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TITLE (शिर्षक): ITS_R004– व्यवसायको लागि मूल्य अगिवृद्धि कर सद्धित स्था. ले. न. नयााँ दताष
(NEW REGISTRATION OF PAN WITH VAT FOR ENTITY)
Purpose (प्रयोजन): गनकायको लागि मूल्य अगिवृद्धि कर सद्धित स्था. ले. न. नयााँ दताष
प्रद्धियाको गिगि र शजम्मेवारी पररिाद्धर्त िननष |
Responsibilities (शजम्मेवारी):
गनकायले मनल्य अगििृिी कर सद्धितको स्था. ले. न. मा नयााँ दताषको लागि
आन्तररक राजस्व द्धविािले तोकेको

गनयमाननसार

चाद्धिने सम्पूर्ष द्धववरर्िरु

उपलब्ि िराउने दाद्धयत्व स्वयम् करदाताको िननेछ । करदातािरुले द्धवद्यनतीय
माध्यमिाट वा आन्तररक राजस्व द्धविािले जारी िरे को फारम िरी आफ्नो
द्धववरर्िरु आन्तररक राजस्व द्धविाि

अन्तिषतका कायाषलयमा

पेि

िनष

सक्ननिन
न ेछ ।
करदातािरुले िरे को द्धववरर् सद्धि छ वा छै न र पयाषप्त छ वा छै न िनेर
सनगनशस्चत िने र करदाताको माि अननरुप करदाताको दताष प्रद्धिया थाल्ने दाद्धयत्व
कर अगिकृतको िननेछ ।
PROCEDURE (कायषद्धवगि ):
1.0 व्यवसायको लागि मूल्य अगिवृद्धि कर सद्धित स्था. ले . न. नयााँ दताष प्रद्धकयाको लागि
गनिेदन (Application for registration for PAN with VAT)
1.1 स्था. ले. नं. दताषको लागि गनवेदन ददन व्यशि वा सं स्थाले अन्तररक राजस्व द्धविािको
वेि साइट(Website) www.ird.gov.np प्रयोि िननष पदषछ | त्यसपगछ Taxpayer Portal
छान्नुन पदषछ |
1.2 Taxpayer Portal गलं क(Link) मा शक्लक(Click) िने|शक्लक(Click) िरे पगछ 'Tax Payer
Portal' मेन(न Menu) दे खा पदषछ|
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1.3 '+' सं केत शक्लक(Click) िरे र Registration for (PAN, VAT, EXCISE)गलं क(Link) खोल्नन
िोस्|Application for Registration’मा शक्लक(Click) िननि
ष ोस | त्यसपगछ

तलको

स्िीन(Screen) दे खा पदषछ|

मनल्य

अगििृिी

कर

सद्धितको

नयााँ

स्था.

ले.

न.

दताषका

लागि

गनवेदन

ददन

सशब्मसन(Submission) नं गलन जरुरी िनन्छ । सशब्मसन(Submission) नं गलन मागथ
स्िीनमा

दे शखएको

फाराम

िननष

पदषछ

।

तलको

द्धववरर्िरु

मागथ

दे खाईएको

नाम)

सं वेदनिील

स्िीन(Screen) मा िननि
ष ोस् ।
1. Username

–

Username

(प्रयोिकताषको

(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 (Submission) फाराम िदाष प्रयोि िरे को
प्रयोिकताषको नाम (Username) सनरशित रुपमा लेखेर राख्नन पदषछ ।

2. Password – पासवर्ष (Password) सं वेदनिील (case sensitive) िनने
िएकाले ध्यानपूवक
ष
प्रद्धवष्ट िननष पदषछ । पद्धिले सनरशित
िद्धवष्यमा

िरे को गनवेदन

खोल्नको लागि पासवर्ष (Password) चाद्धिन्छ। त्यसै ले सशब्मसन

(Submission) नं. गलं दा प्रयोि िरे को पासवर्ष (Password) सम्झनन पदषछ
।
3.

Re-Password –पद्धिला प्रयोि

िरे को पासवर्ष(Password) दिक छ वा

छै न िनेर सनगनशित िनषको लागि पासवर्ष पनन:टाइप िननष पदषछ ।
4. Contact No. – सम्पकष मोिाइल नं. टाइप िननि
ष ोस ।
5.

