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नेपालको संवर्वधान धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) अनसुार दताा भई लनर्िानसुार पेश हनु आएको 
प्रस्ततु िदु्ाको संजक्षप्त तथ्र् एरं्व ठहर र्सप्रकार छाः- 

1. लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल. प्राइभेट लललिटेड (र्सपलछ र्स लनरे्वदनपत्रिा "एनसेल प्रा.लल." भलनएको) 
नेपालको कम्पनी कानून ििोजजि संस्थावपत दूरसंचार सेर्वा प्रदार्क कम्पनी हो। लनरे्वदक एनसेल 
प्रा.लल. उद्योग वर्वभागिा ठूला उद्योगको रुपिा दताा भई आन्तररक राजश्व वर्वभागिाट स्थार्ी लेखा 
प्रिाणपत्र प्राप्त गरी आफ्नो उद्ेश्र् ििोजजि दूरसंचार सेर्वा प्रदान गदै आएको छ। लनरे्वदक 
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एनसेल प्रा.लल.ले प्रत्प्र्क्ष र परोक्ष रुपिा ९३,८०० जनालाई रोजगारी प्रदान गरी िलुकुभरका १ 
करोड ६३ लाख जना सेर्वाग्राहीलाई दूरसंचारको सेर्वा प्रदान गरी र्वषेनी अिौं रुपैर्ााँ राजश्विा 
र्ोगदान परु् र्ाउाँदै आएको छ। लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल. नेपालिा सुंक्त वर्वदेशी लगानी भएको एक 
अग्रणी कम्पनी र सर्वाालधक कर िझुाउने करदाता कम्पनी सिेत हो।  

2. लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.िा ८० प्रलतशत शेर्र स्र्वालित्प्र्व रहेको रेनोल््स होजल्डङ्गको शतप्रलतशत 
शेर्र नरे्वको रजजष्टडा कार्ाालर् रहेको टेललर्ासोनेरा नरे्व नेपाल होजल्डङ्गले लिलत २०७२।१२।२९ 
गते संर्कु्त अलधराज्र्को इङ्गल्र्ाण्ड एण्ड िेल्सको कानून अन्तगात संस्थावपत भई संर्कु्त 
अलधराज्र्िा रजजष्टडा कार्ाालर् रहेको एजजजएटा इन्भष्टिेन्ट (र्केु) लललिटेडलाई वर्वक्री गरेको 
कारोिारको सम्िन्धिा को कसलाई कलत पूाँजीगत लाभकर लाग्ने भने्न सम्िन्धिा लािो सिर्सम्ि 
वर्वर्वाद भई वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्ले लिलत २०७४।३।१३ गते टेललर्ा सोनेरा 
स्र्वीडेनलाई संशोलधत कर लनधाारण भएकोिा र्स सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको िहृत पूणा 
इजलासिाट द्बाररकानाथ ढंुगेलसिेत वर्व. एनसेल प्रा.लल. सिेत भएको परिादेश (२०७४-WO-
०४७५) िदु्ािा लिलत २०७५।१०।२३ गते लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.ले सो पूाँजीगत लाभकरको 
दावर्त्प्र्व िहन गनुापने सिेत िेहोराको आदेश भएको छ।  

3. वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्िाट रु. १,४४,७८,२५,०६,०००।- लाई कारोिारिा भकु्तानी 
भएको िानी सोिा लागत खचा कटाई कर लनधाारण भएकोिा सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको आदेश 
अनसुार सो लिलत २०७४।३।१३ िा कर लनधाारण आदेशिा उल्लेजखत कर टेललर्ा सोनेरा 
स्र्वीडेनलाई नलागी लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.लाई लाग्ने हुाँदा उक्त आदेशिा उल्लेजखत आधार र 
कारणहरु सिेत हेरी लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.ले लिलत २०७३।१।२६ गते र लिलत 
२०७४।२।२१ गते पूाँजीगत लाभकर िापत अलग्रि रुपिा कुल रु. २१,५४,८०,५५,९००।- 
र वर्वलम्ि शलु्क र्वापत रु. २,०२,६२,३४,८५१।- िझुाई सकेको देजखाँदा िझुाईसकेको रकि 
सिेतलाई दृवष्टगत गरी कर लनधाारण र कर असलु गने सम्िन्धिा आदेश प्राप्त भएको लिलतले तीन 
िवहनालभत्र कानून ििोजजि आर्वश्र्क लनणार् गनुा गराउन ु भने्न सिेत िेहोराको परिादेश जारी 
भएको छ।  

4. सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको आदेश अनसुार लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.का नाििा ऐनको दफा ९९ 
ििोजजि कर लनधाारण हनुपुनेिा वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्िाट लिलत २०७६।१।३ गते 
आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १०१ ििोजजि रु. ३९,०६,०६,८४,८१५। लनरे्वदक एनसेल 
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प्रा.लल.ले दाजखला गनुापने िााँकी कर ठहर गरी संशोलधत कर लनधाारण गने लनणार् भएकोले आर्कर 
ऐन, २०५८ को दफा १०२ ििोजजि सूचना गररएको सिेत िेहोराको लिलत २०७६।१।३ गते 
च.नं. ६०३० को पत्र एक्कासी प्रवेषत गररर्ो।  

5. सो लिलत २०७६।१।३ गते च.नं. ६०३० को पत्र सोही लिलतिा प्राप्त भए पश्चात लनरे्वदक 
एनसेल प्रा.लल.ले संशोलधत कर लनधाारण सूचनािा उल्लेख भए ििोजजिको उक्त कर लनधाारण 
आदेश सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको फैसलाको प्रलतकूल एरं्व आर्कर ऐन, २०५८ सिेतको 
प्रलतकूल भएको िेहोराको लनरे्वदन वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्िा पेश गरेको छ।  

6. सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्र्ातर्ा गरी कानूनी आधार र कारण लिना शलु्क र 
व्र्ाजका नाििा थप कर दावर्त्प्र्व र्वहन गराउने वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्को लिलत 
२०७६।१।३ को लनणार् पचाा तथा उपरोक्त पत्र संवर्वधानको धारा ११५(१) ले प्रत्प्र्ाभतू गरेको 
कानून ििोजजि िाहेक कर नलगाउने संरै्वधालनक व्र्र्वस्थाको सर्वाथा प्रलतकुल हनु गएको छ। 
साथै वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्को कार्ा कानून वर्वपररत र अन्र्ार्पूणा भएको र र्सिाट 
लनरे्वदकको संवर्वधानको धारा १७(२)(च) द्बारा प्रदत्त व्र्ापार व्र्र्वसार् गना पाउने स्र्वतन्त्रता, धारा 
१८(१) द्बारा प्रदत्त कानूनको सिान संरक्षणको हक, धारा २०(९) द्बारा प्रदत्त स्र्वच्छ सनुरु्वाईको 
हक र धारा २५ द्बारा प्रदत्त सम्पजत्त सम्िन्धी हकसिेतका िौललक हकहरु साथै कानूनी 
हकहरुसिेत कुजण्ठत हनु गएको छ। र्स कुजण्ठत हकको प्रचलनका लालग प्रभार्वकारी उपचारको 
अभार्व भएकोले संवर्वधानको धारा ४७ र धारा १३३(२) एरं्व (३) ििोजजि र्ो ररट लनरे्वदन ललई 
सम्िालनत अदालतको शरणिा आएका छौं।  

7. वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्को लिलत २०७६।१।३ को लनणार् पचाा तथा सोही लिलतको पत्रिा 
नै आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १०१ ििोजजि संशोलधत कर लनधाारण भएको एरं्व ऐ. को दफा 
१०२ ििोजजिको संशोलधत कर लनधाारणको सूचना ददईएको उल्लेख गररएको छ। सम्िालनत 
सर्वोच्च अदालतको उपरोक्त लिलतको आदेशिा प्रष्ट रुपिा "कानून ििोजजि आर्वश्र्क लनणार् गनुा 
गराउन"ु भलनएकोले ऐनले लनददाष्ट गरेको प्रवक्रर्ालाई पूणाताः पालना र प्रर्ोग गरेर िातै्र वर्वपक्षी 
ठूला करदाता कार्ाालर्ले कर लनधाारण र कर असूली गनुापने प्रष्ट छ। ऐनको प्रार्वधानको 
िजखालापिा भएको कर लनधाारण आदेश पूणाताः गैरकानूनी ठहररन्छ।  

8. सम्िालनत सर्वोच्च अदालतिाट जारी परिादेशिा कानून ििोजजि आर्वश्र्क लनणार् गनुा गराउन ु
भने्न आदेश गरेको छ। लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.को नाििा ऐनको दफा १०० ििोजजि कर 
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लनधाारण भए पश्चात िात्र दफा १०१ प्रर्ोग भई संशोलधत कर लनधाारण गना लिल्दछ। सम्िालनत 
सर्वोच्च अदालतिाट कर दावर्त्प्र्व कस उपर रहने भने्न सम्िको वर्वर्वादको लनरोपण भए पश्चात िात्र 
लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.ले कर वर्वर्वरण िझुाउन ु पने अर्वस्था उत्प्पन्न भएकोिा लनरे्वदक एनसेल 
प्रा.लल.लाई वर्वर्वरण पेश गने िौका प्रदान गरी ऐनको दफा ९९ ििोजजि कर लनधाारण गनुापनेिा 
वर्वर्वरण पेश गने िौकािाट नै िजन्चत गरी ऐनको दफा १०१ अन्तगात संशोलधत कर लनधाारण 
गररएको कार्ा प्राकृलतक न्र्ार्को लसद्धान्त प्रलतकुल छ। संशोलधत कर लनधाारण गनुा परेको 
कारणको वर्वषर्िा लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.लाई कुनै वकलसिको सूचनासिेत नददई लनरे्वदक एनसेल 
प्रा.लल.लाई कुनै पूर्वा जानकारी िेगर वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्ले संशोलधत कर लनधाारण गरी 
एक्कासी ३९ अिाको आलथाक भार िहन गराउने वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्को उक्त लिलतको 
लनणार् पचाा तथा पत्र प्राकृलतक न्र्ार्को लसद्धान्तको प्रलतकूल छ। टेललर्ा सोनेरा स्र्वीडेनलाई 
लनधााररत संशोलधत कर लनधाारण आदेश नै लनष्कृर् भई सकेपलछ सो कर लनधाारण आदेशिा उल्लेख 
भएको व्र्ाज शलु्क सिेत स्र्वताः प्रभार्वहीन भईसकेको छ। र्स्तो प्रभार्वहीन व्र्ाज र शलु्क 
लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.लाई िहन गराउने लनणार् र पत्र सर्वोच्च अदालतको आदेशको अक्षर र 
भार्वना प्रलतकुल छ। वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्ले संशोलधत कर लनधाारण सम्िन्धिा गरेको 
उक्त लिलतको लनणार् पचाा र सो लनणार्ानसुार प्रवेषत पत्रसिेत सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको लिलत 
२०७५।१०।२३ को आदेशको अक्षर र भार्वनाको सर्वाथा प्रलतकुल छ।  

9. सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ गतेको आदेश पश्चात िात्र लनरे्वदक 
एनसेल प्रा.लल.को नाििा कर लनधाारण हनेु अर्वस्था लसजाना भएको छ। सो लिलतभन्दा अगारै्व कर 
लनधाारण भएको र्वा हनु सजने अर्वस्था नै वर्वद्यिान नभएकोले लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.को नाििा सो 
आदेश लिलतभन्दा अगारै्व देजखन कुनै शलु्क र व्र्ाज लाग्न सजने अर्वस्थाको गञु्जार्स नै छैन, साथै 
सम्िालनत सर्वोच्च अदालतले कुनै शलु्क र व्र्ाज लाग्ने भलन आदेशसिेत गरेको छैन। पूाँजीगत 
लाभकर वकस्तािन्दीिा लतररने लनर्लित कर नभई लनजश्चत कारोिार भएको जस्थलतिा लतररने कर 
भएकोले वकस्तािन्दीिा िटी कर लतरेिा व्र्ाज लाग्ने ऐनको दफा ११८ आकवषात हनेु पलन 
होइन। लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.ले २५ प्रलतशत िध्रे् दफा ९५क ििोजजि लाग्ने १५ प्रलतशत 
कर लतरे िझुाएको कुरालाई सर्वोच्च अदालतको आदेश सिेतले अनपु्राजणत गरेको जस्थलतिा कर 
नलतरेको भनी व्र्ाज लगाउन लिल्ने अर्वस्था हुाँदैन।  
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10. सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको उक्त लिलतको आदेशिा कानून ििोजजि कर लनधाारण सम्िन्धी 
लनणार् गनुा गराउन ुभलनएको छ। शलु्क र व्र्ाज लाग्ने भनी उक्त आदेशले िोल्दैन। सर्वोच्च 
अदालतको आदेश ििोजजि लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.को नाििा िााँकी दश प्रलतशत पूाँजीगत लाभकर 
रकि रु. १४,३६,५३,७०,६००।- को हकिा सम्ि नर्ााँ कर लनधाारण आदेश हनुपुनेिा कानून 
र सर्वोच्च अदालतको आदेश वर्वपररत सो रकि भन्दा िढी रकिको कर दावर्त्प्र्व लनधाारण गररएको 
छ जनु पूणाताः गैरकानूनी छ। लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल. उपर ऐनको दफा १२०(क), दफा 
११७(१)(क) तथा दफा ११७(१)(ग) ििोजजिको शलु्क के कलत कारणले लागेको भने्न उक्त 
लनणार् पचाा र पत्रिा खलु्दैन। साथै ऐनको दफा ११८ र ११९ ििोजजिको व्र्ाज के कलत 
कारणिाट तथा के कलत रकििा लगाएको भने्न सम्ि नखलुाई गररएको उक्त लनणार् पचाा तथा 
पत्र अत्प्र्न्त हचरु्वा छ।  

11. अताः वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्को उल्लेजखत लनणार् पचाा तथा पत्रले लनरे्वदकलाई नेपालको 
संवर्वधानको धारा १८(१) द्बारा प्रदत्त कानूनको सिानता एरं्व सिान संरक्षणको हक, ऐ. को धारा 
२५(१) र (२) द्बारा प्रदत्त सम्पजत्त सम्िन्धी हक, ऐ. को धारा १७(२) (च) द्बारा प्रदत्त उद्योग, 
व्र्ापार तथा व्र्र्वसार् सञ्चालन गने स्र्वतन्त्रताको साथै आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९९, दफा 
१०२, दफा ११५(१) सिेतको हनन हनुकुा साथै वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्को लनणार् र 
पत्र सर्वोच्च अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ को आदेशको सिेत वर्वपररत भएको हुाँदा अन्र् 
प्रभार्वकारी रै्वकजल्पक उपचारको अभार्विा ऐ. को धारा ४६ एरं्व धारा १३३(२) र (३) ििोजजि 
र्स सम्िालनत अदालतसिक्ष लनरे्वदन गना आएका छौं। र्स सम्िालनत अदालतिाट ऐ. को धारा 
१३३(३) ििोजजि उत्प्प्रषेणको आदेशद्बारा वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्को उक्त लिलत 
२०७६।१।३ को लनणार् पचाा तथा सोही लिलतको संशोलधत कर लनधाारणको सूचनापत्र लगार्त 
र्स सम्िन्धिा वर्वपक्षीिाट लनरे्वदकको हक वहतको प्रलतकूल हनेु गरी गररएको वटप्पणी, आदेश, 
लनणार् लगार्त र्स सम्िन्धिा भए गरेका सम्पूणा काि कारर्वाहीहरु सिेत िदर गरी पाउाँ। साथै 
लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.लाई आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९९ ििोजजिको प्रकृर्ा अर्वलम्िन 
गरी वर्वर्वरण पेश गने अर्वसर प्रदान गरी कानून ििोजजि वर्वक्री िूल्र् रु. 
१,४४,७८,२५,०६,०००।- िा खररद गदााको लागत िूल्र् रु. १,१२,८८,००,०००।- 
िटाउाँदा कार्ि भएको रु. १,४३,६५,३७,०६,०००।- लाई पूाँजीगत लाभ कार्ि गरी सोको 
पच्चीस प्रलतशतले हनु आउने रकि रु. ३५,९१,३४,२६,५००।- पूाँजीगत लाभ िध्रे् लनरे्वदक 
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एनसेल प्रा.लल.ले आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९५क(२)(ख) ििोजजि लिलत २०७३।१।२६ 
गते रु. ९,९६,९५,७१,०४०।-  लिलत २०७४।२।२१ गते रु. ११,५७,८४,८४,८६०।- 
गरी जम्िा रु. २१,५४,८०,५५,९००।- अथाात १५% (पन्ध प्रलतशत) भकु्तानी गररसकेकोले 
कानून ििोजजि लाग्ने पच्चीस प्रलतशत िध्रे् लतना िझुाउन िााँकी दश प्रलतशत पूाँजीगत लाभकर 
रु. १४,३६,५३,७०,६००।- िात्र कर लनधाारण गनुा, र्स वर्वषर्लाई पूणाता प्रदान गनुा र कर 
लनधाारण नभएसम्ि लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.को व्र्ापार व्र्र्वसार्िा कुनै वकलसिको व्र्र्वधान खडा 
नगनुा नगराउन ुभनी परिादेशसिेत जारी गरी पाउाँ साथै र्स िदु्ाको अजन्ति वकनारा नभएसम्िका 
लालग गैरकानूनी तर्वरिाट भएको उक्त लनणार् पचाा तथा पत्र कार्ाान्र्वर्न नगनुा नगराउन ु भनी 
वर्वपक्षीहरुको नाििा सर्वोच्च अदालत लनर्िार्वली, २०७४ को लनर्ि ४९(१) तथा (२) ििोजजि 
अन्तररि आदेशसिेत जारी गरी पाउाँ भन्ने एनसेल प्रा.लल. को ररट लनरे्वदनको िेहोरा।  

