
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

फिनान्स पोर्टल पह ुँच गनट आवश्यक सम्पूर्ट 
जानकारी 

                   फे्रन्चमा पोर् टगगसमा 

AUTHENTICATION 

TAXPAYER’S 
NUMBER 

PASSWORD 

ACCESS 

http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/Senhas_Autenticacao_PF_FR.pdf
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Documents/senhas.pdf
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फिनान्स पोर्ाटलको वेबसाइर् पह ुँच कसरी गने? 

फिनान्स पोर्ाटलको वेबसाइर् पह ुँच गने द ई र्ररकाहरू छन ्: 
 

      क. पासवर्ट प्रमार्ीकरर् प्रर्ाली मािट र्  

वा 

                                                           ख. नागररकर्ा कार्ट मािट र् वा डर्जजर्ल मोबाइल फक 
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क. पासवर्ट प्रमार्ीकरर् प्रर्ाली मािट र् 

१. फिनान्स पोर्ाटलको वेबसाइर् पह ुँच गनट पासवर्ट कसरी प्राप्र् गने? 

 

यदद र्पाईं नयाुँ प्रयोगकर्ाट ह न ह न्छ भने र्पाईंले यहाुँ पासवर्टको ननवेदन गनट सक्न ह नेछ: 

www.portaldasfinancas.gov.pt > Registar-se 

 

आवेदन िारममा सोगिएको अन रुप आफ्नो व्यजक्र्गर् वववरर् भन टहोस।् 
 

यदद र्पाईंले इमेल र रे्ललिोन भन टभयो भने, पासवर्ट ननवेदन गने बबविकै द ईवर्ा 
कोर्हरू लसजटना ह नेछन:् 

 

• मोबाइल िोनको अगिकाररकर्ाको लागग, एसएमएस मािट र्  

• इमेलको अगिकाररकर्ाको लागग, इमेल मािट र् 

 

फिनान्स पोर्ाटलको पासवर्ट, ज न ह लाक मािट र् र्पाईंको आगिकाररक ठेगाना 
अर्ाटर् ् र्पाईंको घरमा प्राप्र् भएपनछ मात्र, यी कोर्हरू, Iniciar Sessão > 

Todos os Serviços > Autenticação de Contribuintes > Registar 

Código de Acesso Telefónico मा गई प जटर् गनट सफकन्छ।

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
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२. फिनान्सको पासवर्ट र्पाईंको ठेगानामा आइप ग्न कनर् समय लाग्दछ? 

 

पे्रषर् र ह लाकद्वारा ववर्रर्को समय अन रुप, पासवर्ट प्राप्र् गनटका लागग औसर् ५ कायट  

ददनहरू लाग्दछ। 
 

यो महत्त्वपरू्ट छ फक यदी र्पाईंले आफ्नो ठेगाना पररवर्टन गन टभयो भने कर र्र्ा  

भन्सार प्रागिकरर् (एर्ी) अर्ाटर् फिनान्समा पनन आफ्नो ठेगाना पररवर्टन गन टपनेछ। 
त्यो कसरी गने? 

 

• यदी र्पाईंसंग नागररक कार्ट छ भने नागररक कार्ट सम्बजन्ि कायट ह ने क नै पनन  

स्र्ाननय कायटलयमा गई वा अनलाइनमा पोर्ाटल द  लसदादाऊुँ  बार् पररवर्टन गन टपछट।  

त्यसपनछ एर्ी अर्ाटर् फिनान्समा पनन ठेगाना अपरे्र् ह नेछ।  

• यदी र्पाईंसंग नागररक कार्ट छैन भने फिनान्स पोर्ाटलको वेब साइर्मा वा क नै  

स्र्ानीय फिनान्स कायटलयमा गई पररवर्टन गन टपनेछ।  

 

त्यसैले र्पाईंले सि ैआफ्नो ठेगाना अपरे्र् राख्न पदटछ, फकनफक पत्राचार सुँिै फिनान्स 
र्ार्ाबेसमा दर्ाट गररएको ठेगानामा पठाइन्छ। 
 

३. यरूोवपयन य ननयनमा के म पासवर्ट पाउन सक्छ ? 