Email ID - आफूले सिैं प्रयोि िने इमेल टाइप िननि
ष ोस् ।
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6. दताषको लागि – व्यावसाद्धयक स्थायी लेखा नम्िर 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 सूचीिाट छान्ननिोस् ।

9. त्यसपगछ पनछारमा दाद्धिने कननामा रिे को 'OK' िटन(Button) शक्लक
(Click) िननि
ष ोस । त्यसपगछ तलको स्िीन(Screen) दे खा पदषछ ।

सशब्मसन(Submission) नं. , प्रयोिकताषको नाम (Username), पासवर्ष(Password)
सनरशित राख्ननिोस | फारम द्धप्रन्ट िनषको लागि र कर अगिकृतद्वारा फारम प्रमार्ीकरर् िनषको
लागि सशब्मसन(Submission)नं. को आवश्यकता पदषछ|
तलको द्धववरर्िरु फारममा िननि
ष ोस् |
1. सूचीिाट व्यवसायको प्रकार (Business Type) छान्ननिोस्|
2. सूचीिाट व्यवसायको उप-प्रकार (Business SubType) छान्ननिोस्| यदद ब्यवसायको
प्रकार 'Business ' छागनएको छ िने व्यवसायको उप-प्रकारको सूचीमा 'Private
Limited' ,'Public Limited', आदद दे खा पदषछन |
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3. “Do you already have PAN?” लेशखएको स्थानमा करदाताले कम्पनी रशजष्ट्रारको
कायाषलयिाट

पद्धिलानै

स्था.

ले.

नं.

सनरशित

िरे को

खण्र्मा

गनजले

'Yes'

शक्लक(Click) िननप
ष नेछ अन्यथा 'NO' शक्लक(Click) िनष सक्ननिन
न ेछ |
4. यदद 'Yes' छागनएको छ िने तलको स्िीन(Screen) दे खा पदषछ |

a) यदद द्धफल्र् अगिकृतले स्था.लेखा.नं जारी िरे को छ िने 'Manual' छान्ननिोस् | यदद
कम्पगन रशजस्रारको कायाषलयले स्था.लेखा.नं जारी िरे को छ िने 'OCR' छान्ननिोस् र
यदद स्था.ले.नं मूल्य अगिवृद्धि कर दताष िनाँदाको िखत प्राप्त िएको छ िने,
'Allocated' छान्ननिोस् |
b) स्था.ले.नं िननि
ष ोस् | त्यसपगछ आउने शस्िनमा कम्पनी दताष गमगत र कम्पनी दताष नं
िननि
ष ोस । कम्पनी दताष गमगत कम्पनी रशजस्रारको कायाषलयमा दताष िएको गमगत
राख्ननपदषछ ।

5. द्धववरर्िरु िनषको लागि 'Continue' िटन(Button) शक्लक(Click) िननि
ष ोस|
व्यवसाद्धयक द्धववरर्िरु िननि
ष ोस्|:
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6. यदद पद्धिलाको स्िीन(screen)मा व्यवसायको प्रकारमा 'Business' छागनएको गथयो
िने तलको स्िीन(Screen) दे खा पदषछ|
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7. फमषको नाम (Trade Name) नेपालीमा िननि
ष ोस् |
8. फमषको नाम (Trade Name) अंग्रज
ष ोस् |
े ीमा िननि
9. दताष द्धववरर्िरु जस्तै दताष गमगत,दताष नम्िर,दताष िरे को कायाषलय र स्थान,कारोिार
सनरु गमगत वा सनरु िनने गमगत िननि
ष ोस् |
10. नयााँ व्यवसायको िकमा “नयााँ (New)” र

िक िस्तान्तरर् िएको िकमा “िक

िस्तान्तरर्” मा शक्लक िननप
ष दषछ ।
11. मनख्य कायाषलयको िे िाना र कारोिारको मनख्य स्थान िननि
ष ोस्|
12. पत्राचार िने िे िाना िननि
ष ोस्|
13. गनकायको िकमा सं चालकको द्धववरर् िननि
ष ोस्|
14. िैँक खाताको द्धववरर् िननि
ष ोस्|
15. गनकायको िकमा अगिकारप्राप्त व्यशि वा सं चालकको िायोमेद्धरक प्रयोजनको लागि