12. र्सिा के कसो भएको हो? लनरे्वदकको िागििोजजिको आदेश वकन जारी हनु नपने हो? आदेश 
जारी हनु ुनपने कानूनििोजजिको आधार कारण भए र्ो आदेश प्राप्त भएको लिलतले िाटाको म्र्ाद 
िाहेक १५ ददनलभत्र िहान्र्ार्ालधर्वक्ताको कार्ाालर्िाफा त ललजखत जर्वाफ पेश गनुा भनी र्ो आदेश 
र ररट लनरे्वदनको प्रलतललवप साथै राखी वर्वपक्षीहरुको नाििा सूचना म्र्ाद जारी गरी ललजखत जर्वाफ 
प्राप्त भएपलछ र्वा अर्वलध नािेपलछ लनर्िानसुार गरी पेश गनुा। साथै सवुर्वधा र सन्तलुनको 
दृवष्टकोणिाट आन्तररक राजश्व वर्वभाग ठूला करदाता कार्ाालर् हररहर भर्वन लललतपरुिाट लिलत 
२०७६।१।३ िा भएको पुाँजीगत लाभ कर लनधाारण आदेश हाल कार्ाान्र्वर्न नगरी र्थाजस्थतिा 
राख्न ु भनी वर्वपक्षीहरुको नाउाँिा सर्वोच्च अदालत लनर्िार्वली, २०७४ को लनर्ि ४९(१)(ख) 
ििोजजि अल्पकाललन अन्तररि आदेश जारी गररददएको छ। साथै र्ो आदेशलाई लनरन्तरता 
ददनपुने र्वा नपने सम्िन्धिा दरैु्व पक्ष िीच छलफल गरी लनणार्िा पगु्न उजचत र िनालसर्व हनेु 
देजखाँदा लिलत २०७६।१।२३ िा छलफलिा उपजस्थत हनुका लालग वर्वपक्षीका नाउाँिा सूचना 
म्र्ाद जारी गरी लनर्िानसुार पेश गनुा भने्न र्स अदालतको लिलत २०७६।१।१२ को आदेश।  

13. र्स अदालतको लिलत २०७६।१।१२ गतेको अल्पकाललन अन्तररि आदेशले लनरन्तरता पाउने 
नपाउने सम्िन्धिा वर्वचार गदाा प्रस्ततु वर्वर्वादका लनरे्वदक एर्वि  वर्वपक्षी संलग्न भएको ०७४-WO-
०४७५ को परिादेश सिेतको लनरे्वदन र्स अदालतको र्वहृत पूणा इजलासिाट लिलत 
२०७५।१०।२३ िा टुवङ्गएको देजखन्छ। उक्त परिादेश सिेतको आदेश जारी भएको लनरे्वदनको 
आदेश कार्ाान्र्वर्न गने लसललसलािा प्रस्ततु वर्वर्वादको उठान भएको पाइन्छ। लनरे्वदकले लनरे्वदनिा 
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उठाएका कर लनधाारणको वर्ववर्वध प्रश्न र कार्ाान्र्वर्नको क्षेत्रिा देखा परेका वर्वलभन्न पहलहुरुिा 
लनरे्वदनको पूणा सनुरु्वाई हुाँदाका िखत वर्वचार हनेु नै हुाँदा ललजखत जर्वाफ प्राप्त नभएको प्रारजम्भक 
अर्वस्थािै त्प्र्सतफा  केही िोललरहन ु परेन। र्स अदालतको र्वहृत पूणा इजलासिाट अलभव्र्क्त 
भएको तथ्र् एर्वि  लनणार्ाधारहरुलाई सम्िान गदै वर्वषर्र्वस्तकुो गाम्भीर्ाता, जन सरोकारको चासो 
एर्वि  दरैु्व पक्षिाट उपजस्थत वर्वद्बान कानून व्र्र्वसार्ीहरुको धारणालाई िध्र्नजर राखी प्रस्ततु 
वर्वर्वादलाई प्राथलिकता ददई जशघ्रालतजशध्र पेशीिा राखी लनष्कषािा पगु्न िनालसर्व हनेु देजखाँदा ललजखत 
जर्वाफ पेश गनुापने अजन्ति लिलत सवकए लगतै आगािी लिलत २०७५।२।२१ गते प्रस्ततु 
लनरे्वदनलाई पेशीिा राखी सनुरु्वाई हनु िनालसर्व देजखाँदा उक्त लिलतिा सनुरु्वाई हनेु गरी पेशीिा 
राख्न।ु  

14. साथै र्स लसललसलािा पूाँजीगत लाभकर टेललर्ा सोनेरा स्र्वीडेनलाई लाग्ने गरी आन्तररक राजश्व 
वर्वभाग ठूला करदाता कार्ाालर्ले लिलत २०७४।३।१३ िा लनणार् गरेको भएतापलन एनसेल 
प्रा.लल.को लनवहत स्र्वालित्प्र्वको लनसगा एनसेल प्रा.लल. तथा एजजजएटा र्वहााड िलेलसर्ालाई लाग्ने भनी 
लिलत २०७५।१०।२३ को र्वहृत पूणा इजलासको आदेश रहेकोले लाभकर एनसेल प्रा.लल.िाट नै 
लतनुा भराउन ुपने कुरािा वर्वर्वाद नदेजखएको अर्वस्थािा लनरे्वदकको संशोलधत कर लनधाारण सूचना 
प्राप्त गदाा आर्कर ऐन २०५८ को दफा १०१(६) तथा दफा १०२(ङ) को सफाई पेश गने 
िौका नददई कर लनधाारण गरेको कानूनी तथा कानूनको उजचत प्रकृर्ा (due process of law) को 
प्रश्नसिेत सिावहत भएको सिेतका कारणले उक्त सनुरु्वाई हनेु लिलतसम्िका लालग र्स अदालतको 
एकल इजलासिाट लिलत २०७६।१।१२ गते ददइएको अल्पकाललन अन्तररि आदेशलाई 
लनरन्तरता ददइएको छ।  

15. प्रस्ततु लनरे्वदनिा लनरे्वदकिाट उठाइएका संरै्वधालनक कानूनी तथा कार्ावर्वलधगत कानूनी जवटलताको 
प्रश्न र्स अजि र्स अदालतिाट ररट लनरे्वदन ०७४-WO-०४७५ िा र्वहृत पूणा इजलासले लिलत 
२०७५।१०।२३ िा भएको आदेशसाँग सजन्नवहत रही िहत्प्र्वपूणा देजखएकोले प्रस्ततु ररट 
लनरे्वदनलाई पूणा इजलाससिक्ष पेश गना सर्वोच्च अदालत लनर्िार्वली, २०७४ को लनर्ि 
२३(२)(च) ििोजजि सम्िाननीर् प्रधान न्र्ार्ाधीशसिक्ष पेश गनुा भने्न र्स अदालतको लिलत 
२०७६।१।२४ को आदेशानसुार प्रधान न्र्ार्ाधीशसिक्ष पेश भई आदेश भएको।  

16. सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको र्वृहत पूणा इजलासिाट व्र्ापक र वर्वस्ततृ वर्वरे्वचना गदै तथा आधार 
र कारण सवहत र्स कार्ाालर्सिेतको नाििा लिलत २०७५।१०।२३ िा जारी भएको 
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परिादेशको आदेशिा "लिलत २०७४।३।१३ को कर लनधाारण आदेशिा उल्लेजखत कर टेललर्ा 
सोनेरा स्र्वीडेनलाई नलागी एनसेल प्रा.लल.लाई लाग्ने हुाँदा उक्त आदेशिा उजल्लजखत आधार र 
कारणहरु सिेत हेरी र एनसेल प्रा.लल.ले २०७३।१।२६ र २०७४।२।२१ िा पूाँजीगत 
लाभकर र्वापत अलग्रि कर रु. २१,५४,८०,५५,९००।- र वर्वलम्ि शलु्क र्वापत रु. 
२,०२,६२,३४,८५१।- ठूला करदाता कार्ाालर्िा िझुाईसकेको देजखाँदा िझुाई सकेको रकि 
सिेतलाई दृवष्टगत गरी कर लनधाारण र कर असलु उपर गने सम्िन्धिा र्ो आदेश प्राप्त भएको 
लिलतले तीन िवहनालभत्र कानून ििोजजि आर्वश्र्क लनणार् गनुा गराउन"ु भने्न िेहोराको आदेश 
भएकोिा सोही आदेश ििोजजि र्स कार्ाालर्िाट लिलत २०७४।३।१३ िा टेललर्ा सोनेरा 
स्र्वीडेनको नाििा लनधाारण भएको कर उक्त कर लनधाारणका क्रििा ललईएका आधार तथा 
कारणहरु सिेतलाई वर्वचार गरी एनसेल प्रा.लल. को नाििा लिलत २०७६।१।३ िा कर लनधाारण 
गररएको हो।  

17. सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ को परिादेशको आदेशको कार्ाान्र्वर्नको 
लालग आर्कर ऐन, २०५८ अनसुार वर्वपक्षी लनरे्वदक उपर पुाँजीगत लाभकर रु. 
१४,३६,५३,७०,६००।- (जम्िा प ुाँजीगत लाभकर रु. ३५,९१,३४,२६,५००।- िा दाजखला 
गरेको रु.१,५४,८०,५५,९००।- िटाएर), ऐ. ऐनको दफा १२०(क) ििोजजिको शलु्क रु. 
१७,९५,६७,१३,२५०।- ऐ. ऐनको दफा ११७(१)(क) ििोजजिको शलु्क रु. २,०००।- ऐ. 
ऐनको दफा ११७(१)(ग) ििोजजिको शलु्क रु. ३७,४०,२१,४७३,८३, ऐ. ऐनको दफा ११८ 
ििोजजिको व्र्ाज रु. १,६६,६३,८२,७४९।३८ तथा ऐ. ऐनको दफा ११९ ििोजजिको व्र्ाज 
रु. ४,६९,८१,९४,७४२।५० (जम्िा व्र्ाज रु. ६,७२,४४,२९,५९३.५० िा करदाताले 
दाजखला गररसकेको रु. २,०२,६२,३४,८५१।- िटाएर) गरी जम्िा रु. 
३९,०६,०६,८४,८१५।७१ लिलत २०७६।१।३ िा कर लनधाारण गरी िाग गररएको हो। 
उजल्लजखत अंकको रकि नर्ााँ कर रकि नभई लिलत २०७४।३।१३ िा टेललर्ा सोनेरा 
स्र्वीडेनको नाििा र्स कार्ाालर्िाट लनधाारण भएकै करको रकि हो। र्स आधारिाट लिलत 
२०७४।३।१३ को कर लनधाारण आदेशिा उजल्लजखत कर टेललर्ा सोनेरा स्र्वीडेनलाई नलागी 
एनसेल प्रा.लल.लाई लाग्ने भने्न िेहोराको सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको िहृत पूणा इजलासको 
परिादेशको आदेश सिेतका आधारिा र्स कार्ाालर्िाट लनज वर्वपक्षी एनसेल प्रा.लल. उपर 
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संशोलधत करको दावर्त्प्र्व कार्ि गरी लिलत २०७६।१।३ िा भएको लनणार् रै्वध र वर्वलधसम्ित 
रहेकोले लनरे्वदकको लनरे्वदन िदरभागी छ।  

18. लिलत २०७२।१२।२९ सम्ि एनसेल प्रा.लल. को प्रभार्वकारी लनर्न्त्रणकताा तथा ८० प्रलतशत 
स्र्वालित्प्र्वकताा टेललर्ा सोनेरा कम्पनी स्र्वीडेन भएको तथा सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको 
परिादेशको आदेशिा सिेत टेललर्ा सोनेरा स्र्वीडेन तथा एनसेल प्रा.लल. को लिचिा भएका 
कम्पनीहरु िाध्र्ि कम्पनीको रुपिा रहेको भने्न उल्लेख छ। एनसेल प्रा.लल. िा वहत 
रहनु्जेलसम्िका अर्वस्थािा टेललर्ा सोनेरा कम्पनी र वर्वपक्षी एनसेल प्रा.लल. स्र्वतन्त्र कम्पनी नभई 
सम्िद्ध कम्पनी हनु । सम्िालनत सर्वोच्च अदालतिाट भएको परिादेशको आदेशिा सिेत लाभकर 
िझुाउने दावर्त्प्र्व वर्वपक्षी एनसेल प्रा.लल. को भएको भने्न उल्लेख भएिाट लिलत २०७४।३।१३ 
िा टेललर्ा सोनेराको नाििा लनधाारण भएको कर एनसेल प्रा.लल. लाई नै लाग्ने हुाँदा जनु 
आर्र्वषािा शेर्र खररद वर्वक्री कारोिार भएको हो कर लतने अर्वलध पलन सोही आर्र्वषाको नै हनेु 
देजखन्छ। अथाात लिलत २०७२।१२।२९ िा भएको कारोिारिाट भएको लाभिा आ.ि. 
२०७२।०७३ िा नै कर लतनुापने हनु्छ। ऐनले लनददाष्ट गरेको सिर्िा आर्वर्वर्वरण तथा कर 
दाजखला नगरेिा आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ११७, दफा ११८ तथा दफा ११९ ििोजजिको 
स्र्वताः शलु्क तथा व्र्ाज लाग्ने गदाछ। व्र्ाज तथा शलु्क कार्ाालर्िाट संशोलधत कर लनधाारण 
गदाा िात्र नभई करदाता स्र्वरं्ले ऐनको दफा ९९ ििोजजि कर लनधाारण गरी वर्वर्वरण दाजखला 
गदाासिेत लतनुापदाछ। सम्िालनत सर्वोच्च अदालतले टेललर्ा सोनेरा स्र्वीडेनका नाििा र्स 
कार्ाालर्िाट लनधाारण गररएको संशोलधत कर वर्वपक्षी एनसेल प्रा.लल. उपर लनधाारण गरी एनसेल 
प्रा.लल. ले र्स अजि लतरे िझुाएको रकि सिेतको गणना गरी कार्ि हनु आउने कर रकि असलु 
उपर गनुा भनी आदेशिा नै स्पष्ट उल्लेख गरेको अर्वस्थािा टेललर्ा सोनेरा स्र्वीडेन उपर तत्प्काललन 
अर्वस्थािा कार्ाालर्का तफा िाट लनधाारण गररएको व्र्ाज शलु्क सवहतको रकि प्रभार्ववहन हनु्छ 
भने्न वर्वपक्षीको तका  केर्वल कर दावर्त्प्र्विाट उन्िजुक्तका लालग गरेको तका  िात्र हो। राज्र्लाई 
लतने िझुाउने सम्िन्धिा कानूनसम्ित ढंगिाट कर कार्ाालर्ले लनधाारण गरेको करको दावर्त्प्र्विाट 
कोही कसैले उन्िजुक्त पाउने अर्वस्था रहाँदैन। प्रस्ततु करदाताका सम्िन्धिा कार्ाालर्िाट 
सम्िालनत अदालतको आदेश कार्ाान्र्वर्नका लसललसलािा राज्र्साँग लनवहत Taxing Power को 
कानूनी, न्र्ार्ोजचत र वर्वरे्वकसम्ित प्रर्ोग िात्र गररएको हो। सम्िालनत अदालतले कर लनधाारणका 
लालग कार्ाालर्लाई कानूनसम्ित कर लनधाारण गनाका लालग लनदेश गरे अनरुुप र्स कार्ाालर्िाट 
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वर्वपक्षी करदाता उपर कानूनताः हनु आउने करको गणना गरी दाजखलाका लालग पत्राचार भए 
गरेको अर्वस्था हो।  

19. आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९६ को उपदफा १ िा प्रत्प्रे्क व्र्जक्तले आर् र्वषा सिाप्त भएको 
लिलतले तीन िवहनालभत्रिा दफा ९७, ९८ र १०० को अलधनिा रही सो र्वषाको आर् वर्वर्वरण 
वर्वभागले तोकेको स्थानिा दाजखला गनुापनेछ भने्न व्र्र्वस्था रहेको छ। त्प्र्सैगरी आर्कर ऐन, 
२०५८ को दफा ९७ िा आर् वर्वर्वरण दाजखला गना नपने व्र्जक्तको व्र्र्वस्था छ भने ऐ. दफा 
९८ िा आर् वर्वर्वरण दाजखला गने म्र्ाद थपको व्र्र्वस्था छ। दफा ९८ िा भएको व्र्र्वस्था 
अनसुार वर्वभागले एकै पटक तथा पटक पटक गरी िढीिा तीन िवहनासम्ि आर् वर्वर्वरण पेश गने 
म्र्ाद थप गना सजनेछ भने्न व्र्र्वस्था रहेको छ। प्रस्ततु करदाताको शेर्र खररद वर्वक्रीको 
कारोिार भएको लिलत २०७२।१२।२९ आ.ि. २०७२।०७३ िा पने हुाँदा करदाताको आर् 
र्वषा २०७२।०७३ नै हनु जान्छ। आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९६ िा भएको व्र्र्वस्था 
अनसुार करदाताले उक्त कारोिारको वर्वर्वरण २०७३ असोज िसान्तसम्ििा कार्ाालर्िा दाजखला 
गनुापने हनु्छ। करदाताले आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९८ ििोजजि आर् वर्वर्वरण दाजखलाको 
लालग म्र्ाद थपको लनरे्वदन नददएको हुाँदा करदाताको आर् वर्वर्वरण दाजखला गनुापने म्र्ाद नै 
२०७३ असोज िसान्तसम्ि हनु जान्छ। २०७३ असोज िसान्त सम्ििा नै दाजखला गनुापने 
प ुाँजीगत लाभकरको वर्वर्वरण एनसेल प्रा.लल. ले हालसम्ि र्स कार्ाालर्िा पेश गरेको अर्वस्था 
छैन। आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९५क को उपदफा ९ िा "अलग्रि कर असलु गनुापने 
व्र्जक्तले प्रत्प्रे्क िवहना सिाप्त भएको पच्चीस ददनलभत्र वर्वभागले तोकेको तररका र ढााँचािा 
वर्वभागिा वर्वर्वरण दाजखला गनुापनेछ।" भने्न व्र्र्वस्था भएकोिा करदातािाट पुाँजीगत लाभकर 
दाजखला सम्िन्धिा उक्त व्र्र्वस्थाको पालनासिेत भएको छैन। तसथा करदाता स्र्वरं्ले िोषणा गरी 
आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९६ ििोजजिको वर्वर्वरण नददएको हुाँदा आर्कर ऐन २०५८ को 
दफा १०१ िा भएको व्र्र्वस्था अनसुार लिलत २०७४।३।१३ िा र्स कार्ाालर्िाट टेललर्ा 
सोनेरा कम्पनी स्र्वीडेनको नाििा संशोलधत कर लनधाारण भएको लथर्ो। उक्त कर लनधाारणको 
सम्िन्धिा परेको ररट लनरे्वदनका सम्िन्धिा सम्िालनत सर्वोच्च अदालतिाट लिलत 
२०७५।१०।२३ िा भएको परिादेशको आदेशिा एनसेल प्रा.लल. को नाििा कर लनधाारण गनुा 
भने्न उल्लेख भएिाट र्स कार्ाालर्िाट उक्त परिादेशको आदेश कार्ाान्र्वर्नका लालग लिलत 
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२०७६।१।३ िा एनसेल प्रा.लल. को नाििा आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १०१ ििोजजि 
गररएको संशोलधत कर लनधाारण काननुसम्ित छ।  