 

हो, यदद र्पाइुँ यूरोवपयन य ननयन वा यूरोपीयन आगर्टक क्षेत्रमा ह न ह न्छ भने, पासवर्ट 
फिनान्स रेकर्टमा भएको ठेगानामा पठाइनेछ। यदद र्पाइुँले कर प्रनर्ननगि ननय क्र् 
गन टभएको छ भने यो पोर् टगलमा र्पाइुँको कर प्रनर्ननगिको ठेगानामा पठाइनेछ। 

 

४. यरूोवपयन य ननयनमा बादहर बस्दा के म पासवर्ट पाउन सक्छ ? 

 

हो, पोर् टगलमा र्पाइुँको प्रनर्ननगिको कर ठेगानामा पठाइनेछ।  

 

५. ईमेल द्वारा पासवर्ट प्राप्र् गनट सफकन्छ? 

 

होईन। पासवर्ट स्वचाललर् रूपमा जारी गररन्छ र ह लाकबार् र्पाईंको ठेगानामा 
पठाइन्छ, यसको मर्लब यो ईमेल मािट र् वा फिनान्स र्ार्ाबेसमा दर्ाट गररएको 
भन्दा िरक ठेगानामा पठाउन सम्भव छैन। 

 

कृपया सुँिै ननजश्चर् गन टहोस ्फक र्पाईंको फिनान्सको ठेगाना ठीकसुँग अपरे्र् गररएको छ। 
 

                    ६. ५ कायट ददन पश्चार्पनन पासवर्ट आफ्नो ठेगानामा प्राप्र् भएन। मलै ेके गन टपछट? 

 

पासवर्टहरू स्वचाललर् रूपमा ननयलमर् पोटर्मािट र् करदार्ाहरूको वविीय ठेगानामा 
पठाइन्छ। रे्ललभरी सीदर्दर्(ह लाक कम्पनी) द्वारा गररन्छ र कदहलेकाुँही क नै बािा 
उत्पन्न भएको ह नसक्छ। 
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यदद र्पाईंले त्यस समयावगि लभत्र पासवर्ट प्राप्र् गन टभएको छैन भने आफ्नो स्र्ानीय फिनान्स  

कायाटलयलाई सम्पकट  गनट सक्न ह नेछ (क नै कारर्वश पत्र/पासवर्ट फिर्ाट गएको ह नसक्छ) वा  

फिनान्स कल सेन्र्रमा(२१७ २०६ ७०७) जानकारी ललन सक्न ह न्छ। 
 

७. मलेै आवेदन िारममा स रक्षा प्रश्न राख्न  फकन आवश्यक छ? 

 

यदद र्पाईंले पासवर्ट हराउन  भयो वा बबसटन  भयो भने, स रक्षा प्रश्नको सही उिरले 
र्पाईंलाई र्पाईंको पासवर्ट प नःप्राप्र् गनट लमल्नेछ। 

 

८. यदद मलेै सन्देशहरू (ईमेल र एसएमएस) प्राप्र् गनट छनौर् गरे भने मलाई के िाइदा ह न्छ? 

 

फिनान्सले करदार्ालाई ननयलमर् रूपमा सन्देश पठाउुँदछ, नन:श ल्क ईमेल र 
एसएमएस द्वारा (उनीहरूको मोबाइल िोनमा रे्क्स्र् सन्देशहरू), स्वैजछछक 
अन पालनको लागग जानकारी र समर्टन समावेश गदै, कानूनी समयसीमा अनघ कर 
दानयत्वहरूको पालना गनट आवश्यक जानकारी ददन्छ। 

 