पद,

स्थायी लेखा नम्िर र नाम िननि
ष ोस्|

16. आयकर प्रयोजनको लागि दताष लािन िनने गमगत िननि
ष ोस्|
17. व्यवसायको इजाजतपत्र एजेन्सी िननि
ष ोस् |
a. व्यवसायको इजाजतपत्र एजेन्सीको सूचीिाट छान्ननिोस्।
b. इजाजत पत्र जारी गमगत प्रद्धवष्ट िननि
ष ोस् ।
c. इजाजतपत्र नम्िर प्रद्धवष्ट िननि
ष ोस्।
18. एक िन्दा िढी इजाजतपत्र एजेन्सी थप्नपन रे मा "थप्ननिोस्" िटन शक्लक िननि
ष ोस् ।
व्यावसाद्धयक द्धववरर्
19. व्यवसायको प्रकारका लागि दे िायका द्धवकल्पिरू छन्।
a. उद्योिको फमष प्रकार(Firm type of Industry )
i. माइिो
ii. कटे ज
iii. सानो
iv. मध्यम
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v. िू लो
b. उद्योिको द्धकगसम
i. गनमाषर्
ii. खगनज आिाररत
iii. कृद्धर् र वन आिाररत
iv. पयषटन
v. ऊजाष आिाररत
vi. आईसीटी(ICT)
vii. सेवा
viii. गनमाषर्
c. वाशर्ज्य को मामला मा फमषिरु प्रकार
i. गनयाषत / आयात
ii. स्थानीय रे गर्ं ि
iii. गनयाषत मात्र
iv. आयात मात्र

v. सिै
20.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' िटन(Button)
शक्लक(Click) िननि
ष ोस| गनवेदकले एक वा सो िन्दा िढी ब्यवसायको प्रकार र
ब्यवसायको उप-प्रकार छान्न सक्ननिन
न ेछ| उि िरे का द्धववरर्िरु प्रमार्पत्र मा दे शखने
िननाले गनवेदकले साििानी पूिक
ष
ब्यवसायको प्रकार र ब्यवसायको उप-प्रकार
छान्ननपने

िनन्छ |

द्धविािको वेिसाईटमा राशखएको नेपालस्तरीय औद्योगिक विीकरर् (NSIC) िाट NSIC कोर्
िेन ष सद्धकन्छ । NSIC कोर्को आिारमा विीकरर् सम्िन्िी द्धववरर् खोजी िनष सद्धकन्छ
।
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िाखाको द्धववरर्
21. व्यवसायको िाखािरु सम्िन्िी द्धववरर् िनषको लागि िाखाको द्धववरर् Tab मा शक्लक
िननि
ष ोस |
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22. िाखा

रिेको

घरिनीको

द्धववरर्िरु

िनषको

लागि

घरिनीको

द्धववरर्

TAB

शक्लक(Click) िननि
ष ोस|
a. स्था.लुे.नुं. (यदद िएमा)
b. घरिनीको पनरा नाम नेपालीमा कोिाको िेत्रफल(लम्िाई ,चौर्ाई द्धफटमा)
c. िार्ा सम्झौता गमगत (द्धव.सं .)
d. कोिाको तथा जग्िाको िेत्रफल:(स्क्वायर द्धफटमा)
e. घरिनीको िे िाना
व्यावसाद्धयक व्यशिित (प्रिन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृत) द्धववरर्
23. व्यवसाद्धयक व्यशिित द्धववरर्(प्रिन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृतको द्धववरर्) िनषको
लागि व्यवसाद्धयक व्यशिित द्धववरर् TAB शक्लक(Click) िननि
ष ोस |