20. वर्वपक्षी लनरे्वदकले आर्कर ऐन २०५८ को दफा १२० ििोजजि लगाईएको शलु्कका सम्िन्धिा 
प्रश्न उठाएको वर्वषर्लाई वर्वश्लषेण गना आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १२० िा भएको 
व्र्र्वस्थालाई हेनुापने हनु्छ। आर्कर ऐनको दफा १२० िा "कुनै व्र्जक्तले कुनै कुराको 
सम्िन्धिा वर्वभागिा झठु्ठा र्वा भ्रिपूणा वर्वर्वरण ददएिा र्वा दाजखला गनुापने कुनै कुरा र्वा र्वस्तकुो 
जानकारी नददई र्वा सो वर्वर्वरणिाट हटाई वर्वर्वरणिा उजल्लजखत जानकारी भ्रिपूणा हनु गएिा 
त्प्र्स्तो व्र्जक्तलाई देहार् ििोजजि शलु्क लाग्नेछ। (क) जानाजानी र्वा लापरर्वाहीपूणा गरेको नभई 
भलुिश झटु्टा र्वा भ्रिपूणा भएकोिा त्प्र्सिाट हनेु िटी कर रकिको पचास प्रलतशत । (ख) 
जानाजानी र्वा लापरर्वाहीपूणा गरेको कारणले झटु्टा र्वा भ्रिपूणा भएकोिा त्प्र्सिाट हनेु िटी कर 
रकिको एक सर् प्रलतशत।" आर्कर ऐनको र्स दफािा वर्वभागिा दाजखला गररएको वर्वर्वरणको 
पररभाषासिेत ददइएको छ जसअनसुार "वर्वर्वरण भन्नाले वर्वभागिा र्वा र्स ऐनको ििोजजि कताव्र् 
पालना गने लसललसलािा वर्वभागिा अजततर्ार प्राप्त अलधकृतसिक्ष ललजखत रुपिा दाजखला गररएको 
वर्वर्वरण र देहार् ििोजजि दाजखला गररएको वर्वर्वरण सिेतलाई जनाउनेछाः- (क) लनरे्वदन, सूचना, 
वर्वर्वरण, उजरुी, िर्ान र्वा र्स ऐन ििोजजि दाजखला गररएको, तर्ार पाररएको, ददइएको र्वा पेश 
गररएको अन्र् कागजात, (ख) र्स ऐनििोजजि िाहेक वर्वभाग र्वा वर्वभागका कुनै अलधकृतसिक्ष 
पेश गररएको कागजात, (ग) वर्वभाग र्वा कुनै अलधकृतले कुनै व्र्जक्तलाई सोधेको प्रश्नको उत्तर, र्वा 
(ि) वर्वर्वरण ददइने कुराको िनालसर्व जानकारी भएको कुनै व्र्जक्तले कुनै अको व्र्जक्तिाफा त 
वर्वभाग र्वा कुनै अलधकृतलाई ददएको जानकारी। लिलत २०७२।१२।२९ िा भएको एनसेल 
प्रा.लल. को वहतको लनसगा सम्िन्धिा वर्वपक्षी एनसेल प्रा.लल. ले आर्कर ऐन, २०५८ को दफा 
९६ तथा ९५क(९) ििोजजि दाजखला गनुापने वर्वर्वरण र्स कार्ाालर्िा दाजखला गरेका छैनन । 
नेपालकै ठूलो करदाता भएको दार्वी गने वर्वपक्षी करदाताले ऐनिा भएको व्र्र्वस्थाको अक्षरसाः 
पालना गनुापने अपेक्षा वर्वपररत ऐनिा उजल्लजखत अलनर्वार्ा पालना गनुापने कताव्र्सिेत पालना गरेको 
अर्वस्था छैन। करदाताले आफैले दाजखला गनुापने वर्वर्वरण दाजखला नगरेको तथा आर्कर ऐनको 
दफा ८३ को प्रर्ोग गरी शेर्र हस्तान्तरण सम्िन्धिा शेर्र हस्तान्तरण सम्झौता (SPA), Due 

Diligence Audit Report, Escrow Agreement, Escrow Account लगार्तका कागजातहरु उपलब्ध 
गराउन वर्वलभन्न लिलतिा पत्राचार गररएकोिा सिेत एनसेल प्रा.लल. िाट कुनै पलन वर्वर्वरण तथा 
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कागजात पेश हनु आएको सिेत देजखाँदैन। वर्वपक्षी एनसेल प्रा.लल. ले आफ्नो कर दावर्त्प्र्व देजखने 
कुनै पलन वर्वर्वरण तथा कागजात र्स कार्ाालर्िा पेश नगरेको हुाँदा लिलत २०७२।१२।२९ िा 
भएको कारोिारिा लाग्ने सम्पूणा प ुाँजीगत लाभकर नै िटी हनु गएको छ। र्सरी करदाताले 
वर्वर्वरण पेश नगरेिाट हनु गएको िटी कर रकििा आर्कर ऐनको दफा १२०(क) ििोजजि 
लनधाारण भएको शलु्क काननुसम्ित छ।  

21. वर्वपक्षी लनरे्वदकले सम्िालनत सर्वोच्च अदालतिा दताा गराएको ररट नं. ०७४-WF-००१५ को िदु्ा 
खारेज गदाा सम्िालनत अदालतिाट भएको आदेशिा वर्वपक्षी लनरे्वदकले कर नलतनाको लालग कस्ता 
कस्ता वक्रर्ाकलापहरु गरेको लथर्ो भने्न िारेिा व्र्ापक वर्वरे्वचना गररएको छ। वर्वपक्षी लनरे्वदक 
सफाहात ललएर नभई िेहोरा लछपाई, कलवुषत िनसार् ललई ररट क्षेत्रिा प्ररे्वश गरेको भनी 
उजल्लजखत ररट सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको िहृत पूणा इजलासिाट खारेज भएिाटै करदाताले 
करछल्नको लालग अनेकौ प्रर्त्न गरेको पवुष्ट हनु्छ। र्स आधारिा लिलत २०७६।१।३ िा प्रस्ततु 
कार्ाालर्िाट वर्वपक्षी उपर लगाईएको शलु्क काननुसम्ित हनुकुा साथै िालथ उजल्लजखत िदु्ा 
सिेतको लनरोपणका सन्दभािा सम्िालनत सर्वोच्च अदालतिाट उल्लेख गररएका तथ्र्िा आधाररत 
छ।  

22. आर्कर ऐन २०५८ को दफा ९४ ििोजजि कर दाजखला गनुापने दावर्त्प्र्व भएका जनुसकैु 
व्र्जक्तले आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ११८ िा भएको व्र्र्वस्था अनसुार वकस्तािन्दीिा कर 
दाजखला गनुापने व्र्र्वस्था रहेको छ। सोही आधारिा एनसेल प्रा.लल. को वहत लनसगा आर्र्वषा 
२०७२।०७३ िा भएको कारोिार भएकोले आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ११८ ििोजजि 
गरेको व्र्ाजको गणना कानूनसम्ित रहेको छ।  

23. अताः िालथका प्रकरणहरुिा वर्वरे्वजचत अर्वस्था आधार, कारण, प्रिाण तथा तथ्र्गत एरं्व कानूनी 
आधारहरुिाट वर्वपक्षी लनरे्वदकले र्स कार्ाालर् सिेतलाई वर्वपक्षी िनाई दार्र गरेको प्रस्ततु ररट 
लनरे्वदन खारेज गरी पाउन सम्िालनत अदालतसिक्ष सादर अनरुोध छ भने्न िेहोराको वर्वपक्षी ठूला 
करदाता कार्ाालर्को ललजखत जर्वाफ।  

24. वर्वपक्षी उपर भएको कर लनधाारणको कार्ा िेरो एकल लनणार्िाट सम्भर्व हनेु कार्ा होइन। कर 
अलधकृतको कार्ा जजम्िेर्वारी आर्कर ऐन लगार्तका िूलताः कर प्रशासनसाँग सम्र्वद्ध कानूनी 
दस्तारे्वज एरं्व लनजािती सेर्वाको पदसोपानिाट लनर्जन्त्रत र लनदेजशत हनु्छ। प्रस्ततु करदाताका 
हकिा ििाट कार्ाालर्को लनणार् कार्ाान्र्वर्न गने सर्वालिा आर्कर ऐन, २०५८ िा भएको 
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अलधकारको प्रर्ोग गरी सूचनासम्ि जारी गरेको हो। र्सरी ऐन प्रदत्त अलधकारका आधारिा 
आफ्नो कार्ाालर्को तोवकएको जजम्िेर्वारीसम्ि परुा गरेको वर्वषर्लाई ललएर ि सिेतलाई प्रस्ततु 
िदु्ाको वर्वपक्षी कार्ि गरेको कार्ा कानून तथा न्र्ार्का िान्र् लसद्धान्तहरु सिेतको वर्वपररत 
रहेकोले वर्वपक्षीको लनरे्वदन जजवकर खारेज गरी ि उपरको आरोपिाट फुसाद ददलाई पाउाँ भने्न 
िेहोराको वर्वपक्षी अलधकृत ओिप्रकाश भट्टराईको ललजखत जर्वाफ।  

25. र्ी करदाता एनसेल प्रा.लल. कम्पनी (लनरे्वदक) ले ठूला करदाता कार्ाालर्िाट लिलत 
२०७६।१।३ िा गररएको कर लनधाारण  आदेश आफूहरुले पुाँजीगत लाभकर िापत रु. 
३९,०६,०६,८४,८१५।७१ दाजखला गनुा पने नभई आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९५क 
ििोजजि र्स भन्दा अगाडी वर्वलभन्न लिलतिा लतरेको रकि १५% कटाई िााँकी रकि १०% िात्र 
लतनुापने हो भनी लनरे्वदनिा जजवकर ललएको सन्दभािा सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको र्वहृत पूणा 
इजलासिाट सार्वाजलनक सरोकार अन्तगात परेको ररट नं. 0७४-WO-०४७५ को िदु्ािा लिलत 
२०७५।१०।२३ िा "दफा ५७ को उपदफा (३) ििोजजि एनसेल प्रा.लल.ले स्र्वालित्प्र्व 
पररर्वतान अजि र पलछको भागको छुट्टाछुटै्ट आर् वर्वर्वरण पेश गरेको अर्वस्था छ। दफा ५७ ले 
लनर्न्त्रण पररर्वतान र्वारे व्र्र्वस्था गरेको, लिलत २०७२।१२।२९ को कारोर्वारिाट एनसेल 
प्रा.लल.को लनर्न्त्रण पररर्वतान भएको र र्स्तो पररर्वतान पश्चात एनसेल प्रा.लल.को चल, अचल र लाभ 
आजान गने अनिुलतपत्रिा सिेत के्रता कंपनी एजजजएटा र्वहााड, िलेलसर्ाको हक िन्न गएको देजखाँदा 
दफा २(र) एरं्व दफा ४०(३)(ङ) को व्र्र्वस्थािाट एनसेल प्रा.लल.ले आफ्नो स्र्वालित्प्र्व लनसगा 
गरेको िानु्नपने हनु आर्ो। लनसगा पश्चात पलन अनिुलत पत्र लगार्तका सम्पजत्तहरु एनसेल 
प्रा.लल.संगै रहेको कारण र्ो लनसगा प्रत्प्र्क्ष अप्रत्प्र्क्ष प्रकृलतको देजखन्छ। त्प्र्सैले र्सलाई दफा ४१ 
र्विोजजि सम्पजत्त र्वा दावर्त्प्र्वको थिौती सवहतको लनसगा (Disposal with retention of asset or 

deemed disposal) रहेछ भलन िानु्न पने हनु आर्ो। दफा ४१ ले दफा ४० को उपदफा (३) 
को देहार् (ङ) को अर्वस्थािा  स्र्वालित्प्र्व र्वा दावर्त्प्र्व लनसगा भएको िालनने व्र्र्वस्था गरेको र देहार् 
(क)(१) अनसुार र्स्तोिा सो व्र्जक्तलाई लनसगािाट लनसगाको सिर्िा िजार िलु्र् िरार्वरको 
रकि प्राप्त भएको िालननेछ भने्न व्र्र्वस्था रहेको अर्वस्था छ। दफा ४०(३)(ङ) र दफा ४१ को 
सम्र्वन्ध दफा ५७(१) संग रहेको सिेतिाट ऐनको दफा ५७(१) ििोजजि स्र्वालित्प्र्व पररर्वतान 
भएको अर्वस्थािा एनसेल प्रा.लल.ले सम्पजत्त लनसगा गरेको नै िानु्न पने देजखर्ो। र्स जस्थलतिा 
सम्पजत्तको लनसगािाट प्राप्त लाभिा कर लतनुा पने दावर्त्प्र्विाट एनसेल प्रा.लल. िकु्त छ भन्न लिल्ने 
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देजखएन" भलन फैसला भएको पाईन्छ। सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको र्वहृत पूणा इजलासिाट भएको 
सो फैसला संवर्वधान अनसुार अजन्ति फैसला भएको र सो फैसलािा वर्वर्वाद गना नपाउने व्र्र्वस्था 
छ। सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको र्वहृत पूणा इजलासिाट भएको सो फैसला अनसुार पलन 
वर्वदेशिा िसेर नेपालिा काि गने, नेपालिाट लाभ किाउने,  वर्वदेशिा र्वसेर  नेपाली  लनकार्, नेपाल 
सरकारलाई थाहा जानकारी नै नददने कर छलल गने,  कर नलतने, आफ्नो कारोर्वारको सम्पूणा 
कागजातहरु लकुाई पेश गना आदेश ददंदा सिेत पेश नगने र वर्वदेशिा नै र्वसेर वकनरे्वच गने 
जस्ता कार्ा गरेको अर्वस्थािा जनु लनकार् (कंपनी र्वा व्र्जक्त) ले जनु देशिा र जहााँ व्र्र्वसार् 
गरेको छ सोही देशिा सोही देशको कानून अनसुार सोही लनकार्ले र्वा जसले लाभ ललन्छ सोही 
कंपनीले प ुाँजीगत लाभकर लतनुा पने दावर्त्प्र्व हनु्छ भने्न कुरा स्पष्ट हनु्छ । वहजोको ददनिा Telia 

company आजको Axiata Investments (UK) Limited ले जनुसकैु  देशिा जनुसकैु कम्पनी खडा 
गरी एनसेल प्रा.लल.िा लनर्न्त्रण कार्ि राखी कारोर्वार गरेको भएतापलन राविर् कानून, लनवहत 
स्र्वालित्प्र्व एरं्व खररद गरी ललनेले वर्ववक्र गनेले परुा गनुापने दावर्त्प्र्व र्वा परुा नगरेको दावर्त्प्र्व पलन 
िझुाउन ु स्र्वभावर्वक दावर्त्प्र्व हनेु लसद्धान्त सम्िालनत सर्वोच्च अदालतिाट (ररट नं.०७४-WO-
०४७५ नं. को िदु्ािा) लिलत २०७५।१०।२३ गते भएको परिादेश फैसलािा भैसकेको र सो 
फैसलालाई लनरे्वदकले स्र्वीकार गरेको अर्वस्थािा आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९९ र दफा 
१०० को वर्वषर्िा लनरे्वदक पूणा जानकार रहेको स्पष्ट छ। सोही वर्वषर्िा अर्व फेरर िौका प्रदान 
रारी पाउाँ भनु्न आर्कर ऐनको सर्वाथा प्रलतकूल हनु जान्छ। सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको 
परिादेश आदेशको अर्वज्ञा गरी कर नलतने िनसार्िाट प्ररेरत लनरे्वदकको लनरे्वदन प्रथि दृवष्टिा नै 
खारेजभागी हुाँदा खारेज गरी आर्कर ऐन, २०५८ एरं्व सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको आदेश 
ििोजजि ठूला करदाता कार्ाालर्िाट भएको कर लनधाारण आदेश ििोजजि वर्वपक्षीलाई कर रकि 
दाजखला गनुा भनी आदेश गरी पाउन अनरुोध छ।  

26. जहााँसम्ि कर लनिाारण आदेशको कारण र्वा सूचना प्राप्त भएन भने्न वर्वषर् छ सो सम्िन्धिा 
आर्कर  ऐन, २०५८ ले स्र्वरं् कर लनधाारणको लसद्धान्तलाई पूणात अंलगकार गरेकोले, कारोिारको 
गणना गरी वर्वर्वरण पेश गरी हनेु लाभिा वर्वपक्षीले कर िझुाउन ुपने स्र्वताः लसद्ध छ। र्सरी कर 
निझुाएिा कार्ाालर्िाट कानून ििोजजि सनुरु्वाईको िौका प्रदान गरी लिलत २०७४।०३।१८ िा 
भएको कर लनधाारण आदेश ििोजजि रकि निझुाएसम्ि लनरे्वदकको खातािा रहेको रकि रोक्का 
राख्न ददएको आदेश उपर वर्नै लनरे्वदकले सम्िालनत सर्वोच्च अदालतिा ददएको ररट नं. ०७४-
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WF-००१५ को लनरे्वदन एरं्व सार्वाजलनक सरोकारको वर्वर्वाद अन्तगात परेको लनरे्वदन उपर (ररट नं. 
०७४-WO-०४७५ को िदु्ािा) सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको र्वहृत पूणा इजलासिाट लिलत 
२०७५।१०।२३ िा लनरे्वदकको तफा िाट उपजस्थत कानून व्र्र्वसार्ी सिेतिाट भएको िहस, 