र्सर्ट, यदद र्पाईं यस नन:श ल्क सेवाबार् िाइदा ललन चाहान ह न्छ भने, र्पाईंल े
सन्देशहरू प्राप्र् गनट एक वा द बै ववकल्पहरूमा दर्क गन टपनेछ। 
एसएमएस सन्देशहरू केवल पोर् टगगस रे्ललिोन नम्बरमा पठाइन्छ। 
यी माध्यमहरू द्वारा पठाइएका सन्देशहरू सूचनाको उद्देश्यका लागग मात्र ह न ् र 
स्वैजछछक अन पालनको लागग समर्टन गदटछ र अन्य सूचनाहरूको ववकल्प ह ुँदैन र 
उद्िरर्हरू ज न कानूनको सर्टहरूको अन्र्गटर् ह न्छन र सािारर् पोटर्बार् दर्ाट 
गररएको पत्र, रलसद, रे्लीफ्याक्स वा इलके्रॉननक र्ार्ा रान्सलमशन मािट र् 
इलेक्रॉननक मेलबक्समा प जटर्करर् पत्र ह लाक मािट र् आउुँछन ्। 
 

९. आफ्नो पासवर्ट कसरी ररसेर् गने? 

 

यदद र्पाईंले आफ्नो पासवर्ट बबसटन  भएको छ भने, र्पाईंले यस अप्सन मािट र् ररसेर् गनट  

सक्न ह नेछ: 

Iniciar Sessão > Todos os Serviços > Autenticação de Contribuintes > Recuperar Senha 

 

                                            ९.१. यदी र्पाईंसगं दर्ाट गररएको िोन न ंछ भने? 

 

यदद र्पाईंले पदहले नै आफ्नो िोन नम्बर दर्ाट गररसक्न  भएको छ भने र्पाईंसुँग 
आफ्नो पासवर्ट ररसेर् गनट द ई ववकल्पहरू ह नेछन।् र्ी द बैलाई र्पाईंले पदहले 
छनौर् गन टभएको स रक्षा प्रश्नको उिर आवश्यक छ। 
 

यदद र्पाइुँ कार्ाट(Carta) ववकल्प छनौर् गन टह न्छ भने, र्पाइुँको प रानो पासवर्ट 
र् रून्र्  रद्द ह नेछ र नयाुँ पासवर्ट य क्र् पत्र र्पाइुँको फिनान्सको ठेगानामा 
औसर् ५ कायट ददन लभत्र आउुँछ। 
यदद र्पाइुँ कोडर्गो पोर एसएमएस(Código por SMS)ववकल्प छनौर् गन टभयो 
भने,  र्पाईले आफ्नो पासवर्ट र् रून्र् पररवर्टन गनट सक्न ह नेछ।

https://www.acesso.gov.pt/unauthed/recuperarSenhaForm?partID=PFAP
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कोडर्गो पोर एसएमएस(Código por SMS)ववकल्प छनौर् गन ट भएपनछ, त्यहाुँ िोन 
नम्बरको अजन्र्मको ३ अकं मात्र देखखनेछ र र्पाईले दर्ाट भएको िोन नम्बर 
भन टपनेछ। 

 

 

(RECUPERAR SENHA) ववकल्प छनौर् गरेपनछ हामी र्पाईंको मोबाइल िोनमा 
एसएमएस मािट र् कोर् पठाउनेछौं। र्पाईंसुँग यो लमल्दो फिल्र्मा सजम्मललर् गनट ५ 
लमनेर्को समय ह न्छ। 

 

त्यसपनछ र्पाईंले नयाुँ पासवर्ट राख्न सक्न ह न्छ।
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र्पाईल ेALTERAR बर्नमा जक्लक गने बबविकै प रानो पासवर्ट र् रून्र् रद्द ह नेछ 
र र्पाईले भखटर राख्न  भएको नयाुँ पासवर्ट प्रयोग गनट सक्न ह नेछ। 

 

                                            ९.२ यदी र्पाईंसगं दर्ाट गररएको िोन न ंछैन भने 

 

यदद र्पाईंले आफ्नो िोन नम्बर दर्ाट गन टभएको छैन भने र्पाईंले चयन गन ट 
भएको स रक्षा प्रश्नको उिर ददन  पनेछ। 

 

त्यसपनछ प रानो पासवर्ट र् रून्र् रद्द गररन्छ र नयाुँ पासवर्ट सदहर्को एक पत्र 
र्पाईंको वर्टमान वविीय ठेगानामा औसर्मा ५ कायट ददन लभत्र पठाइनेछ। 

 

१०. स रक्षा प्रश्नको उिर याद छैन भने के गने? 