a) प्रिन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृतको नाम पद्धिलो, दोश्रो र थर नेपालीमा
िननि
ष ोस् |
b) प्रिन्ि गनदे िक/ प्रमनख कायषकारी अगिकृतको नाम पद्धिलो, दोश्रो र थर अंग्रज
े ीमा
िननि
ष ोस् |
c) गनयनशि गमगत गि. सम्ित मा िननि
ष ोस् |
d) कािजातको प्रकार छान्ननिोस् (नािररकता, रािदानी)|
न ोस्|
e) कािजात/पररचय पत्र नं लेख्नि
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f) कािजात/पररचय पत्र जारी िने कायाषलयको नाम|
g) कािजात/पररचय पत्र जारी िने कायाषलयको स्थान िननि
ष ोस्|
h) कािजात/पररचय पत्र जारी िरे को गमगत िननि
ष ोस् |
i) कािजात/पररचय पत्र अपलोर्(Upload) िनषको लागि 'Browse' िटन(Button)
शक्लक(Click) िननि
ष ोस र पद्धिला स्क्यान िरे को कािजात सेव िरे को िाउाँ
लिाई

उि

फाइललाई

र्िल

शक्लक(Click)

िननि
ष ोस

|

अपलोर्

पत्ता
िररने

कािजात/पररचय पत्रको साईज अगिकतम 500 KB िननपन नेछ ।
j) व्यवसाद्धयक व्यशिको िे िाना िननिष ोस् |
k) करको प्रयोजनको लागि सम्पकष व्यशिको द्धववरर्िरु िननिष ोस्| यदद सम्पकष व्यशि प्रिन्ि
गनदे िक/प्रमनख कायषकारी अगिकृत िन्दा गिन्न रिे को अवस्थामा उि व्यशिको द्धववरर्
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व्यवसाद्धयक व्यशिको द्धववरर् िरे अननरुप िननि
ष ोस् |

सं चालकको द्धववरर्

सं चालकको द्धववरर् स्थायी लेखा नम्िरिाट स्वत: आउने िनाँदा प्रत्येक सं चालकको अगनवायष
रुपमा स्थायी लेखा नम्िर प्रद्धवद्धष्ट िननप
ष दषछ । सिै सं चालकको द्धववरर् िनष “Add सं चालक”
Button शक्लक िरी िननि
ष ोस्|
24. िोदामको द्धववरर्
िाखा वािेक िोदाम िएमा “िोदामको द्धववरर्” िननि
ष ोस । ‘िोदाम’ ट्याि शक्लक िरे र
िोदामको द्धववरर् प्रद्धवष्ट िननि
ष ोस् ।
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a. िोदाम नम्िर िननि
ष ोस् ।
b. िोदाम नाम नेपालीमा िननि
ष ोस् ।
c. िोदाम नाम अं ग्रज
ष ोस् ।
े ीमा िननि
d. सूचीिाट िेदामको िे िाना छान्ननिोस्|
e. िे िाना मा.न.पा.,उप.म.न.पा, न.पा., िा.द्धव.स. मिे कनन िो त्यो
छान्ननिोस् |
f. स्थानको नाम(टोल) नेपालीमा उल्लेख िननि
ष ोस |
g. िोदाम रिे को घर नम्िर, घर िनीको नाम, िोदामको िेत्रफल आदद
द्धववरर् उल्लेख िननि
ष ोस ।
h. म.न.पा., उप.म.न.पा , न.पा., िा. पा. को नाम नेपालीमा उल्लेख
िननि
ष ोस |
एक िन्दा िढी िोदाम िए द्धववरर् थप्नका लागि 'िोदाम थप्ननिोस्' िटन शक्लक िननि
ष ोस्
्
र मागथकै प्रद्धिया दोिोरयाउनन
िोस ।
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25. 'SAVE' िटन(Button) शक्लक(Click) िरे र द्धववरर्िरु सेव िननि
ष ोस |
26. मूल्य अगिवृद्धि कर(VAT) सं ि सम्िशन्ित द्धववरर्िरु िनषको लागि 'Next'
िटन(Button) शक्लक(Click) िननि
ष ोस|त्यसपगछ तलको स्िीन(Screen) दे खा पदषछ |