जजवकर र छलफल सनुी व्र्ापक एरं्व वर्वस्ततृ छलफल र वर्वरे्वचना भएको वर्वषर्िा लनरे्वदकलाई 
प्रर्ााप्त जानकारी भएकै छ। र्सथा सम्िालनत अदालतको परिादेशको आदेश र्विोजजि भएको कर 
लनधाारणको जानकारी भएन, सनुरु्वाई भएन भनु्न कर नलतने, निझुाउने िनसार्र्वाट प्ररेरत छ। र्स्तो 
दृवषत िनसार्िाट लनरे्वदकले सम्िालनत अदालतिा ररट क्षेत्र िाफा त प्ररे्वश गरेको हुाँदा लनरे्वदकको 
लनरे्वदन खारेजभागी हुाँदा खारेज गरी पाउाँ। 

27. लनरे्वदकले सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ गतेको फैसलािा शलु्क र 
व्र्ाज लाग्ने भनी िोलेको पाइदैँन भनी जजवकर ललएको सम्िन्धिा सम्िालनत सर्वोच्च अदालतिाट 
भएको फैसलािा एनसेल प्रा.लल.ले लिलत २०७३।०१।२६ िा र लिलत २०७४।०२।२१ िा 
पूाँजीगत लाभकर अग्रीि रुपिा कूल रकि रु.२१,५४,८०,५५,९००।- र वर्वलम्ि शलु्क र्वापत 
रु. २,०२,६२,३४,८५१।- ठूला करदाता कार्ाालर्िा िझुाई सकेको देजखाँदा िझुाई सकेको 
रकि सिेतलाई दृष्टीगत गरी कर लनधाारण र कर असलु उपर गने सम्िन्धिा र्ो आदेश प्राप्त 
भएको लिलतले ३ िवहनालभत्र कानून ििोजजि आर्वश्र्क लनणार् गनुा गराउन ुभनी उल्लेख भएको 
पाईन्छ। सो फैसलािा उल्लेख भएका "कानून ििोजजि" भन्ने शब्दार्वलीलाई हेदाा कर लनधाारण 
गने काननु आर्कर ऐन, २०५८ हो भने्न स्पष्ट हनु्छ र र्ो ऐनका हरेक दफा,  उपदफा सम्िालनत 
सर्वोच्च अदालतको फैसलािा उल्लेख गना सम्भर्व पलन हुाँदैन र आर्वश्र्क पलन हुाँदैन। कानून 
ििोजजि भने्न शब्दले शलु्क, व्र्ाज, जररर्वाना आदद के कलत र कसरी लगाउने भन्ने अलधकार सो 
ऐनको अलधनिा रही ठूला करदाता कार्ाालर्लाई हनेु हुाँदा  ठूला करदाता कार्ाालर्िाट आर्कर 
ऐन, २०५८ ले ददएको अलधकारक्षेत्र र पररलध लभत्र रही संशोलधत कर लनधाारण गरेको हुाँदा 
लनरे्वदकको लनरे्वदन जजवकर खारेजभागी छ।  

28. आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९९ िा भएको व्र्िस्था र कर कानूनको लसद्धान्त अनसुार पलन 
आर्कर वर्वर्वरण जसले कर लतने हो उसले स्र्वतस्फूता रुपिा सम्िजन्धत कर कार्ाालर्िा पेश गने, 
लनजले पेश गरेको आर् वर्वर्वरण छानिीन पश्चात झठु्ठा भए नपगु कर रकि लतना लगाउन ुअगाडी 
पषु्टी गने कागजात िाग गने र सोको वर्वश्लषेण गरी कर लनधाारण गने काि सम्िजन्धत कार्ाालर्को 
हो। प्रस्ततु वर्वर्वादिा पलन र्ी लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल. ले लिलत २०७२।१२।२९ को कारोिार 
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पश्चात ऐनको दफा ५७ को उपदफा (३) ििोजजि आलथाक र्वषा २०७२।०७३ िा स्र्वालित्प्र्व 
पररर्वतान अजि र पलछको भागहरुलाई छुट्टाछुटै्ट आर् र्वषा िानी वर्वर्वरण पेश गरेको अर्वस्था वर्वद्यिान 
रहेको छ। र्सरी एनसेल प्रा.लल. कम्पनीले आर् वर्वर्वरण पेश गरर सकेपलछ सो कम्पनीसंग ठूला 
करदाता कार्ाालर्िाट िजार िूल्र् कलत हो, ८०% शेर्र हस्तान्तरण गरराँदा कुन िूल्र्लाई आधार 
िानी लाभ र दावर्त्प्र्व तर् गरी कारोर्वार गररएको हो भने्न कुरा Due diligence audit report, share 

purchase agreement(SPA) Escrow Agreement, Escrow Amount सम्िन्धी वर्वर्वरण लगार्तका 
कागजातहरु पटक पटक िाग गदाासिेत उपलब्ध नगराए पलछ करदाता कंपनीले दफा ५७ 
ििोजजि वर्वर्वरण साथ पेश गरेको प्रिाणका आधारिा कर लनधाारण गने र थप प्रिाण एरं्व सूचना 
प्राप्त हुाँदा लाभकतााको थप आर् पाइएिा जलत पटक पलन संशोलधत कर लनधाारण गना सजने 
व्र्र्वस्था आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १०१ को उपदफा (२) िा भएको हुंदा लिलत 
२०७४।३।१३ िा सो सिर्िा प्राप्त कागजातको आधारिा वर्वक्री िूल्र् 
रु.१,४४,७८,२५,०६,०००।- कार्ि गरी सो आधारिा प ुाँजीगत लाभकर लनिाारण गरेको र 
सोही आधारिा ठूला करदाता कार्ाालर्ले सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको लिलत २०७५।१०। २३ 
गते को फैसलािा उल्लेख भए ििोजजि एनसेल प्रा.लल.ले र्स भन्दा अगालड वर्वलभन्न लिलतिा 
लतरेको कर रकि िटाई सोिा शलु्क तथा ब्र्ाज गणना गरी जम्िा रु. ३९,०६,०६,८४, 
८१५।७१ लिलत २०७६।०१।०३ िा संशोलधत कर लनधाारण आदेश भएकोले ऐनको दफा ९९ 
र्विोजजि कर वर्वर्वरण पेश गने िौकासिेत नददई गररएको कर लनधाारण िदर गरी पाउाँ भने्न 
लनरे्वदन जजवकर झटु्ठा एरं्व दवुषत िनसार् पूर्वाक दताा गराएको हुाँदा िदरभागी छ।  

29. आर् ऐन, २०५८ को दफा १२०(क) िा कुनै व्र्जक्तले कुनै कुराको सम्िन्धिा वर्वभागिा झटु्टा 
र्वा भ्रिपणुा वर्वर्वरण ददएिा र्वा दाजखला गनुापने कुरा जानकारी नददई र्वा सो वर्वर्वरणिाट हटाई 
वर्वर्वरणिा उजल्लजखत जानकारी भलुिश झटु्टा र्वा भ्रिपूणा हनु गएकोिा त्प्र्सिाट हनेु िटी कर 
रकिको पचास प्रलतशत शलु्क लाग्ने व्र्िस्था रेहेको छ। आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९९ 
अनसुार करदाता स्र्वरं्ले कर लनधाारण गरी वर्वर्वरणिा उल्लेख गरी कर लतनुापने हो, अन्र्था 
कार्ाालर्िाट ऐनको दफा १०० तथा १०१ ििोजजि संशोलधत कर लनधाारण गरी दावर्त्प्र्व लसजाना 
गने व्र्र्वस्था रहेको छ। लनरे्वदकले कर कानूनको पररपालना नगरेको कारणले लगाइएको शलु्क 
र व्र्ाज आर्कर ऐन, २०५८ को व्र्र्वस्था र ििा अनसुार नै रहेको हुाँदा लनरे्वदकको ररट लनरे्वदन 
खारेज गरी पाउाँ भने्न िेहोराको वर्वपक्षी आन्तररक राजश्व वर्वभागको ललजखत जर्वाफ।  
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30. र्सिा आ-आफ्नो तफा िाट पेश गनुापने भनी आर्वश्र्क ठालनएका प्रिाण कागजातहरु सवहत 
िहसनोट दरैु्व पक्षिाट लिलत २०७६।४।९ गतेलभत्र पेश गना लगाई लन.स.ु को लनजम्त लिलत 
२०७६।४।२१ गतेका ददन लनर्िानसुार पेश गनुा भने्न र्स अदालतको लिलत २०७६।३।२२ 
को आदेश। 

31. उल्लेजखत िेहोरा भएको प्रस्ततु ररट लनरे्वदनिा लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल. को तफा िाट उपजस्थत 
वर्वद्बान र्वररष्ठ अलधर्वक्ताहरु श्री कोिलप्रकाश जिलिरे, श्री देरे्वन्र प्रसाद न्हछेु प्रधान तथा वर्वद्बान 
अलधर्वक्ताहरु श्री िदनकुिार डंगोल श्री िहेश थापाले ठूला करदाता कार्ाालर्ले लिलत 
०७६।१।३ िा आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १०२ ििोजजिको संशोलधत कर लनधाारणको 
सूचना िेरो पक्ष एनसेल प्रा.लल. लाई ददएको छ। उक्त सूचनािा सम्िालनत सर्वोच्च अदालतिाट 
०७४-WO-०४७५ को ररट लनरे्वदनिा फैसला भएको लिलत २०७५।१०।२३ भन्दा अगाडी 
देजख नै कर लतनुापने गरी वहसाि देखाइएको छ। तर लिलत २०७५।१०।२३ भन्दा अगाडी 
एनसेल प्रा.लल.लाई उक्त कर दावर्त्प्र्व नभएको हुाँदा सो लिलत भन्दा अगाडीको कर दावर्त्प्र्व हनेु 
गरी ठूला करदाता कार्ाालर्ले लनणार् गना र सूचना ददन लिल्दैन, फैसलाको पश्चातदशी असर नहनेु 
भन्न े ने.का.प. २०५० लन.नं. ४६९७ िा प्रलतपाददत लसद्धान्तका आधारिा पलन लिलत 
२०७५।१०।२३ अगालडको कर दावर्त्प्र्व एनसेल प्रा.लल. लाई लगाउन लिल्ने हुाँदैन। साथै ठूला 
करदाता कार्ाालर्ले लिलत २०७६।१।३ िा कर लनधाारण गदाा िेरो पक्षलाई कुनै सूचना तथा 
जानकारी नददई कर लनधाारण गरेकोले प्राकृलतक न्र्ार्को लसद्धान्तको आधारिा पलन उक्त लनणार् 
त्रटुीपूणा छ। कर लनधाारण कानूनी कार्ा हो र कानून ििोजजि िात्र कर लगाउन र असूल उपर 
गना सवकन्छ, र्स सन्दभािा कर कानूनले तोवकएको सम्पूणा प्रवक्रर्ागत कार्ा परुा गरेर िात्र कर 
लगाउन ु पनेिा ठूला करदाता कार्ाालर्ले एकै पटक आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १०१ 
ििोजजि संशोलधत कर लनधाारण गरी दफा ११७, ११८, ११९ र १२०(क) सिेतका आधारिा 
शलु्क र व्र्ाजसिेत लतनुापने गरी दाजखला गनुापने जम्िा कर लनधाारण गरेको तर आर्कर ऐन, 
२०५८ को दफा ७४ िा ध्र्ान नददएको तथा सोही ऐनको दफा ९५, ९५क लगार्त अन्र् 
दफाको ब्र्र्वस्थाको पालना नगरेको अर्वस्था हुाँदा उक्त कर लनधाारण आदेश र सूचना कानूनी 
रुपिा नै त्रटुीपूणा छ। आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १०१ ििोजजि लनणार् गरी  दफा १०२ 
ििोजजि सूचना पठाइएको भनेपलन सो गनुा अजि परुा गनुापने अन्र् दफा ििोजजिका कानूनी 
प्रवक्रर्ा परुा गररएको छैन। सिै कानूनी प्रवक्रर्ा परुा नगरी एकै पटक दफा १०१ ििोजजि कर 
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लनधाारण गरी कर असलु गना ठूला करदाता कार्ाालर्ले शरुु गरेको प्रवक्रर्ा Due Process of low 

को लसद्धान्तको आधारिा सिेत त्रटुीपूणा छ। आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ७४ ले 
करदातालाई ददएको अलधकार करदाताले प्रर्ोग गना नपाउने गरी ठूला करदाता कार्ाालर्ले गरेको 
कर लनधाारण आदेश आफैिा गजम्भर त्रटुीपूणा छ, ठूला करदाता कार्ाालर्को पत्रले नै एनसेल 
प्रा.लल.ले कर दावर्त्प्र्व पूरा गरेको भन्ने देजखएको अर्वस्थािा सर्वोच्च अदालतको लिलत 
२०७५।१०।२३ को फैसला भन्दा अगाडीको कर दावर्त्प्र्व एनसेल प्रा.लल.लाई लगाउन कानून 
संगत हुाँदैन। टेललर्ालाई लनधाारण भएको कर एनसेल प्रा.लल.ले लतनुापछा भनेपलन जनु लिलतिा 
फैसला भएको हो त्प्र्ो लिलत अगाडी एनसेल प्रा.लल.को कर दावर्त्प्र्व लथर्ो भलन कही कतैिाट 
देजखएको अर्वस्था छैन। ०७५।१०।२३ को फैसलाले एनसेल प्रा.लल.ले कर लतनुापने भनी एन 
सेलको कर दावर्त्प्र्व देखाउदैिा अि एनसेल प्रा.लल.ले कर कानूनले ददएको अलधकार प्रर्ोग गना 
तथा कर कानूनले लनधाारण गरेको प्रवक्रर्ा परुा गरी करा लतना पाउाँदैन भन्न लिल्दैन सर्वोच्च 
अदालतको उक्त फैसलाले नै कानून ििोजजि कर लनधाारण र असलु गनुा भनेको अर्वस्थािा ठूला 
करदाता कार्ाालर्ले कानूनी प्रवक्रर्ा परुा नगरी कर लनधाारण गरेको हुाँदा ठूला करदाता कार्ाालर्ले 
गरेको लनणार् िदर हनुपुने र प्रस्ततु ररट लनरे्वदनिा आदेश जारी हनुपुदाछ भलन िहस प्रस्ततु गनुाका 
साथै सोही िेहोराको िहसनोट सिेत प्रस्ततु गनुाभएको देजखर्ो।  

32. वर्वपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर् सिेतका तफा िाट उपजस्थत वर्वद्बान नार्र्व िहान्र्ार्ालधर्वक्ताहरु श्री 
नारार्ण पौडेल र श्री वर्वश्वराज कोइराला, एरं्व वर्वद्बान सहन्र्ार्ालधर्वक्ता श्री संजजर्वराज रेग्िी तथा 
वर्वद्बान उपन्र्ार्ालधर्वक्ता श्री हररशंकर ज्ञर्वालीले ररट लनरे्वदकले उठाएको प्रस्ततु वर्वर्वाद र्वहृत पूणा 
इजलासिाट फैसला भई टंुलगसकेको वर्वषर् हो। टेललर्ाले कर लतनुापने गरी कर दावर्त्प्र्व लनधाारण 
गरेको नलिलेकोले एनसेल प्रा.लल.ले कर लतनुा पछा भनी सर्वोच्च अदालतले व्र्ातर्ा गरेको छ। 
सर्वोच्च अदालतले फैसलािा नै टेललर्ासोनेरालाई लनधाारण भएको कर नै एनसेल प्रा.लल.ले लतनुापछा 
भनेकाले कर कलत लतनुापछा भन्न ेिारेिा फैसलािा सााँकेलतक रुपिा िोलेको छ। र्स्तो अर्वस्थािा 
पनु कर लनधाारण हनु सजदैन। कर लतनुापने प्रर्ोजनाथा लिलत २०७२।१२।२९ लाई Cut of date 

