS-I04-Self Assessment Return (D-04)
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बटन(Button)जललक(Click) गनह
ुष ोस। त्यसपनछ

तलको

जस्िन (Screen)भडस््ले

(Display) हुन्छ ।
Inclusion(समाबेश):आयश्रोतमा समाबेश गररनप
ु ने कुराहरु inclusion section मा
भनह
ुष ोस ् र ‘Save’ बटन(Button) जललक(Click) गरर डाटा(Data)

सेभ(Save)

गनह
ुष ोस ।
Entering Annex7 (अनुसूिी ७):
अनुसूिी ७ लगानी गरे बापत प्राप्त भएको आयको (Income From Investment)
बबस्तत
ृ बबवरण

ब्याख्या गनष को लागग भररन्छ । बबस्तत
ृ बबवरणहरु भनषको लागग

‘Annex 7’ बटन(Button)जललक(Click) गनह
ुष ोस। त्यसपनछ तलको जस्िन (Screen)
display हुन्छ ।
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Inclusion(समाबेश): आयश्रोतमा समाबेश गररनुपने कुराहरु inclusion section मा
भनह
ुष ोस ् ।

Deduction(कटौती): छुट रकम भनह
ुष ोस ्

। अको हफल्ड(Field) मा जान ‘TAB’

गथच्नह
ु ोस ।

Deductible Loss:
गथच्नुहोस ।
अरु

भागहरु

जस्तै

छुट रकम भनह
ुष ोस ् । अको हफल्ड(Field) मा जान ‘TAB’
ववववर्

(miscellaneous)

बटन(Button)जललक(Click) गरी भरे को डाटा(Data)

ITS-I04-Self Assessment Return (D-04)
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Entering Annex 8 (अनुसूची ८):

यो फारम गैर ब्यवसाय पुँज
ु ीको ननसगग (disposal of non-business asset) बाट प्राप्त

भएको आयश्रोतको बबस्तत
ृ बबवरणहरु भनषकोलागग प्रयोग गररन्छ । ‘Annex 8’
बटन(Button)जललक(Click) गरी बबवरणहरु भनह
ुष ोस ् । त्यसपनछ तलको जस्िन
(Screen)भडस््ले(Display) हुन्छ ।

भनुष पने हफल्ड(Field)िरु भनुष िोस।

The

fields in this form are as:
करको ककससम (Tax Category)- list of values बाट कुन प्रकारको ब्यबसाय हो
छान्नुहोस ् । करको प्रकार अनुसार करको दर दे जखनेछ । उदािरणको लाभग करको
हकभसम “घर / जग्गाको भनसगषबाट भएको जम्मा आम्दानी (पाँच वर्ष दे जख दश वर्षसम्म)”
छनौट गदाष सो अनुसार करको दर 2.5 प्रभतशत आउछ । उि छ वटा प्रकार मध्ये
उपयुि प्रकार छनौट गनुि
ष ोस ।
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Deductible Loss:
जान ‘TAB’

घटाउन भमल्ने घाटा रकम भनह
ुष ोस ् ।अको हफल्ड(Field) मा

गथच्नह
ु ोस ।

एक भन्दा वहढ प्रकारको लगानीबाट भएको आम्दानी भएमा अनुसूची ८ सँगै रिे को ‘+’
बटनमा जललक गरी भनुि
ष ोला।

‘Save’ बटन(Button)click गरी

भरे को डाटा(Data)

save गनह
ुष ोस ।

Entering Annex 1 (अनुसूची १)
यो फारम व्यस्ततगत आय गणनाको लागग प्रयोग गररन्छ । स्था. ले. नां. अनुसार करदाताको
प्रकार अनुरुप अनुसूिी १ स्वतः भडस््ले(Display) िुन्छ । अनुसूिी १ बबस्तत
ृ बबवरणहरु
भनषको लागग 'Annex 1' जललक(Click) गनह
ुष ोस । अनुसूिी १ अनुसूिी ६, ७ वा ८
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भरे पनछ मात्रै दे खिन्छ । त्यसपनछ तलको जस्िन (Screen) भडस््ले(Display) हुन्छ ।
अनुसूिी १ को हववरणिरु अनुसूिी ६, ७, ८ अनुसार आंससक रुपमा स्वतः गणना िुन्छ।

करको गणनामा ननवनृ तभरण (Retirement Fund), अनद
ु ान रकम (Donation), बीमा रकम
(Insurance), छुट रकम (Deductible Amount) आदद हववरणिरु भनुष िोस।
सबै हववरण भररसकेपभछ ‘Save’ बटन(Button) जललक(Click) गरी

भरे को डाटा(Data)

सेभ (save) गनह
ुष ोस ।
Entering Annex 10 (अनुसूची १०)
यो फारम कर भमलान दावीको प्रकारहरु जस्तै हकस्ता(installament payments), कर
भ ुिानी(final tax payments), स्रोतमा कर कट्टी(TDS) र भांसारमा स्रोतमा भतरे को कर
(TCS) भनष प्रयोग गररन्छ । अनुसूिी १० को बबस्तत
ृ बबवरणहरु भनषको लागग 'Annex
10' बटन(Button) जललक(Click) गनह
ुष ोस । कर दाखिला RAS भसस्टमबाट स्वतः नआउने
िुँदा करदाताले अभनवायष रुपमा यो अनस
ष नेछ ।
ु ि
ू ी १० बाट दावी गनुप
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त्यसपनछ