 

portal-senhas@at.gov.pt  मा र्पाईंको ननि नं संग फिनान्समा दर्ाट भएको इमेलबार् 
आफ्नो वववरर् सदहर् मेल पठाउन होस ् 

 

इमेलको ववषय: Cancellation of password_NIF _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

इमेलको म ख्य पटृठमा र्ल भने वमोजजम ह न पदटछ : 
फिनान्स नं (NIF) : 
प रा नाम (Full Name) : 
ठेगाना (Address) :

mailto:portal-senhas@at.gov.pt
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ईमेल मािट र् पासवर्ट रद्द भएको कन्िमेसन प्राप्र् गररसकेपनछ र्पाईंले पोर्ाटल दास 
फिनान्सास वेबसाइर्मा Registar-se मा जक्लक गरर नयाुँ रेजजस्र्र गन टपदटछ र नयाुँ 
पासवर्टको लागग क न टहोस,् ज न र्पाईंको फिनान्सको ठेगानामा सीदर्दर् मािट र् औसर् 
५ कायट ददन लभत्र आउुँदछ। 

 

११. मलेै फिनान्समा दर्ाट भएको इमेल बबसें। मलेै के गन टपछट? 

 

सरल करदार्ाको हकमा, र्पाईं स्वयंम फिनान्स कायटलय गई ईमेल पररवर्टनको 
ननवेदन गनट सक्न ह न्छ। यदी अत्यन्र् जरुरी कायट अन पालन गन टपने छ भने द्र र् 
सेवा (Senha na hora) ललनको लागग स्र्ानीय फिनान्स कायटलयमा गई पोर्ाटल दास 
फिनान्सासमा, र्पाईंको ईमेल हेनट वा पररवर्टन गनट पासवर्ट प्राप्र् गनट सक्न ह न्छ। 
ईमेल हेनट वा पररवर्टन गनट : Iniciar Sessão > Dados Pessoais > Dados de Contacto 

do Portal das Finanças (email e telefone). 

सामूदहक करदार्ा(कम्पनी)को हकमा, फिनान्स कायटलय गई, गनर्ववगि पररवर्टनको 
डर्क्लेरेसाउुँको माध्यमबार् र्पाईंको ईमेल अपरे्र् गनट गनट सक्न ह न्छ। यदद 
सदर्टिाइर् एकाउन्रे्न्र्संग ह न ह न्छ भने एकाउन्रे्न्र्को हस्र्ाक्षर र अगिकाररक मोहर 
लगाउन  पछट। 

 

१२. आफ्नो पासवर्ट कसरी पररवर्टन गने? 

पोर्ाटल दास फिनान्सास वेबसाइर्मा Iniciar Sessão > Todos os Serviços 

> Autenticação de Contribuintes > Alterar Senha ou Código de Acesso Telefónico  मा 
गई पून: आफ्नो फिनान्स नं र पासवर्ट र्ाइप गन टहोस र नयाुँ पासवर्ट द ई स्र्ानमा 
लेख्न होस। 
कृपया यो ब झ्न  जरुरी छ फक र्पाईंको नयाुँ पासवर्ट कजम्र्मा ८ देखख १६ अक्षरको, 
अंक वा अन्य वर्टहरु समावेश गरेको ह न पछट जस्रै्:  "AlvarodeCampos", "Praia 

das Maças", "S3nH4 e59u1s174" वा "25deAbrilde1974"। अकोर्िट , 
दोहोयाटइएको समूहहरू लमलेर बनेको पासवर्टहरू स्वीकार गररदैन। 
पासवर्ट पररमाजटन गदाट कृपया र्पाइुँको कम्प्य र्र कीबोर्टको कजन्िगरेसनमा ध्यान 
ददन होस ् (क्यावपर्लको अपसन - क्याप्स लक - अन छ फक छैन जाुँछन होस)् 
फकनफक र्पाईंले र्ाइप गने पात्रहरू देख्न सक्न ह न्न। कदहलेकादहुँ हामी ठ लो अक्षरमा 
र्ाइप गछौं भनेर ववश्वस्र् ह न्छौं र्र हामीले सानो अक्षरमा वा ववपररर् र्ाईप 
गरररहेका ह न्छौं।(उदाहरर् को लागी, हामी "AlvarodeCampos" को सट्र्ा 
"aLVARODEcAMPOS" लेख्छौं)। 