िान्नुपने कुरा उक्त फैसलािा नै उल्लेख भएको वर्वषर् भएकाले फैसला भएको लिलत भन्दा 
अगाडीको कर लतनुापदैन भन्न ेलनरे्वदकको दार्वी तका साँगत छैन। ०७४-WO-०४७५ नं. को िदु्ािा 
लिलत २०७५।१०।२३ िा फैसला भएको र सो फैसलाले नै लिलत २०७२।१२।२९ लाई Cut 

of date िानेकोले प्रस्ततु िदु्ािा फैसलाको retrospective effect को लसद्धान्त लाग ुगनुा सान्दलभाक 
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हुाँदैन। retrospective effect को वर्वषर् फैसलािा लिलत उल्लेख नभएको सािान्र् अर्वस्थािा लागू 
हनेु वर्वषर् हो। उल्लेजखत ०७४-WO-०४७५ नं. को िदु्ािा ररट लनरे्वदक पलन वर्वपक्षी भएको 
एरं्व सो िदु्ाको कारर्वाही र सनुरु्वाको प्रत्प्रे्क चरणिा लनजको उपजस्थलत रहेकाले प्रस्ततु वर्वषर्का 
सम्िन्धिा ररट लनरे्वदकलाई थाहा जानकारी लथएन भन्न लिल्दैन। प्राकृलतक न्र्ार्को लसद्धान्त 
अनसुार सम्िजन्धत वर्वषर्का िारेिा थाहा जानकारी नभएको अर्वस्थािा िात्र सूचना ददन ु पने 
हनु्छ। िदु्ाको वर्वपक्षको रुपिा नाि उल्लेख भई उक्त ०७४-WO-०४७५ नं. को िदु्ाको 
सम्पूणा प्रवक्रर्ािा सहभागी भई तथ्र् र वर्वषर्र्वस्तकुा िारेिा र्थाथा जानकारी प्राप्त गररसकेको ररट 
लनरे्वदकले सनुरु्वाईको िौका पाइन भलन प्राकृलतक न्र्ार्को लसद्धान्तको कुरा गनुालाई र्थाथा र 
औजचत्प्र्पूणा िान्न लिल्दैन। ०७४-WO-०४७५ नं. को िदु्ाको प्रवक्रर्ािा संलग्न भएको ररट 
लनरे्वदकले फैसला भए पश्चात आफूले लतनुापने ठहरेको कर लतरी अदालतको फैसलाको सम्िान 
गनुापनेिा सो नगरेकाले ठूला करदाता कार्ाालर्ले फैसला अनसुार कर असूल गने प्रवक्रर्ा शरुु 
गरी आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १०१ अनसुार लनणार् गरी दफा १०२ अनसुार ररट 
लनरे्वदकलाई सूचना ददएको कानून सम्ित छ। प्रस्ततु लिषर्िा ररट लनरे्वदन ददएर लनरे्वदकले 
सर्वोच्च अदालतको र्वहृत पूणा इजलासको फैसलालाई नै चनुौलत ददएको देजखन्छ, फैसला अजन्तिता 
(doctrine of finality) को लसद्धान्तको आधारिा पलन ररट लनरे्वदकको उक्त कार्ालाई िनालसर्व 
िान्न हुाँदैन। अदालतको फैसला आफैिा व्र्ातर्ा हो, एउटा इजलासले गरेको फैसला र 
व्र्ातर्ालाई अको इजलासले व्र्ातर्ा गना कानूनसम्ित र सैद्धाजन्तक रुपिा सिेत लिल्ने हुाँदैन। 
तसथा प्रस्ततु वर्वषर्िा कर कलत लतने, कसले लतने, कसरी लतने र कुन लिलतिाट कर दावर्त्प्र्व 
लसजाना हनेु भन्न ेिारेिा उक्त ०७४-WO-०४७५ नं. को फैसलाले नै स्पष्ट रुपिा िोलेको हुाँदा 
ररट जारी हनुपुने अर्वस्था नै छैन doctrine of finality को लसद्धान्तको आधारिा ररट लनरे्वदन 
खारेज हनुपुदाछ भलन िहस प्रस्ततु गनुाका साथै सोही िेहोराको िहसनोट सिेत प्रस्ततु गनुाभर्ो।  

33. त्प्र्सैगरी सर्वोच्च अदालत लनर्िार्वली, २०७४ को लनर्ि ४७(२) ििोजजि संलग्न हनु पाउाँ भलन 
लनरे्वदन ददने सकुदेर्व खत्रीकातफा िाट उपजस्थत हनुभुएका वर्वद्बान र्वररष्ठ अलधर्वक्ता श्री सरेुन्र 
भण्डारीले ररट लनरे्वदक पक्षले िझुाउन ुपने कर िझुाएको छैन अदालतले पटक पटक आदेश जारी 
गदाा पलन िझुाउन ु पने Document हरु सिेत निझुाएको अर्वस्था छ। प्रस्ततु ररट लनरे्वदनको 
आधारिा अदालतले िदु्ाको तथ्र् लभत्र पसी कती कर लतने भलन लनणार् ददन लिल्दैन। कर 
िझुाउने दावर्त्प्र्वलाई ररट लनरे्वदकले पूणात अस्र्वीकार गरेको छैन। कर िझुाउने कुरा स्र्वीकार 



                एनसेल प्राइभेट लललिटेड लि. ठूला करदाता कार्ाालर्, ०७५-WF-०००५, उत्प्प्रषेणर्कु्त परिादेशसिेत, पेज 20 

गररसकेपलछ उक्त िझुाउन ुपने कर सिर्भै निझुाए र्वापत लाग्ने शलु्क व्र्ाजसिेत िझुाउनपुने 
हनु्छ। ररट लनरे्वदक सफा हात ललएर अदालत प्ररे्वश गरेको नदेजखाँदा प्रस्ततु िदु्ािा ररट जारी गनुा 
हुाँदैन। लिलत २०७५।१०।२३ को फैसलािाट नै कर लनधाारण भइसकेको हुाँदा अि पनुाः कर 
लनधाारण गना लिल्दैन। कर लनधाारण भइसकेको वर्वषर् भएकोले ठूला करदाता कार्ाालर्ले आर्कर 
ऐन, २०५८ को दफा १०१ ििोजजि संशोलधत कर लनधाारण गरी १०२ ििोजजि सूचनासिेत 
लनरे्वदकलाई ददई सकेको हुाँदा लनरे्वदकले आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ११४, ११५ र ११६ 
को प्रवक्रर्ा िाफा त साधारण उपचारको िाटो अर्वलम्िन गरी र्स अदालत आउन सजनेिा ररट 
क्षेत्रिाफा त आएकोसिेत लिलेको नहुाँदा ररट खारेज हनुपुदाछ भलन िहस प्रस्ततु गनुा भर्ो। 

34. लनरे्वदक र वर्वपक्षी तफा िाट प्रस्ततु भएको र्वहस सनुी पेश भएका िहस नोट तथा लिलसल संलग्न 
कागजात हेरी अध्र्र्न गदाा, र्स अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ को आदेशानसुार 
लनरे्वदकका नाििा आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९९ ििोजजि कर लनधाारण हनुपुनेिा वर्वपक्ष 
ठूला करदाता कार्ाालर्िाट लिलत २०७६।१।३ गते आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १०१ 
ििोजजि रु. ३९,०६,०६,८४,८१५,७१।- दाजखल गनुापने िााँकी कर ठहर गरी संशोलधत कर 
लनधाारण गने लनणार् भएकोले ऐनको दफा १०२ ििोजजि सूचना गररएको भने्न िेहोराको लिलत 
२०७६।१।३ को पत्र प्राप्त भएको, सो कर लनधाारणको सूचना लिलत २०७५।१०।२३ को 
आदेश वर्वपररत कानूनी आधार र कारण लिना शलु्क र व्र्ाजका नाििा थप कर दावर्त्प्र्व र्वहन 
गराएको पत्र संवर्वधानको धारा ११५(१) सिेत वर्वपररत छ, अदालतको आदेशिाट कर दावर्त्प्र्व 
कस उपर रहने भने्न सम्िको वर्वर्वाद लनरोपण भएपश्चात िात्र लनरे्वदकले वर्वर्वरण िझुाउन ु पने 
अर्वस्था उत्प्पन्न भएकोिा उक्त िौका नै नददई दफा १०१ अन्तगात संशोलधत कर लनधाारण 
गररएको प्राकृलतक न्र्ार्को लसद्धान्त प्रलतकूल छ, सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको आदेशिा 
उल्लेजखत कानूनी व्र्र्वस्थाको हेक्का नराखी कानूनििोजजि सही रुपिा कर लनधाारण हनु नसकेको 
भने्न उल्लेख गरेिाट नै वर्वपक्ष कार्ाालर्ले सवह वकलसििाट कर लनधाारण नगरेको कारणले 
लनरे्वदकले शलु्क र व्र्ाजको थप दावर्त्प्र्व र्वहन गनुापने होइन। वर्वपक्षी कार्ाालर्ले लनरे्वदकलाई 
लिलत २०७३।१।१३, २०७३।१।२१ र २०७३।१२।२१ िा पत्र लेखेअनसुार ऐनको दफा 
९५क अनसुारको अलग्रि कर लतरे िझुाएकोले वर्वपक्षी कार्ाालर्ले लनरे्वदकलाई उक्त शेर्र खररद 
वर्वक्री कारोिारसाँग सम्िजन्धत आफ्नो दावर्त्प्र्व पूरा गरेको भनी लिलत २०७४।२।२१ गते 
प्रिाजणत गररसकेको अर्वस्थािा वर्वर्वरण निझुाएको झठु्ठा र त्रवुटपूणा वर्वर्वरण िझुाएको र्वा कर 
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नलतरेको भनी दफा १२०(क) ििोजजि थप भार लगाउने अलधकार छैन। अदालतको आदेश 
पश्चात िात्र लनरे्वदकको नाििा कर लनधाारण हनेु अर्वस्था लसजाना भएको हनुाले सो भन्दा अगारै्व 
देजखको शलु्क व्र्ाज लाग्न सजने अर्वस्था नभएको र अदालतको आदेशले पलन सो नभनेको के 
कलत कारणले ऐनको दफा ११७(१)(क), ११७(१)(ग), ११८, ११९ र १२०(क) अनसुार 
शलु्क व्र्ाज लगाएको नखलुाई कर लनधाारण गरेउपर जचत्त निझेुिा उजूरी गने सिर् स्थान र 
तररकासिेत नखलुाई हचरु्वा रुपिा वर्वपक्षहरुिाट गररएको वटप्पणी आदेश, लनणार् लगार्तका 
सम्पूणा काि कारर्वाहीहरु िदर गरर िााँकी १० प्रलतशत लाभकर िात्र लनधाारण गनुा भने्न सिेत 
आदेश गरी पाउाँ भने्न लनरे्वदन जजवकर रहेको छ।  

35. लनरे्वदक करदाताको हकिा कार्ाालर्को लनणार् कार्ाान्र्वर्न गने सर्वालिा आर्कर ऐन, २०५८ 
ििोजजि सूचना सम्ि जारी गरेको, कार्ाालर्को तोवकएको जजम्िेर्वारी परुा गरेको वर्वषर्लाई ललएर 
वर्वपक्ष कार्ि गरेको कार्ा कानून तथा न्र्ार्का िान्र् लसद्धान्तहरु सिेतको वर्वपररत हुाँदा लनरे्वदन 
खारेज गरी पाउाँ भने्न ठूला करदाता कार्ाालर् लललतपरुको कर अलधकृतको ललजखत जर्वाफ तथा 
सम्िालनत सर्वोच्च अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ को आदेश ििोजजि लिलत 
२०७४।३।१३ िा टेललर्ा सोनेरा स्र्वीडेनको नाििा लनधाारण भएको कर, उक्त कर लनधाारणका 
क्रििा ललइएका आधार र कारणहरु सिेतलाई वर्वचार गरी एनसेल. प्रा.लल. को नाििा लिलत 
२०७६।१।३ िा कर लनधाारण गररएको, उल्लेजखत कर रकि नर्ााँ नभई टेललर्ा सोनेरा 
कम्पनीको नाििा लनधाारण भएकै कर रकि भएको, जनु आर् र्वषािा शेर्र खररद वर्वक्री कारोिार 
भएको हो कर लतने अर्वलध पलन सोही र्वषािा पने हुाँदा ऐनको दफा ११७, ११८ तथा ११९ 
ििोजजिको शलु्क तथा व्र्ाज स्र्वताः लाग्ने हो, लिलत २०७२।१२।२९ िा भएको एनसेल 
प्रा.लल. को वहतको लनसगा सम्िन्धिा वर्वपक्षी एनसेल प्रा.लल.ले आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९६ 
तथा ९५क(९) ििोजजि दाजखल गनुापने वर्वर्वरण कार्ालर्िा दाजखल नगरी आफ्नो कताव्र् पालना 
नगरेको र ऐनको दफा ८३ ििोजजि शेर्र हस्तान्तरण सम्िन्धी कागजातहरु उपलब्ध गराउन 
वर्वलभन्न लिलतिा पत्राचार गररएकोिा सिेत कुनै वर्वर्वरण तथा कागजात पेश नगरेिाट सम्पूणा 
प ुाँजीगत लाभ कर नै िटी हनु गएको हुाँदा ऐनको दफा १२०(क) ििोजजि लनधाारण भएको शलु्क 
पलन कानूनसम्ित भएकोले ररट लनरे्वदन खारेज हनुपुदाछ भने्न सिेत ठूला करदाता कार्ाालर्को 
ललजखत जर्वाफ पना आएको देजखर्ो।  
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36. र्सप्रकार र्स अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ को आदेशले नै वर्वपक्ष लनरे्वदकको कर 
दावर्त्प्र्व स्थावपत भइसकेको अर्वस्थािा अि फेरर िौका प्रदान गरी पाउाँ भनु्न आर्कर ऐनको 
प्रलतकूल हनेु, र्ी लनरे्वदकतफा कै कानून व्र्र्वसार्ी सिेतिाट भएको िहस जजवकर र छलफल सनुी 
व्र्ापक एरं्व वर्वस्ततृ छलफल र वर्वरे्वचना भएको वर्वषर्िा सनुरु्वाई भएन भनु्न कर नलतने निझुाउने 
िनसार् िात्र हो आदेश िै कानून ििोजजि आर्वश्र्क लनणार् गनुा गराउन ुभनी उल्लेख भएकोले 
ऐनको अलधनिा रही ठूला करदाता कार्ाालर्ले शलु्क व्र्ाज जररर्वाना लनधाारण गना सजने नै हुाँदा 
लनरे्वदन खारेजभागी छ भने्न सिेत वर्वपक्षी िध्रे्का आन्तररक राजश्व वर्वभागको तफा िाट ललजखत 
जर्वाफ पना आएको छ। 

37. उपरोक्त ििोजजि दरैु्व पक्षका कानून व्र्र्वसार्ीहरुको िहस जजवकर सनुी लिलसलसिेत अध्र्र्न 
गदाा प्रस्ततु ररट लनरे्वदनिा लनम्न प्रश्नहरुका सम्िन्धिा लनरोपण गनुापने देजखर्ोाः 

क. प्रस्ततु ररट लनरे्वदन फैसलाको अजन्तिताको लसद्धान्त वर्वपररत छ छैन? 

ख. कर लनधाारण आदेशका सम्िन्धिा असाधारण अलधकारक्षेत्र आकवषात हनु सजछ 
सजदैन? 

ग. ठूला करदाता कार्ाालर्िाट भएको लिलत २०७६।१।३ को कर लनधाारण आदेश र्स 
अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ को आदेशिा भलनए अनसुार कानून ििोजजि 
भएको छ छैन? 

ि. लनरे्वदकको िाग ििोजजिको आदेश जारी हनुपुने हो होइन?  

38. उपरोक्त ििोजजि पवहलो प्रश्नका सम्िन्धिा हेदाा, प्रस्ततु लनरे्वदनिा वर्वपक्षी कार्ाालर्का तफा िाट 
िहसको क्रििा फैसलाको अजन्तिताको लसद्धान्त वर्वपररतको लनरे्वदन भएको र अदालतको आदेश 
कार्ाान्र्वर्नको लालग कर लनधाारण भएको हुाँदा सनुरु्वाईको िौका र पनुरारे्वदनको सूचना ददनपुने 
होइन भने्न सिेतको िहस जजवकर तथा िहस नोट पेश भएको देजखर्ो। र्स अदालतको र्वहृत पूणा 
इजलासिाट भएको लिलत २०७५।१०।२३ को आदेश अजन्ति भएकोिा वर्वर्वाद नै छैन। उक्त 
आदेशिा िोललएको वर्वषर्िा पनुाः लनरे्वदन लाग्न सजने र पनुवर्वाचार हनु सजने अर्वस्था नै हुाँदैन। 
प्रस्ततु लनरे्वदन सोही पूर्वा आदेश भइसकेको वर्वषर्को सन्दभािा नै परेको हो होइन? भन्ने सम्िन्धिा 
सर्वाप्रथि वर्वचार गनुापने हनु आउाँछ।  

39. उल्लेजखत र्स अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ को आदेश सार्वाजलनक सरोकारको वर्वषर्िा 
लनरे्वदक द्धाररकानाथ ढंुगेलसिेत भएको ०७४-WO-०४७५ को परिादेश सिेतको ररट लनरे्वदनिा 
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भएको देजखन्छ। सो ररट लनरे्वदन ठूला करदाता कार्ाालर्िाट एनसेल प्रा.लल.को ८० प्रलतशत 
शेर्र लगार्तका वहतहरु एनसेल प्रा.लल.िा नै लनवहत स्र्वालित्प्र्व रहेको टेललर्ा कम्पनी (टेललर्ा 
सोनेरा ग्रपु हेड अवफस) स्टकहोि, स्र्वीडेनले एजजजर्टा ग्रपु, िलेलसर्ालाई लिलत 
२०७२।१२।२९ िा वर्वक्री गदाा भएको लाभिा लाग्ने लाभकर लनधाारण गने सम्िन्धिा टेललर्ा 
सोनेरालाई लिलत २०७४।३।१३ गते गरेको कर लनधाारण सम्िन्धिा सो कर एनसेल प्रा.लल.िाट 
नै असूल गनुापने भने्न सिेतको जजवकर ललई ठूला करदाता कार्ाालर्, एनसेल प्रा.लल. सिेतलाई 
वर्वपक्षी िनाई दार्र भएको देजखन्छ।  

40. सो लनरे्वदनिा ललजखत जर्वाफ लगाउने क्रििा ठूला करदाता कार्ाालर्सिेतले उक्त कर लनधाारण 
आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ३५ ििोजजि पनुाः चाररलत्रकरण गरी लनवहत स्र्वालित्प्र्वकताा 
र्वास्तवर्वक टेललर्ा सोनेरा स्र्वीडेनलाई गररएको हो भने्न सिेत उल्लेख भएको पाइर्ो। उक्त 
लनरे्वदनिा लिलत २०७२।१२।२९ को कारोिारिा पूाँजीगत लाभकर लाग्ने हो र्वा होइन? लाग्ने 
भए सो कर लतनुापने दावर्त्प्र्व कसको हो? भने्न लनणार् ददनपुने प्रश्न उपजस्थत भै लनणार् गदाा उक्त 
कारोिार िध्र्स्थ लनकार् िाफा त एनसेल प्रा.लल.िा लनवहत स्र्वालित्प्र्वको लनसगा भएको लनष्कषा 
लनकाल्दै वर्वद्यिान कानूनी व्र्र्वस्थाहरुिारे हेक्का नराजखाँदा कानून ििोजजि सही वकलसििाट कर 
लनधाारण हनु सकेको पाइएन भने्न प्रलतकृर्ाका साथ लाभकर िझुाउने दावर्त्प्र्व एनसेल प्रा.लल. र सो 
कम्पलनको प्रभार्वकारी व्र्र्वस्थापन र लनर्न्त्रण गने एजजजर्टा र्वहााड िलेलसर्ा सिेतको भएकोले 
एनसेल प्रा.लल.लाई उक्त कर लाग्ने भने्न लनणार् भएको छ। अताः उल्लेजखत ८० प्रलतशत शेर्र 
वर्वक्री र्वापतको लाभकर लनरे्वदक कम्पनी एनसेल प्रा.लल.ले लतनुा िझुाउन ु पने तथ्र्को वर्वर्वाद 
सिाप्त भइसकेको छ। प्रस्ततु ररट लनरे्वदन उल्लेजखत आदेश भएपलछ ठूला करदाता कार्ाालर्िाट 
लिलत २०७६।१।३ िा भएको कर लनधाारण आदेश र्स अदालतको आदेशको पूणा पालना एरं्व 
कानूनी प्रकृर्ा सिेत पूरा नगरी भएको र शलु्क एरं्व व्र्ाजहरु सिेत लगाएको लिलेन भने्न सम्ि 
जजवकर ललई परेको र लाभकर लतनुा िझुाउन ुपने कुरािा ररट लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल. ले इन्कार 
नगरी स्र्वीकारेकै देजखएिाट प्रस्ततु ररट लनरे्वदन फैसलाको अजन्तिताको लसद्धान्त वर्वपररत छ भने्न 
प्रत्प्र्थीहरुको जजवकरसाँग सहित हनु सवकएन। 