27. तल दे िाय अननसार मूल्य अगिवृद्धि कर(VAT) सम्िशन्ित द्धववरर्िरु िननि
ष ोस् |
a. गनवेदकले स्व-इच्छा ले मूल्य अगिवृद्धि करमा दताष िनन चािे को िो वा िोइन
िनेर छान्ननिोस्| वस्तनको िकमा वाद्धर्क
ष पचास लाख, सेवाको िकमा र गमशश्रत
कारोिारको िकमा वाद्धर्क
ष िीस लाख कारोिार िएका करदातािरुले अगनवायष
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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 |
c. ित आगथषक िर्षको, कनल कर लाग्ने कारोिार (गनकासी समेत) र कनल
अननमागनत कर लाग्ने कारोिार (गनकासी समेत तीन मद्धिना सम्मको )
िननि
ष ोस् |
d. ित आगथषक िर्षको कनल अननमागनत कर नलाग्ने

कारोिार (गनकासी समेत)

र कनल अननमागनत कर नलाग्ने कारोिार (गनकासी समेत तीन मद्धिना सम्मको
) िननि
ष ोस् |
e. ित आगथषक िर्षको कनल मूल्य अगिवृद्धि कर नलाग्ने कारोिार (गनकासी
समेत) र ित आगथषक िर्षको कनल मूल्य अगिवृद्धि कर नलाग्ने कारोिार
(गनकासी समेत तीन मद्धिना सम्म) िननि
ष ोस्|
f. ित आगथषक िर्षको कनल कारोिार िननि
ष ोस् र अननमागनत कनल कारोिार(तीन
मद्धिना सम्मको) िननि
ष ोस्|
g. ित आगथषक िर्षको कनल गनिाषरर् योग्य आय र कनल अननमागनत गनिाषरर्
योग्य आय(तीन मद्धिना सम्मको) िननि
ष ोस् |
h. ित आगथषक िर्षको कनल गनकासी िननि
ष ोस् र कनल अननमागनत गनकासी (तीन
मद्धिना सम्मको) िननि
ष ोस् |
i.

'Check Filling Period' िटन(Button) शक्लक(Click) िरी प्रर्ालीले उत्पन्न
िरे को कर अवगिको िारे मा जानकारी गलननिोस् |

j.

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

k. िायोम्याद्धरक द्धववरर् अद्यावगिक निएको िएमा िायोमेद्धरक प्रयोजनको लागि
प्रोप्राइटर वा सं चालक वा अगिकारप्राप्त व्यशिको द्धववरर् (पद, स्थायी लेखा
नम्िर र नाम) िननि
ष ोस्|
l.

द्धववरर् सेव(Save) िनष 'Save' िटन(Button) शक्लक(Click) िननि
ष ोस | सेव
(Save)िररएको द्धववरर् िद्धवष्यमा पररवतषन िनष सद्धकनेछ|
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m. द्धववरर् Submit िनष 'Submit' िटन(Button) शक्लक(Click) िननि
ष ोस | सब्मीट
िररएको द्धववरर् िद्धवष्यमा पररवतषन िनष सद्धकनेछैन |
n. दताष फारम द्धप्रन्ट िनष 'Print' िटन(Button) शक्लक(Click) िननि
ष ोस| द्धप्रन्ट
िएको गनवेदनमा िस्तािर िननि
ष ोस र सम्िशन्ित to IRO/TSO अगिकृतलाई
प्रमाशर्त िनषको लागि िनझाउननिोस्|
अलटष से वा
करदाता/अगिकार प्राप्त व्यशिले पेि िरे को मोिाईल नं. र ईमेल िे िाना रुजन िनषको
लागि अलटष सेवािाट One Time Password (OTP) पिाइन्छ । यसको लागि दे िायको
द्धववरर् िननि
ष ोस ।
1. मोिाईल न. र ईमेल िे िाना रुजन िनष िे िानाको प्रकार छान्ननिोस ।
2. रुजन िने द्धवगि मोिाईल वा ईमेल छान्ननिोस ।
3. मोिाईल वा ईमेलमा प्राप्त OTP प्रद्धवष्ट िरी “OK” िटन शक्लक िननि
ष ोस् ।

गनवेदन को प्रमार्ीकरर्(Verification of Application)
•

करदाताले

दाशखला

िरे को

सिै

गनवेदनिरु

IRO/TSO/LTO

अगिकृतको

'Submitted List ' मा दे खा पदषछ।
•

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

पननरावलोकन पृष्टिूगम (Revision History: )
पननरावलोकन

गमगत (ददन/मद्धिना/वर्ष)
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