 

१३. पासवर्ट पररवर्टन गन टको िाइदा क ह न्छ? 

 

र्पाईंको पासवर्ट गोप्य ह न को सार् ैअरुलाई र्पाईंको व्यजक्र्गर् र्ार्ाको पह ुँचबार् 
स रक्षक्षर् गदटछ। यदद क नै कारर्वश अको व्यजक्र्संग र्पाईको पासवर्ट छ जस्र्ो 
लाग्छ भने, अनघल्लो नम्बरमा वर्टन गररए अन सार र्पाईको व्यजक्र्गर् र्ार्ा 
स रक्षक्षर् गनट, र्पाईंले त्यसलाई र् रून्र् पररवर्टन गन टपनेछ।

https://sitfiscal.portaldasfinancas.gov.pt/geral/dashboard
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/dadosPessoais.action
https://www.acesso.gov.pt/alterarSenhaForm?partID=PFAP
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ख. नागररक कार्ट वा डर्जजर्ल मोबाइल फक मािट र् 

 

१. नागररक कार्ट मािट र् पोर्ाटल दास फिनान्सास पह ुँच गनटका लागग के-के 
प्राववगिक आवश्यकर्ाहरू छन?् 

 

र्पाईंले आफ्नो नागररक कार्टलाई कार्ट ररर्रमा राख्न पछट। 
 

नागररक कार्टका सार् प्रमाखर्र् गनट, र्पाईंल े जाभा र आफ्नो ब्राउजरको लागग 
उपय क्र् प्लग-इन इन्सर्ल गन टपछट। 

 

२. डर्जजर्ल मोबाइल फक मािट र् पोर्ाटल दास फिनान्सास पह ुँच गनटका लागग के-के 
प्राववगिक आवश्यकर्ाहरू छन?् 

र्पाईंले पदहले नै डर्जजर्ल मोबाइल फक को लागग ननवेदन गन टपदटछ। कृपया प्रफिया 
बारे ब झ्न र्र्ा र्प जानकारीको लागग www.autenticacao.gov.pt साइर्मा 
परामशट ललन होस।् 

 

३. कसरी अगाडर् बढ्ने? 

      पोर्ाटल दास फिनान्सास को प्रमार्ीकरर् क्षेत्र मा कृपया "Gov.Pt" चयन गन टहोस।् 

त्यसपनछ, autenticação.gov.pt क्षेत्रमा र्पाईंले नागररकको कार्ट वा डर्जजर्ल 
मोबाइल फक मािट र् प्रमार्ीकरर् गने चयन गन टपनेछ। (पूवटननिाटररर् रुपमा डर्जजर्ल 
मोबाइल फक ह न्छ) 

 

http://www.autenticacao.gov.pt/
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र्पाईंलाई AMA को वेबसाइर्: Autenticação.Gov र्िट  ननदेलशर् गररदैं छ। 
 

 यदद र्पाईं नागररक कार्ट वा डर्जजर्ल मोबाइल फक को सामान्य प्रयोगमा 
कदठनाइहरू सामना गन टह न्छ भने, नागररक सम्पकट  केन्द्र, प्रशासननक आि ननकीकरर् 
एजेन्सी(AMA)को रे्ललिोन - ७०७ २४१ १०७ वा info.portaldocidadao@ama.pt मा 
इमेल मािट र् सम्पकट  गनट सक्न ह न्छ।  

 

४. नागररक कार्ट वा डर्जजर्ल मोबाइल फक मािट र् कसरी पासवर्ट प न: प्राजप्र् गने? 