41. कर लनधाारण आदेशका सम्िन्धिा असाधारण अलधकारक्षेत्र आकवषात हनु सजने नसजने भने्न दोश्रो 
प्रश्नका सम्िन्धिा वर्वचार गदाा, सािान्र्त: र्स्तो आदेश उपर ररट क्षेत्र आकवषात हदैुन,  कानूनी 
िाटो नै अिलम्िन गनुा पने हनु्छ । कर लनधाारण र असलुीको सम्िन्धिा भएका लनणार्हरू उपर 
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काननुी उपचारको लालग आर्कर ऐन, 2058 को दफा 114 र ऐ. ऐनको दफा 115 ििोजजि 
प्रशासकीर् पनुरार्वलोकनको लनिेदन ददन सवकने ब्र्िस्था गररएको छ । दफा 115 ििोजजि 
लिभागिा ददएको लनिेदन उपरको लनणार्िा जचत्त निझेु सो उपर राजश्व न्र्ार्लधकरणिा पनुरािेदन 
ददन ुपने हनु्छ । कर अलधकारीले कानूनले तोकेको सिै प्रकृर्ा र कार्ालिधी अक्षरस पालना गरेर 
गरेको लनणार् उपर ररट क्षेत्र आकवषात नभै कानूनी िागा नै अर्वलम्िन गनुा पदाछ । त्प्र्स िाहेक 
कानून तथा प्राकृलतक न्र्ार्को लसद्धान्तको ठाडो उल्लंिन भएको अर्वस्थािा भने प्रभार्वकारी 
उपचारको लालग ररट क्षेत्र नै आकवषात हनु्छ। र्स सम्िन्धिा र्स अदालतिाट वर्वलभन्न ररट 
लनरे्वदनहरुिा लसद्धान्त प्रलतपादन भइरहेको पलन पाइन्छ, त्प्र्सिध्रे् केही र्सप्रकार रहेका छनाः- 

 

 कानून वर्वपररत गएर लनणार् गररन्छ र लनणार्कारीका लनणार्िा कुनै कानूनी प्रश्निा वर्वर्वाद 
रहेको देजखन्छ भने त्प्र्स्तो कानूनी प्रश्नको लनराकरण ररट क्षेत्रिाट नहनेु भन्न नलिल्ने 
(लिकास आर्ोजना सेर्वा केन्र लि. अथा िन्त्रालर्सिेत, उत्प्प्रषेण, ने.का.प. २०७१, अंक 
४ लन.नं. ९१४३, प.ृ ४२२) 

 न्र्ावर्क र्वा अधान्र्ावर्क अलधकारीको लनणार् र्वा आदेश अलधकारक्षेत्र वर्ववहन छ र्वा लनजले 
प्रर्ोग गरेको कानून नै संवर्वधानसम्ित छैन र्वा अलधकारै नभएको लनकार्ले अलधकारक्षेत्र 
ग्रहण गरेको छ अथर्वा प्राकृलतक न्र्ार्को लसद्धान्त र्वा कानून वर्वपररत िकाा पने पक्षलाई 
प्रलतर्वाद गने िौका नै नददई लनणार् भएको छ भने्न जजवकर ललएर सम्िजन्धत पक्ष त्प्र्सको 
उपचारको लालग र्स अदालतको असाधारण अलधकारिा आएको छ र लनजको जजवकर 
उजचत  देजखन्छ भने त्प्र्स अर्वस्थािा लनजलाई र्स अदालतले लनश्चर् नै िद्त गना सजदछ 
र गनुापछा। त्प्र्स्तो लनणार् कानूनको दृवष्टिा शून्र् सरह हनेु हनुाले तत्प्सम्िन्धिा 
पनुरारे्वदन र्वा अन्र् कानूनी उपचारको कुनै अथा नहनेु (प्रददप कुिार अग्रर्वाल लि. कर 
कार्ाालर् िोरङ सिेत, उत्प्प्रषेण, ने.का.प. २०५२ अंक ७ लन.नं. ६०३२) 

 "र्स अदालतको ७ सदस्र्ीर् पूणा इजलासिाट लनरे्वदक प्रददपकुिार अग्रर्वालको िदु्ािा 
प्रलतपाददत लसद्धान्त अनसुार अन्र् रै्वकजल्पक उपचार भएपलन अपर्वादात्प्िक अर्वस्थािा 
जस्तो न्र्ावर्क र्वा अधान्र्ावर्क अलधकारीको लनणार् र्वा आदेश अलधकारक्षेत्र वर्ववहन छ र्वा 
लनजले प्रर्ोग गरेको कानून संवर्वधानसम्ित छैन र्वा अलधकारै नभएको लनकार्ले 
अलधकारक्षेत्र ग्रहण गरेको छ र्वा प्राकृलतक न्र्ार्को लसद्धान्त वर्वपररत प्रलतर्वाद गने िौका 
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नददई लनणार् भएको अर्वस्था वर्वद्यिान रहेिा ररट नरे्वदन लाग्ने सजने भने्न लसद्धान्त 
अनसुार प्रस्ततु ररट लनरे्वदनिा प्ररे्वश गना लिल्ने अर्वस्था देजखर्ो" (िानिहादरु सनुार वर्व. 
कर कार्ाालर् िहेन्रनगर कञ्चनपरु, उत्प्प्रषेणलिजश्रत परिादेश, ने.का.प. २०५८ अंक ३, 
४, लन.नं. ६९८४)   

42. उपरोक्त ििोजजि र्स अदालतिाट प्रलतपाददत लसद्धान्तहरुको पररप्रके्ष्र्िा हेदाा लिलत 
२०७६।१।३ को कर लनधाारण आदेश गदाा पलन प्राकृलतक न्र्ार्को लसद्धान्तको पालना गररएको 
अर्वस्था छैन भने आर्कर ऐनको सिेत अनसुरण भएको अर्वस्था नहनुकुा साथै कानूनी प्रश्नको 
लििाद सिेत संलग्न रहेको देजखाँदा असाधारण अलधकारक्षेत्र आकवषात हनु सजने होइन भने्न 
जजवकरसाँग पलन सहित हनु सवकएन।  

43. अि ठूला करदाता कार्ाालर्को आदेश र्स अदालतको आदेश अनसुार कानून ििोजजि भएको छ 
छैन भने्न तेश्रो प्रश्नका सम्िन्धिा वर्वचार गदाा, नेपालको संलिधानको धारा 115(1) िा "कानून 
ििोजजि िाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन" भने्न ब्र्िस्था रहेको छ । र्ो धाराको 
प्रार्वधानले कुनै पलन ब्र्जक्त कम्पनी एरं्व संस्था उपर काननुले तोकेको प्रकृर्ा परुा गरेर कानून 
ििोजजि नै कर लनधाारण गनुा पछा भने्न हो । कर लनधाारण गदाा कानूनको प्रकृर्ा परुा हनुकुो साथै 
लनधाारण पलन कानूनले तोकेको सिै सताहरूको पालन गरेर नै गनुा पछा । कर लनधाारण पणुात: 
न्र्ार्ोजचत आधारिा नै गनुा पने हनु्छ । न्र्ार्ोजचत आधारले कानूनी एरं्व सिै न्र्ार्ीक प्रकृर्ालाई 
सिेत सिेट्दछ। न्र्ावर्क प्रकृर्ा लभत्र प्रिाणहरूको संकलन िलु्र्ाकन र सनुर्वाईको प्रकृर्ासिेत 
पदाछ । आर्कर ऐन 2058 को दफा 101 को उपदफा (1) र (2) िा दफा 99 र 100 
ििोजजि कर लनधाारण गदाा र ऐ. दफा 101 ििोजजि संसोलधत कर लनधाारण गदाा पलन न्र्ार्ोजचत 
आधारिा गनुा पछा भनेको छ। कर लनधाारण गदाा ललन ुपने न्र्ार्ोजचत आधार लभत्र ब्र्जक्तलाई त्प्र्स 
सम्िन्धिा आफ्ना सिै सिदु प्रिाण एरं्व आफ्नो सफाई पेश गने िौका प्रदान गनुा हो भने अको तफा  
ब्र्जक्तले त्प्र्सरी पेश गरेको सितु प्रिाणहरूलाई हेरी केलाई िलु्र्ाकंन गरी आधार र कारणहरू 
खलुाएर कर लनधाारणको लनणार् गनुापछा भन्न ेहो।  

44. र्स पररप्रके्ष्र्िा जहााँसम्ि अदालतको आदेश ििोजजि प्रकृर्ा परु् र्ाई कर लनधाारण गररएन भन्ने 
लनरे्वदन जजवकर छ सो सम्िन्धिा हेदाा, र्स अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ को आदेशिा 
लिलत २०७४।३।१३ को कर लनधाारण आदेशिा उल्लेजखत कर एनसेल प्रा.लल.लाई लाग्ने भन्दै 
"उक्त आदेशिा उल्लेजखत आधार र कारणहरु सिेत हेरी र एनसेल प्रा.लल.ले लिलत 
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२०७३।१।२६ र २०७४।२।२१ िा प ुाँजीगत लाभकर र्वापत अलग्रि रुपिा कुल रु. 
२१,५४,८०,५५,९००।- र वर्वलम्ि शलु्क र्वापत रु. २,०२,६२,३४,८५१।- ठूला करदाता 
कार्ाालर्िा िझुाई सकेको देजखाँदा िझुाई सकेको रकि सिेतलाई दृवष्टगत गरी कर लनधाारण र कर 
असूल उपर गने सम्िन्धिा र्ो आदेश प्राप्त भएको लिलतले ३ िवहनालभत्र कानून ििोजजि आर्वश्र्क 
लनणार् गनुा गराउन"ु भने्न सिेत िेहोराको परिादेश भएको देजखर्ो। 

45. उक्त आदेश अनसुार ठूला करदाता कार्ाालर्िाट लिलत २०७६।१।३ गते ऐनको दफा १०२ 
ििोजजि संशोलधत कर लनधाारणको सूचना लनरे्वदक कम्पनीलाई ददएको देजखन्छ। उक्त सूचनािा 
संशोलधत कर लनधाारण गनुापने आधार र कारणहरुिा र्स अदालतिाट लिलत २०७५।१०।२३ 
िा भएको आदेशिा उल्लेजखत िेहोराहरु नै लेखी लिलत २०७४।३।१३ िा भएको कर लनधाारण 
आदेशिा लगाए ििोजजिको व्र्ाज शलु्क सिेत २०७६ रै्वशाख िवहनासम्िको वहसाि गरी 
लनधाारण गरेको पाइर्ो। 

46. प्रस्ततु कर वर्वर्वाद सन्दभािा आफूलाई सनुरु्वाईको िौका नै नददई वर्वर्वरण पेश नै नगराई भएको 
कर लनधाारण आदेश कानून र र्स अदालतको आदेश सिेतको वर्वपररत भर्ो भने्न लनरे्वदन 
जजवकरका सम्िन्धिा वर्वचार गदाा, एनसेल प्रा.लल. उपरको प्रस्ततु कर लनधाारण आदेश आर्कर ऐन 
२०५८ को व्र्र्वस्था ििोजजि लनर्लित प्रकृर्ािा नभएकोिा वर्वर्वाद छैन। करदाता टेललर्ा सोनेरा 
कम्पनीलाई ऐनको व्र्र्वस्था ििोजजि पटक पटक सूचना ददई एक पटक ठूला करदाता 
कार्ाालर्िाट कर लनधाारण भइसकेको अर्वस्थािा सार्वाजलनक सरोकारको वर्वषर्िा र्स अदालतले 
असाधारण अलधकार क्षेत्र ग्रहण गरी कर असलु गने कार्ाालर्िाट कार्ि गरेको करदातालाई 
पररर्वतान गरी लनरे्वदक कम्पनीको दावर्त्प्र्व स्थावपत गररददएको हो। साथै र्सिा लनधाारण भएको 
करको वर्वषर्र्वस्त ु पलन कम्पनीको सिचु्चा कर लनधाारणको वर्वषर् नभई शेर्र होल्डर कम्पनीले 
आफ्नो वहत लनसगा गरे र्वापत प्राप्त गरेको लाभको लाभकर सम्िन्धी िात्र हो। सो लाभका 
सम्िन्धिा पलन तत्प्कालको िजार िूल्र्को आधारिा ठूला करदाता कार्ाालर्िाट अजिल्लो कर 
लनधाारण आदेशिाट नै लाभ रकि लनजश्चत भएको र र्स अदालतको आदेशले पलन त्प्र्सलाई 
िान्र्ता ददइसकेको अर्वस्था छ भने लनरे्वदक कम्पनीले पलन सोही लाभिा लाग्ने लाभकरको 
आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ९५क ििोजजि अलग्रि कर दाजखल गरी स्र्वीकारी सकेको छ। 
साथै आफूले १५ प्रलतशत लाभकर अलग्रि रुपिा दाजखल गरी सकेकोले अि िााँकी १० प्रलतशत 
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लाभकर रु. १४३६५३७०६००।- िात्र लतनुापने भनी लनरे्वदनिै उल्लेख गरेको छ। र्स्तो 
अर्वस्थािा आर् वर्वर्वरण पेश गना लगाउनपुने भने्न लनरे्वदन जजवकरसाँग सहित हनु सवकएन।  

47. आफूलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशिाट िात्र करको दावर्त्प्र्व सजृना भएको हनुाले कारोिार 
लिलतदेजख शलु्क व्र्ाज लगाएको कानून र न्र्ार्साँगत नभएको भने्न लनरे्वदन जजवकरका सम्िन्धिा 
वर्वचार गदाा, लिलत २०७२।१२।२९ को शेर्र खररद वर्वक्रीको कारोिारिा टेललर्ा कम्पनीलाई 
लागेको लाभकर सर्वोच्च अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ को आदेशले एनसेल प्रा.लल.लाई 
लाग्ने भई ठूला करदाता कार्ाालर्ले लिलत २०७६।१।३ गते उक्त कर लनधाारण गरेको अर्वस्था 
छ। टेललर्ा सोनेरा कम्पनीलाई लिलत २०७४।३।१३ िा लनधाारण भएको करको दावर्त्प्र्व 
आफूिा सजृना भएको भन्ने जानकारी एनसेल प्रा.ली.ले सर्वोच्च अदालतको लिलत 
२०७५।१०।२३ को आदेश पलछ िात्र जानकारी पाए पलन राज्र्ले आफ्नो कर उठाउन पाउन ु
पने अलधकार अन्तगात लिलत २०७२।१२।२९ को शेर्र खररद वर्वक्रीको कारोर्वार पलन एनसेल 
प्रा.लल.को प्रर्ोजनको लालग त्प्र्ही दार्रा अन्तगात पना जाने हनु्छ। िालथल्लो अदालतले गरेको 
आदेश लनणार्को कुनै पलन कानून, तथ्र् र वर्वर्वादको अर्वस्थालाई स्र्वभावर्वक अथा र पररणाि आउने 
गरी स्र्वभावर्वक रुपिा नै व्र्ातर्ा गने र िझु्ने गनुापदाछ। त्प्र्स्तोिा स्र्वभावर्वक िाहेक अन्र् अथा हनेु 
गरी व्र्ातर्ा गररन ुहुाँदैन। र्ी सािान्र् न्र्ावर्क सझुिझु (Common sense)  लभत्र नै पने कुरा 
हनु । र्स आधारिा हेदाा एनसेल प्रा.लल.लाई पूाँजीगत लाभकरको दावर्त्प्र्व लिलत २०७२।१२।२९ 
िाट नै हनु जान्छ भनी सर्वोच्च अदालतको पूर्वा आदेशको आधारिा स्र्वभावर्वक रुपिा नै अथा 
गनुापने हनु्छ।  