तलको

जस्िन

(Screen)

भडस््ले(Display)

हुन्छ।

कर दावीको हकभसम: तल दे खाएको भलस्ट(list)वाट कर दावीको हकभसम (िेभडट(credit)को
हकभसम) छान्नु िोस।

कर दावीको हकभसमिरुः
१. Credit Claim: सोिी आभथषक वर्षमा दाजखला गरे को हकस्ताबन्दी कर लगायतका
कर रकम
२. Transport Claim: सोिी आभथषक वर्षमा सवारी सार्न कर दाजखला गरे को
रकम
३. Customs Claim: सोिी आभथषक वर्षमा भन्सार हवन्दुमा कट्टी भएको अभिम
आयकर
४. TDS: सोिी आभथषक वर्षमा भनजको नाममा अभिम कर कट्टी भएको रकम
५. Transfer of Credit: अजघल्लो आभथषक वर्षको भमलान गनष बाँकी रकम
कर दावीको हकभसम अनुसार भभन्न भभन्न चाहिने हफल्ड(Field)िरु दे जखन्छ।
ITS-I04-Self Assessment Return (D-04)
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राजस्व खाता नांवर(Revenue Account No.), दाखीलाको तररका, दाखीला भनस्सा नम्बर,
बैंकको नाम, दाखीला भमभत, दाखीला रकम

आहद

भनह
ुष ोस ् र

बटनमा

जललक गरी िमशः थप गदै जानुिोस ।
•

कुनै हववरण सां सोर्न गनुप
ष रे मा Edit ( ) icon र िटाउनु परे मा Delete ( ) icon
जललक गनष सलनुिन
ु ेछ ।
सबै हववरणिरु भररसकेपनछ ‘Save’ बटन जललक गरी हववरण सुरजित गनुि
ष ोस ।

Entering Annex 11 (अनुसूची ११)
यो फारम और्र्ोपिार कर समलान दाबीसंग सम्बस्न्र्त छ । अनुसूिी ११
बबवरणहरु भनषको लागग 'Annex 11' बटन जललक

को बबस्तत
ृ

गनह
ुष ोस । त्यसपनछ तलको जस्िन

भडस््ले हुन्छ ।

‘Add New’ बटन(Button)जललक(Click) गनह
ुष ोस र

त्यसपनछ तलको हफल्ड(Field)हरु

भनुष िोस।
•

सेवा भलएको भमभत, स्वास्थ सेवा ददनेको नाम, स्वास्थ सेवाको हकभसम र और्र्ोपचार
खचष भनुष िोस र 'Update' जललक(Click) गनुष िोस।
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अरू खचषिरु थ्न ‘Add New’ बटन(Button) जललक(Click) गदै थ्नु िोस।
‘Save’ बटन(Button) जललक(Click) गरी भरे को डाटा(Data) सेभ (save)
गनह
ुष ोस।

Entering Annex 12 (अनस
ु ि
ू ी १२)
यो फारम ववदे शमा नतरे को कर समलान दाबी संग सम्बस्न्र्त छ । अनस
ु ि
ू ी १२ को बबस्तत
ृ
बबवरणहरु भनषको लागग 'Annex 12’ बटन जललक गनह
ुष ोस । त्यसपनछ तलको जस्िन
भडस््ले हुन्छ ।

‘Add New’ बटन
•

जललक गनह
ुष ोस ।

ु , गत आय बर्ष सम्मको भमलान गनष बाांकी हवदे शमा भतरे को कर,
आयस्रोतको मुलक
यस आयबर्षमा हवदे शमा भतरे को कर र यस आयबर्षमा भतरे को कर दावी हववरण
भनुि
ष ोस।

•

'Update' बटन जललक गरी सेभ(Save) गनुि
ष ोस।
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थप हववरण प्रहवहष्ट गनष ‘Add New’ बटन जललक गनुि
ष ोस ।

‘Save’ बटन जललक गरी

हववरण सुरजित गनुि
ष ोस ।
कर हववरण पेश गने (Submission of D-04 IT Return)
कर हववरण submit

गनष

Annex List पेजमा जानुहोस र

‘Finalize submit'

बटन(Button) जललक(Click) गनह
ुष ोस । एकिोटी कर हववरण ‘Submit’
कर हववरण पररवतषन

गरर सकेपनछ

गनष सहकने छै न ।

कर हववरण प्रिन्ट गने (Print Return)
कर हववरण वप्रन्ट गनष पहिलो पेजमा जानह
ु ोस र 'Print' बटन(Button)जललक (Click)
गनह
ुष ोस ।
2.0

कर हववरण रुजु गने

करदाताहरुले पेश गरे को हववरण कर अभर्कृतले रुजु गनुप
ष दषछ ।
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