 

पोर्ाटल दास फिनान्सास वेबसाइर्मा Autenticação मा जाने अनन “Recuperar Senha” मा जक्लक गने : 
 

र्पाईंलाई अको पटृठमा ननदेलशर् गररनेछ, जहाुँ नागररक कार्ट वा डर्जजर्ल मोबाइल 
फक प्रयोग गरेर नयाुँ पासवर्ट राख्ने ललकं प छारमा ह नेछ: 

 

र्पाईंलाई AMA को वेबसाइर्: Autenticação.Gov र्िट  ननदेलशर् गररदैं छ, जहाुँ (Cartão 

de Cidadão) नागररक कार्ट वा (Chave Móvel Digital) डर्जजर्ल मोबाइल फक चयन 
गनटसक्न  ह न्छ। 

 

यस उदाहरर्मा, नागररक कार्ट प्रयोग गररएको 

छ। “Autorizar” मा जक्लक गन टहोस।्

mailto:info.portaldocidadao@ama.pt
mailto:taldocidadao@ama.pt
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वपन नम्बर लेख्न होस र “OK” मा जक्लक गन टहोस।्  

 

त्यसपनछ र्पाईंलाई पोर्ाटल दास फिनान्सास वेबसाइर् र्िट  प नननटदेलशर् गररन्छ, जहाुँ 
र्पाईंले नयाुँ पासवर्ट र / वा नयाुँ रे्ललिोन एक्सेस कोर् राख्न सक्न ह नेछ। 

 

 

 जब र्पाईं  “Alterar Senha” चेकबक्समा चयन गन टह न्छ, र्पाईंले नयाुँ पासवर्ट राख्न 
सक्न ह नेछ। 

 

 

 जब र्पाईं “Alterar Código de Acesso Telefónico”, चेकबक्समा चयन गन टह न्छ, र्पाईंले 
नयाुँ एक्सेस कोर् राख्न सक्न ह नेछ।
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नयाुँ पासवर्ट र / वा एक्सेस कोर् राखेपनछ “Alterar” मा जक्लक गन टहोस।्  

 
 

 

लसस्र्मले कायट सिलर्ापूवटक सम्पन्न भएको मेसेज देखाऊुँ छ। 

 
    

 

“Voltar” मा जक्लक गन टहोस ्

र्पाईंलाई फिनान्स पोर्ाटलको व्यजक्र्गर् क्षेत्र (“Área Pessoal”) र्िट  ननटदेलशर् गररन्छ।  
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       (Autoridade Tributária e Aduaneira) कर र्र्ा भन्सार प्रनर्टठान/ अवप्रल २०२० 

 

 

 
 

 

 

अन्य जानकारी 
 

 पोर्टल दास फिनान्सास (www.portaldasfinancas.gov.pt) मा 
•  वविीय एजेन्र्ा; 
•  सूचना पत्रकहरू; 

•  प्राय: सोगिने प्रश्नहरू (FAQ); 

•  पोर् टगलको कर प्रर्ाली पटृठ , आदद हेनट सक्न ह नेछ। 
 

सम्पकट  
 

• हरेक कायट ददन बबहान ०९ देखख साुँझ ०७ बजे सम्म फिनान्स कल सेन्र्र 
(CAT) मा २१७ २०६ ७०७ मा सम्पकट  गनट सक्न ह नेछ। 
• अनलाइनमा पोर्टल दास फिनान्सास वेबसाइर्को “e-balcão” मािट र् गनटसक्न  
ह न्छ।  

• नजजकको फिनान्स कायाटलय जान होस(अपोइन्मेंर् सेवाको लागग) 

http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/obrigacoes.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/calendario_fiscal/Pages/obrigacoes.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Pages/default.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/Folhetos_informativos/Pages/default.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/questoes_frequentes/Pages/faqs.aspx
http://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/docs/Conteudos_1pagina/Pages/portuguese-tax-system.aspx
https://www.portaldasfinancas.gov.pt/pt/formularioContacto.action