48. र्सप्रकार उपरोक्त ििोजजिको करको दावर्त्प्र्व सम्िन्धिा र्स अदालतको लिलत 
२०७५।१०।२३ को आदेशले कारोिार लिलत २०७२।१२।२९ भनी सोही लिलतदेजख लागू 
हनेु गरी ठूला करदाता कार्ाालर्ले टेललर्ा सोनेरालाई लगाएको लाभकर टेललर्ा सोनेरालाई नलागी 
एनसेल प्रा.लल.लाई लाग्ने भनी वर्वर्वाद नै सिाप्त गररसकेको अर्वस्था छ। सो लाभकर लनधाारण हनु ु
अगारै्व लनरे्वदक कम्पनीले अलग्रि कर दाजखल गरी शेर्र वर्वक्रीिाट वर्वके्रतालाई हनेु लाभ तथा 
लाभ करको रकि र्कीन गरी सकेका अर्वस्था हुाँदा करको दावर्त्प्र्व कवहलेिाट शरुु हनेु र्वा 
सर्वोच्च अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ को आदेश पलछ िात्र शरुु हनु्छ भने्न सम्िन्धिा 
अझपलन वर्वर्वाद गरररहन न्र्ार् र तका संगत हनेु देजखाँदैन। र्सरी करको दावर्त्प्र्व एनसेल प्रा.लल.िा 
सरेकोिा र्स अदालतको आदेश अनसुार जस्ताको त्प्र्स्तै दावर्त्प्र्व सने हो वक होइन? भने्न 
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सम्िन्धिा वर्वचार गदाा, उक्त लिलत २०७५।१०।२३ को आदेशिा वर्वद्यिान कानूनी व्र्र्वस्थाहरु 
िारे हेक्का नराजखाँदा कानून ििोजजि सवह वकलसििाट कर लनधाारण हनु नसकेको भनी ठूला करदाता 
कार्ाालर्को किजोरीलाई इंलगत गदै "लिलत २०७४।३।१३ को कर लनधाारण आदेशिा उल्लेजखत 
आधार र कारणहरु सिेत हेरी... िझुाईसकेको रकि सिेतलाई दृवष्टगत गरी कर लनधाारण र असलु 
उपर गने सम्िन्धिा... कानून ििोजजि आर्वश्र्क लनणार् गनुा गराउन"ु भने्न िेहोरा उल्लेख भएिाट 
ठूला करदाता कार्ाालर्का नाििा पनुाः आधार र कारण खलुाई कानून ििोजजि कर लनधाारण र 
असूल गने परिादेश भएको देजखर्ो।  

49. कर लनधाारणको प्रकृर्ा अधा न्र्ावर्क लनकार्को न्र्ावर्क काि र लनणार्को प्रकृलतिा पछा। र्स्तो 
कार्ािा सदवर्वरे्वक र न्र्ावर्क िनको प्रर्ोग हनु अलनर्वार्ा हनु्छ। र्स अन्तगात प्रिाण िझु्ने कागजात 
र वर्वर्वरणहरु दाखेल गराउने र आफ्ना भनाई एरं्व सिूद प्रिाण पेश गना िौका ददने जस्ता सिै 
प्रकृर्ाहरु पदाछन। आर्कर ऐन २०५८ को दफा १०० र १०१ िा पलन कर न्र्ार्ोजचत 
(Justiciable) आधारिा लनधाारण गनुापछा भनेको छ। कर लनधाारण गदाा कर अलधकृतले कानूनी 
व्र्र्वस्थाको भार्वना र ििा अनकूुल हनेु गरी लनधाारण गनुापछा। कर लनधाारण गदाा न्र्ार्ोजचत 
(Justiciable) आधारलाई र्वास्तवर्वक व्र्र्वहारिै अर्वलम्िन गना सकेको अर्वस्थािा िात्र कर 
लनधाारणको कार्ाको कानूनी प्रवक्रर्ाले पूणाता प्राप्त गरेको िालनन जान्छ। तर प्रस्ततु कर िालथ 
वर्वरे्वचना भएनसुार लनर्लित रुपिा आर्वर्वर्वरण पेश गरी भएको कर लनधाारण नभई शेर्र खररद 
वर्वक्रीको एउटै कारोिारिाट भएको लनजश्चत लाभिा लाग्ने लाभकर भएको र सर्वोच्च अदालतको 
असाधारण अलधकार क्षेत्रिाट दावर्त्प्र्व सरेको तथा र्सलाई लनरे्वदकले पलन स्र्वीकाररसकेको वर्वशेष 
एरं्व वर्वजशष्ट प्रकृलतको भएको हनुाले ऐनको दफा १०१(६) ले व्र्र्वस्था गरेििोजजि सिूद प्रिाण 
पेश गराउने लगार्तको कार्ावर्वलध दोहोर् र्ाइ रहन आर्वश्र्क देजखएन।  

50. अि उपरोक्तानसुार आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ११७(१)(क)ग), ११८, ११९ र १२०(क) 
ििोजजिको शलु्क एरं्व व्र्ाज कारोिार लिलतदेजख लाग्नपुने होइन भने्न लनरे्वदन जजवकरका सम्िन्धिा 
वर्वचार गदाा ऐनको दफा ११७(१)(क) िा "दफा ९५(१) ििोजजि कुनै आर् र्वषाको आर् वर्वर्वरण 
दाजखल नगरेिा प्रलतवर्वर्वरण रु. २०००।- शलु्क लाग्ने" व्र्र्वस्था छ भने दफा ११७(१)(ग) िा 
... सो आर् र्वषाको आर्को गणना गदाा कुनै रकि सिारे्वश गनुापने भए त्प्र्स्तो रकि नकटाई कुनै 
रकि सिारे्वश गनुापने भए त्प्र्स्तो रकि सिारे्वश गरी हनेु लनधाारण र्ोग्र् आर्को रकिको शून्र् 
दशिलर्व एक प्रलतशतले हनेु रकि र्वा एकसर् रुपैर्ााँ प्रलतिवहनािध्रे् जनु िढी हनु्छ सो रकि 
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शलु्क लाग्ने” व्र्र्वस्था रहेको पाइन्छ। कारोिार पश्चात वर्वर्वरण दाजखल नगरे र्वापत उक्त शलु्क 
लाग्ने व्र्र्वस्था अनरुुप उक्त शलु्क लगाइएको हुाँदा सोलाई अन्र्था िान्न लिल्ने हुाँदैन। त्प्र्स्तै 
ऐनको दफा ११८ िा वकस्तािन्दीिा दाजखल गने कर रकि भन्दा कि हनेु गरी िझुाएकोिा 
व्र्ाज लाग्ने व्र्र्वस्था भएििोजजि लगाइएको व्र्ाज पलन अन्र्था देजखएन। त्प्र्स्तै ऐनको दफा 
११९ िा पलन कर लतनुापने लिलतसम्ि कुनै व्र्जक्तले कर दाजखल नगरेिा दाजखल गना िााँकी रहेको 
रकििा दाजखल गना िााँकी रहेको अर्वलध भरको लालग सो व्र्जक्तलाई प्रत्प्रे्क िवहना र िवहनाको 
भागिा सािान्र् व्र्ाज दरले व्र्ाज लाग्ने भन्ने व्र्र्वस्था तथा ऐनको दफा २(क ि) िा सािान्र् 
व्र्ाज दर भन्नाले र्वावषाक १५ प्रलतशत को व्र्ाज दर सम्झनपुने भने्न व्र्र्वस्था भए अनसुार व्र्ाज 
लगाइएको पाइन्छ। टेललर्ालाई लाग्ने कर एनसेल प्रा.लल.लाई लागेको हुाँदा वर्वर्वाददत करको 
दावर्त्प्र्व कारोिार लिलत २०७२।१२।२९ गते नै सजृना भई सिर्िै कर दाजखल नभए र्वापत 
उपरोक्त शलु्क व्र्ाजहरु सिेत लाग्ने तथ्र्िा वर्वर्वाद गरररहन ु पने आर्वश्र्कता रहेको छैन। 
लनरे्वदक कम्पनीले नै लिलत २०७३।१।२६ र २०७४।२।२१ िा अलग्रि कर दाजखला गदाा 
सिेत ब्र्ाज पलन िझुाइसकेको अर्वस्थािा अवहले सो शलु्क र व्र्ाज लाग्न ुपने होइन भने्न लनरे्वदन 
जजवकरसाँग सहित हनु सवकएन।  

51. त्प्र्सरी नै आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १२०(क) ििोजजि लगाएको शलु्कका सम्िन्धिा 
वर्वचार गदाा, उक्त दफा १२० को संरचना र्सप्रकार रहेको छाः 

१२०. झठु्ठा र्वा भ्रिपूणा वर्वर्वरण दाजखला गनेलाई शलु्क लाग्नेाः कुनै व्र्जक्तले कुनै कुराका 
सम्िन्धिा वर्वभागिा झठु्ठा र्वा भ्रिपूणा वर्वर्वरण ददएिा र्वा दाजखला गनुापने कुनै कुरा र्वा 
र्वस्तकुो जानकारी नददई र्वा सो वर्वर्वरणलाई हटाई वर्वर्वरणिा उल्लेजखत जानकारी 
भ्रिपूणा हनु गएिा त्प्र्स्तो व्र्जक्तलाई देहार्ििोजजि शलु्क लाग्नेछ। 

क. जानी जानी र्वा लापरर्वाही पूर्वाक गरेको नभई भलूिस झठु्ठा र्वा भ्रिपूणा हनु 
गएकोिा त्प्र्सिाट हनेु िटी कर रकिको पचास प्रलतशत।  

ख. जानी जानी र्वा लापरर्वाही गरेको कारणले झठु्ठा र्वा भ्रिपूणा हनु गएकोिा 
त्प्र्सिाट हनेु िटी कर रकिको एक सर् प्रलतशत।  

52. उपरोक्त ििोजजि लनरे्वदकलाई लगाइएको ऐनको दफा ११७ देजख १२० सम्िको शलु्क तथा 
व्र्ाज एउटै पररच्छेद २२ अन्तगात व्र्र्वस्था भएको भएतापलन दफा १२० र अन्र् दफा ििोजजि 
लाग्ने शलु्क र व्र्ाजको प्रकृलत फरक रहेको देजखन्छ। दफा १२० िाहेक अन्र् दफाहरु आर् 
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वर्वर्वरण दाजखल नगरेको तथा सिर्िा कर दाजखल नभएको अर्वस्थािा आकवषात हनु्छ भने दफा 
१२० झठु्ठा र्वा भ्रिपूर्वा वर्वर्वरण दाजखल गरेिाट कर िटी हनु गएको अर्वस्थािा आकवषात हनेु 
देजखन्छ। र्स दफाको संरचनािाटै जानी जानी र्वा लापरर्वाही पूर्वाक वर्वर्वरण फरक पारेको तथा 
भलूर्वश त्प्र्स्तो हनु गएको आधारिा फरक फरक शलु्क लाग्न जाने अर्वस्थाले त्प्र्स्तो कार्ा 
फौजदारी कसूरको प्रकृलतको हनेु सिेतको झलक ददएको देजखन्छ। ऐनका दफा १२४ िा झठु्ठा 
र्वा भ्रिपूणा वर्वर्वरण ददनेलाई हनेु सजार्को व्र्र्वस्था गने क्रििा "कुनै व्र्जक्तले वर्वभागिा ददएको 
कुनै जानकारी र्वा वर्वर्वरण जानी जानी र्वा लापरर्वाही साथ पेश गरेको कारणले झठु्ठा र्वा भ्रिपूणा 
भएिा त्प्र्स्तो व्र्जक्तले त्प्र्स्तो वर्वषर्का सम्िन्धिा कुनै खास कुरा र्वा वर्वषर्को जानकारी वर्वर्वरणिा 
उल्लेख नगररकन हटाई सो वर्वर्वरण भ्रिपूणा हनु गएकोिा त्प्र्स्तो व्र्जक्तलाई ४० हजार देजख १ 
लाख साठी हजार रुपैर्ााँ सम्ि जररर्वाना र्वा ६ िवहनादेजख दईु र्वषासम्ि कैद र्वा दरैु्व सजार् हनेु" 
व्र्र्वस्था सिेत भएको पाइन्छ।  

53. र्स वकलसिको फौजदारी कसूर सिेत हनु सजने प्रकृलतको दफा प्रर्ोग गदाा लनरे्वदकको उक्त 
वर्वर्वरण पेश गना सजने हैलसर्त रहेको छ छैन? लनजले जानी जानी र्वा लापरर्वाही पूर्वाक र्वा 
भलूिस के कसरी वर्वर्वरण पेश गरे नगरेको? र्वा फरक पारेको हो? सो तथ्र्हरु सिेतको वर्वरे्वचना 
गरी दफा १२० आकवषात हनेु नहनेु के हो? आकवषात हनेु भए १२०(क) र्वा १२०(ख) िध्रे् 
कुन आकषाण हनेु हो? सोको स्पष्ट आधार र कारण सवहत लनणार् गनुा पने हनु्छ। र्स्तो फौजदारी 
कसूरको झलक ददने प्रकृलतको कार्ा व्र्र्वहारिा लनणार् गदाा प्रिाण कागजातहरु िझु्ने, पक्षलाई 
आफ्ना प्रिाणहरु पेश गने पर्ााप्त िौका ददने र सोका आधारिा कारण र आधारहरु स्पष्ट रुपिा 
खलुाई अत्प्र्न्तै सार्वधानीपूर्वाक शलु्क लनधाारण गनुापने हनु्छ। ठूला करदाता कार्ाालर्िाट 
उपरोक्तानसुारको अर्वस्था िारे त्प्र्स्तो कुनै वर्वरे्वचना नगरी शदु्ध एरं्व सािान्र् रुपिा दफा 
१२०(क) ििोजजि भनी लनधाारण भएको करको पचास प्रलतशत शलु्क लगाएको देजखन्छ। एनसेल 
प्रा.लल. र टेललर्ा सोनेरा कम्पनीले लिलत २०७२।१२।२९ िा एजजजर्टा िलेलसर्ालाई गरेको 
शेर्र खररद वर्वक्रीको कारोिारसाँग सम्िजन्धत Due diligence audit report (DDA), Sales & 

Purchase agreement (SPA) networth Assessment report, escrow agreement & escrow 

account लगार्तका कागजात पेश गना भनेकोिा सो नगरेको हुाँदा लनरे्वदक सफा हातले प्ररे्वश 
नगरेको भनी र्स अदालतिाट लिलत २०७५।१०।२३ गते लनरे्वदक रेनोल्डस  होजल्डङ्गस  रहेको 
०७४-WF-००१५ सिेतका लनरे्वदन उपरको आदेशिा उल्लेख गरेको भने्न आधारिा लनरे्वदकलाई 
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दफा १२०(क) ििोजजिको शलु्क लगाएको हो भने्न प्रत्प्र्थीहरुको ललजखत जर्वाफ रहेको छ। सो 
सम्िन्धिा हेदाा, ठूला करदाता कार्ाालर्ले उक्त कागजहरु पेश गना लिलत २०७३।२।४ िा 
एनसेल प्रा.लल. लाई, लिलत २०७४।१।११ िा एनसेल प्रा.लल. का प्रिन्ध संचालक Simon john 

perkins लाई साथै लिलत २०७४।१।२० िा टेललर्ा सोनेरा स्र्वीडेन र एजजजर्टा िहााड ग्रपु 
िलेलसर्ालाई पत्र लेतदा पलन कुनै कागजात तथा वर्वर्वरण पेश नभएपलछ तत्प्कालको िजार िूल्र्को 
आधारिा लाभको रकि लनधाारण गरी लिलत २०७४।३।१३ गते कर लनधाारण भएको देजखन्छ। 
अकोलतर लनरे्वदक कम्पनी एनसेल प्रा.लल.ले उपरोक्त कर लनधाारण लिलत २०७४।३।१३ अगारै्व 
उक्त कारोिार र्वापत लिलत २०७३।१।२६ र २०७४।२।२१ िा अलग्रि कर र व्र्ाजसिेत 
िझुाईसकेको र र्सरी एनसेल प्रा.लल.ले अलग्रि कर र्वापत रकि दाजखल गरी आफ्नो दावर्त्प्र्व पूरा 
गरी सकेको र र्स सम्िन्धी करको कुनै पलन दावर्त्प्र्व नरहेको भनी ठूला करदाता कार्ाालर्ले 
एनसेल प्रा.लल.लाई लिलत २०७४।२।२१ िा नै पत्र प्रवेषत गरेको अर्वस्था छ। र्स पररप्रके्ष्र्िा 
लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल. कम्पनीले के कुन कागजातका आधारिा कलत लाभ रकि उल्लेख गरी 
लिलत २०७३।१।२६ िा अलग्रि कर दाजखला गरेको हो? र के कारणले पनुाः लिलत 
२०७४।२।२१ िा नपगु अलग्रि कर दाजखल गराइएको हो? उक्त कम्पनी र लनजको पहुाँचिा 
भएको के कुन कागजात के कस्तो लनर्तले पेश नभएको? र सो नगरेको कारणिाट कर रकि 
िटी हनु गएको हो? भने्न सम्िन्धिा आधार र कारण खलुाएर कुनै वर्वरे्वचना नगरी भएको उक्त 
पचास प्रलतशत शलु्कको लनधाारण आदेश कानून सम्ित भएको देजखएन। ठूला करदाता कार्ाालर्ले 
तत्प्काल देजखएको कागजात प्रिाणको आधारिा कर लनधाारण गरी सके पश्चात थप प्रिाण र सूचना 
प्राप्त हुाँदा लाभकताालाई थप आर् भएको पाइएिा पनुाः कर लनधाारण गदै जाने नीलत अजततर्ार गरेर 
नै लिलत २०७४।३।१३ िा सो सिर्सम्ि प्राप्त कागजातका आधारिा वर्वक्री िूल्र् कार्ि गरेको 
भन्न ेिेहोरा अजिल्लो ररट ०७४-WO-०४७५ को आदेशिा पलन उल्लेख भएको देजखन्छ।  

54. त्प्र्सरी कर लनधाारण गने सम्िन्धिा आर्कर ऐन २०५८ को दफा १०१(२) िा संशोलधत कर 
लनधाारणिा पनुाः संशोधन गना वर्वभागले उपर्कु्त ठानेिा न्र्ार्ोजचत आधारिा जलत पटक पलन 
संशोधन गना सवकने व्र्र्वस्था छ भने दफा १०१ (३) िा त्प्र्स्तो कर लनधाारण ४ र्वषा लभत्र 
गनुापने व्र्र्वस्था गनुाका साथै जालसाजीले गदाा कुनै व्र्जक्तको कर लनधाारण गलत ढंगिाट भएको 
रहेछ भने जनुसकैु िखत पलन वर्वभागले त्प्र्स्तो कर लनधाारणिा संशोधन गना सजने व्र्र्वस्था पलन 
दफा १०१(४) िा रहेको देजखन्छ।र्सरी लनरे्वदकले जानाजानी लापरर्वाही, जालसाजीपूर्वाक र्वा 
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भलुर्वस गलत वर्वर्वरण दाजखला गरेको हो? र्वा आफुसाँग र्वा आफ्नो पहुाँचिा भएको कागजातलाई 
आफुसाँग र साथै पहुाँचिा पलन नभएको भनी पेश नगरेको हो? सो िारे र्थोजचत रुपिा उपर्कु्त 
आधार र कारण सवहत कुनै तथ्र् खलु्न आई सो प्रिाण कागजातिाट पवुष्ट हनु आए त्प्र्स िारेिा 
सम्पूणा  आधार कारण खलुाई ऐनको दफा १२०(क) अनसुार शलु्क लगाउन पाउने अलधकार 
ठुला करदाता कार्ाालर्लाई रहे भएको अर्वस्थािा ती सिै अर्वस्था र पररजस्थलतको पषृ्ठभलूिको 
सन्दभािा कुनै आधार र कारण नखलुाई टेललर्ा सोनेरालाई कर लनधाारण गदाा लगाएको दफा 
१२०(क) ििोजजिको शलु्क नै एनसेललाई पलन जस्ताको तस्तै रुपिा लगाउने गरेको कार्ा 
कानूनसम्ित रहे भएको देजखन आएन। 

55. अि लनरे्वदकको िाग ििोजजि आदेश जारी हनुपुने हो र्वा होइन, भन्ने तफा  वर्वचार गदाा प्रारम्भ 
देजखनै पुाँजीगत लाभको सम्िन्धिा कुनै वर्वर्वरण नै पेश नगरेकोिा ठूला करदाता कार्ाालर् 
आफैँ ले पूाँजीगत लाभ कार्ि गरी त्प्र्सको आधारिा कर लनधाारण गने अलन फेरी कार्ाालर् 
आफैले नै भलुर्वस झठु्ठा र्वा भ्रिपूणा वर्वर्वरण दाखेल गरेको भनी ऐनको  दफा १२०(क) 
ििोजजि शलु्क लगाउने गरेको कार्ा नै आफैले कर लनधाारण गने आधार शृ्रजना गरी टेकेको 
तथ्र्साँग िेल खााँदैन । त्प्र्सरी शलु्क लगाएको लनणार्िा लनरे्वदकले भलूर्वस झठु्ठा र्वा भ्रिपणुा 
एरं्व गलत लििरण दाखेला गरेको भनी देजखने तथ्र् र आलधकाररक प्रिाण सवहत र्थोजचत एरं्व 
उपर्कु्त आधार र कारण खलेुको पलन देजखदैन। पूजीीँगत लाभ कार्ि गदााको सिर्िा शेर्र 
िजारिा शेर्रको सम्िन्धिा तत्प्काल देजखएका प्रिाणको आधारिा कर लनधाारण गररएको हुाँदा 
सो िा थप प्रिाण र सूचना प्राप्त  हुाँदा लाभकतााको थप आर् भएको पाइएिा पनुाः कर 
लनधाारण गदै जाने नीलत अजततर्ार गरी लिलत २०७४।३।१३ िा सो सिर् सम्ि प्राप्त 
कागजातको आधारिा वर्वक्री िलु्र् कार्ि गरेको भन्ने िेहोरा ररट नं. ०७४-WO-०४७५ को 
आदेशिा उल्लेख भएको देजखन्छ। सोही अनसुार उक्त शेर्र खररद वर्वक्रीको कारोिारिा 
त्प्र्सभन्दा िढी लाभ प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजातहरु प्राप्त भै सो िौललक एरं्व प्रत्प्र्क्ष 
प्रिाणिाट पषु्टी हनु आएको अर्वस्थािा ऐनको दफा १०१ ििोजजि पनुाः संशोलधत कर 
लनधाारणको साथै ऐनको दफा १२०(क) ििोजजि शलु्क लगाउने र्वा लगाउन ुनपने अलधकार 
कार्ाालर्िा सरुजक्षत नै रही रहेको हुाँदा उपरोक्तानसुारका सिै पषृ्ठभिूी, अर्वस्था र 
पररजस्थलतलाई सिेटेर व्र्तर्ा, वर्वरे्वचना र वर्वष्लेषण सवहतका कुनै आधार र कारण नखलुाई 
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टेललर्ा सोनेरालाई कर लनधाारण गदाा लगाएको दफा १२०(क) ििोजजिको शलु्क एनसेल 
प्रा.लल.लाई पनी टेललर्ा सोनेरा कै सिकक्षिा राखी उक्त कम्पनीलाई जस्ताको तस्तै लगाएको 
शलु्क कानून वर्वपररत देजखर्ो। र्सरी ठूला करदाता कार्ाालर्ले एनसेल प्रा.लल.लाई ऐनको 
दफा १२०(क) ििोजजि लगाएको शलु्क सम्ि कानून सम्ित नदेजखएिाट र्स अदालतको 
पूर्वा आदेश ििोजजि ठूलाकरदाता कार्ाालर्ले लिलत २०७६।१।३ गते लनधाारण गरेको 
संशोलधत करको रकि रु. ६२,६३,४९,७५,५६६।- िध्रे् एनसेल प्रा.लल. ले लिलत 
२०७४।२।२१ सम्ि अग्रीि कर कट्टी र्वापत दाखेल गरेको रकि रु. 
२३,५७,४२,९०,७५१। - लाई सिार्ोजन गरी लतना िााँकी रु. ३९,०६,०६,८४,८१५।- 
िध्रे् सावर्वक लिलत २०७४।३।१३ िा लनधााररत कर रकिको ऐनको दफा १२०(क) 
ििोजजि लागेको ५० प्रलतशत शलु्कले हनेु रु. १७,९५,६७,१३,२५०।- िाहेक अि िााँकी 
रु. २१,१०,३९,७१,५६५।- (रु. एक्काइस अरि दश करोड उनान्चाललस लाख एकहत्तर 
हजार पााँचसर् पैसठ्ठी) र सोको िझुाउाँदाको ददन सम्िको ऐनको दफा ११७(१)(क) र (ग) 
ििोजजिको शलु्क र ऐ ऐनको दफा ११८ र ११९ ििोजजिको व्र्ाजसिेत िनासीर्व 
िावफकको सिर्लभत्र लतनुा िझुाउन ु पने देजखन आउाँछ। र्सरी ऐनको दफा १२०(क) 
ििोजजिको शलु्क िाहेक कानून ििोजजि लाग्ने कर एरं्व ऐनको दफा ११७(१)(क)(ग) र 
ऐनको दफा ११८ र ११९ ििोजजिको शलु्क र व्र्ाज सिेतको रकि लतरी िझुाइसकेपलछ 
आर्कर ऐन, २०५८ ििोजजिको प्रस्ततु पुाँजीगत लाभको करको वर्वर्वादको दावर्त्प्र्व परुा एरं्व 
अन्त हनु जान्छ। र्ी उपरोक्त आधारिाट आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १२०(क) 
ििोजजि लगाएको शलु्क कानूनसम्ित नदेजखएकोले सो हदसम्िको लनणार् उत्प्प्रषेणको 
आदेशद्बारा िदर हनेु र सो िाहेक पूाँजीगत लाभिा आर्कर ऐन २०५८ को दफा 
११७(१)(क)(ग) र ऐ. को दफा ११८ र ११९ ििोजजि लगाएको शलु्क र व्र्ाजको 
हकिा भने कानूनसम्ित नै देजखएिाट सो वर्वषर्िा ररट जारी हनुपुने अर्वस्था देजखन आएन।  

अताः ठूला करदाता कार्ाालर्ले लिलत २०७४।३।१३ िा टेललर्ा सोनेराको नाउाँिा 
संशोलधत कर लनधाारण गनुा अगारै्व लिलत २०७४।२।२१ गतेसम्ि एनसेल प्रा.लल.ले अग्रीि 
कर कट्टी र्वापत रकि दाखेल गदाा कुनै वर्वर्वरणहरु पेश हनु नसकेको र ठूला करदाता 
कार्ाालर्ले लिलत २०७४।३।१३ िा टेललर्ा सोनेराको नाउाँिा संशोलधत कर लनधाारण गनुा 
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पूर्वा एनसेल प्रा.लल.ले अग्रीि कर र्वापत रकि दाखेल गरी पूाँजीगत लाभकर र्वापतको आफ्नो 
दावर्त्प्र्व परुा गरेको भनी ठूला करदाता कार्ाालर्को लिलत २०७४।२।२१ च.नं. ९१२४ को 
पत्र एनसेल प्रा.लल.लाई प्रवेषत गरेको अर्वस्था देजखन्छ। अकोतफा  र्स अदालतको लिलत 
२०७५।१०।२३ को आदेशले शेर्र खररद वर्वक्रीको कारोिार भएको लिलत 
२०७२।१२।२९ िाटै करको दावर्त्प्र्व सजृना हनेु र लिलत २०७४।३।१३ िा लनधाारण 
भएको कर एनसेल प्रा.लल. लाई लाग्ने भएको छ। लिलत २०७५।१०।२३ को आदेश 
पश्चात िात्र प्रावर्वलधक एरं्व र्वस्तगुत रुपिा लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.लाई करको दावर्त्प्र्व सजृना 
भएको जानकारी हनु गएको देजखन्छ। त्प्र्स सिर्िा पलन लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.लाई आफ्नो 
कारोिार एरं्व उक्त शेर्रको खररद वर्वक्रीको कारोिारसाँग सम्िजन्धत वर्वर्वरणसिेत पेश गने 
पर्ााप्त सिर् र िौका ददइएको देजखाँदैन । शेर्र खररद वर्वक्रीको कारोिारिा त्प्र्लतिेलाको 
िजार िलु्र्को आधारिा नै ठूला करदाता कार्ाालर्ले रु. १,४३,६५,३७,०६,०००।- (एक 
खिा लत्रचाललस अरि पैसठ्ठी करोड सैलतस लाख ६ हजार) पूाँजीगत लाभ कार्ि गरेको र 
सोलाई सर्वोच्च अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ गतेको आदेशले सिेत िानेको तथ्र्लाई 
दरैु्व पक्षले स्र्वीकार गरेको देजखन्छ। र्ही आधारिा सर्वोच्च अदालतको फैसलािाट उपरोक्त 
लाभकरको दावर्त्प्र्व एजजजर्टा र एनसेल प्रा.लल.लाई हनेु गरी एनसेल प्रा.लल. िाट लाभकर 
असलु गने लनणार् भए पश्चात िात्र एनसेल प्रा.लल.लाई प्रस्ततु लाभकरको दावर्त्प्र्व सजृना भै 
सोको जानकारी भएको अर्वस्थािा अवहले कार्ि भएको पूाँजीगत लाभ भन्दा िढी लाभ हनु 
गएको भन्ने अलधकाररक तथ्र्का प्रत्प्र्क्ष एरं्व प्राथलिक प्रिाण कागजातहरु प्राप्त भै सो पषु्टी 
भएको अर्वस्था नहुाँदा र साथै आर्कर ऐन, २०५८ को दफा १२०(क) को व्र्र्वस्था 
ििोजजि भलूिस झठु्ठा र्वा भ्रिपूणा वर्वर्वरण पेश नगरेको जस्थलतिा लनरे्वदकलाई ऐ. ऐनको दफा 
१२०(क) ििोजजि लगाएको शलु्क उक्त दफाको िकसद एरं्व भार्वना वर्वपररत देजखाँदा सो 
हदसम्ि ठूला  करदाता कार्ाालर्को लिलत २०७६।१।३ को कर लनधाारण आदेश 
उत्प्प्रषेणको आदेशद्बारा िदर हनु्छ। सो शलु्क िाहेक उपरोक्तानसुारको कर लनरे्वदकले लतरी 
िझुाई सकेपलछ आर्कर ऐन, २०५८ ििोजजिको आफ्नो दावर्त्प्र्व परुा एरं्व अन्त हनेु हुाँदा 
लनरे्वदनका अन्र् कुराको सम्िन्धिा ररट लनरे्वदकको जजवकर पगु्न नसकी सो हदसम्िको 
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लनरे्वदन जजवकर भने खारेज हनु्छ। प्रस्ततु आदेशको जानकारी वर्वपक्षीहरुलाई ददई दार्रीको 
लगत कट्टा गरी लिलसल लनर्िानसुार िझुाईददन।ु 

  

 

                                              न्र्ार्ाधीश  

उक्त रार्िा हािी सहित छौं । 

 

 

             न्र्ार्ाधीश                   न्र्ार्ाधीश         न्र्ार्ाधीश 

 

 

िाननीर् न्र्ार्धीश श्री सषु्िालता िाथेिाको रार् 

प्रस्ततु ररट लनरे्वदनिा लनरे्वदकले ललएको जजवकरका सम्िन्धिा िूल लनणार्िा भएको ३ 
र्वटा प्रश्नको लििेचनािा िहिुतको रार्साँग सहित रही आदेश भएको छ। तर आदेशको 
पूणापाठ तर्ार पाने क्रििा खडा गररएका लनणार् गनुापने प्रश्नहरुिध्रे् पवहलो, दोश्रो र तेश्रो 
प्रश्नका सम्िन्धिा भएका व्र्ातर्ा र वर्वरे्वचनासाँग सहित भएपलन अजन्ति प्रश्नको वर्वरे्वचना गने 
क्रििा भएको प्रस्ततुीका सन्दभािा िात्र सहित हनु नसकी र्ो छुटै्ट रार् प्रस्ततु गरेको छु।  

 उक्त सन्दभािा लनरे्वदकको िाग ििोजजिको आदेश जारी गनुापने हो होइन भन्ने  
प्रश्नको सम्िन्धिा र्स अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ को आदेश अनसुार कानून 
ििोजजि कर लनधाारण गनुापनेिा सो वर्वपररत आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ११७(१)(क), 
११७(१)(ग), ११८, ११९ र १२०(क) अनसुार शलु्क व्र्ाज सिेत लगाउने गरी 
लिपक्षीहरुिाट भएको लनणार् लगार्तका काि कारर्वाहीहरु िदर हनुपुछा भन्ने लनरे्वदन जजवकर 
रहेको छ। सो सन्दभािा लिपक्षी ठूला करदाता कार्ाालर्िाट लिलत २०७६।१।३ गते गरेको 
कर लनधाारण आदेशिा लनरे्वदकलाई उल्लेजखत आर्कर ऐनको दफा ११७(१)(क), 
११७(१)(ग), ११८, ११९ ििोजजि लगाएको शलु्कहरु कानून ििोजजि नै रहेको र दफा 
१२०(क) अनसुारको शलु्क सम्ि कानूनसम्ित नभएको भनी  िहिुतको रार्िा लनणार् भएको 
तेश्रो प्रश्निा वर्वस्ततृ रुपिा व्र्ातर्ा र वर्वरे्वचना गररसकेको अर्वस्था हुाँदा सो सम्िन्धिा पनुाः 
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र्हााँ पनुरार्वलृत गरररहन ुपने अर्वस्था भएन।उक्त तेस्रो प्रश्निा भएको व्र्ातर्ा र वर्वरे्वचनािाट नै 
ठूला करदाता कार्ाालर्िाट लनधाारण भएको आर्कर ऐन, २०५८ को दफा ११७(१)(क), 
११७(१)(ग) ११८ र ११९ अनसुारको शलु्क एरं्व व्र्ाजका सम्िन्धिा लनरे्वदन जजवकर पगु्न 
सजने अर्वस्था नभएकोले सो ििोजजिका शलु्क र व्र्ाज ठूला करदाता कार्ाालर्ले सो कानून 
अनसुार लनधाारण गरी असूल उपर गना सजने नै हुाँदा कानूनसम्ित रुपिा प्रर्ोग नभएको दफा 
१२०(क) को सम्िन्धिा िात्र लनरे्वदन जजवकर ििोजजि िदर गनुापने अर्वस्था देजखर्ो।  

 उपरोक्त ििोजजि ठूला करदाता कार्ाालर्ले लिलत २०७४।३।१३ िा टेललर्ा 
सोनेराको नाउाँिा संशोलधत कर लनधाारण गनुा अगारै्व लिलत २०७४।२।२१ गतेसम्ि एनसेल 
प्रा.लल. ले अग्रीि कर कट्टी र्वापत रकि दाखेल गदाा कुनै वर्वर्वरणहरु पेश हनु नसकेको र 
ठूला करदाता कार्ाालर्ले लिलत २०७४।३।१३ िा टेललर्ा सोनेराको नाउाँिा संशोलधत कर 
लनधाारण गनुा पूर्वा एनसेल प्रा.लल. ले अग्रीि कर र्वापत रकि दाखेल गरी पुाँजीगत लाभकर 
र्वापतको आफ्नो दावर्त्प्र्व पूरा गरेको भनी ठूलाकरदाता कार्ाालर्को लिलत २०७४।२।२१ 
को च.नं. ९१२४ को पत्र एनसेल प्रा.लल. लाई प्रवेषत गरेको अर्वस्था देजखन्छ। अको तफा  
र्स अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ को आदेशले शेर्र खररद वर्वक्रीको कारोिार भएको 
लिलत २०७२।१२।२९ िाटै करको दावर्त्प्र्व सजृना हनेु र लिलत २०७४।३।१३ िा 
लनधाारण भएको कर एनसेललाई लाग्ने भएको छ। सो पश्चात िात्र प्रावर्वलधक एरं्व र्वस्तगुत 
रुपिा लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल. लाई करको दावर्त्प्र्व सजृना भएको जानकारी हनु गएको 
देजखन्छ। त्प्र्स सिर्िा पलन लनरे्वदक एनसेल प्रा.लल.लाई आफ्नो कारोिारको वर्वर्वरण एरं्व 
उक्त शेर्रको खररद वर्वक्रीको कारोिारसाँग सम्िजन्धत वर्वर्वरण एरं्व सिूद प्रिाणहरु पेश गना 
प्रर्ाप्त िौका ददइएको देजखाँदैन। शेर्र खररद वर्वक्रीको कारोिारिा त्प्र्लत िेलाको िजार 
िलु्र्को आधारिा नै ठूला करदाता कार्ाालर्ले रु. १,४३,६५,३७,०६,०००।- (एक खिा 
लत्रचाललस अरि पैसठ्ठी करोड सैलतस लाख छ हजार) पुाँजीगत लाभ कार्ि गरेको र सो लाई 
सर्वोच्च अदालतको लिलत २०७५।१०।२३ गतेको आदेशले सिेत िानेको तथ्र्लाई दरैु्व 
पक्षले स्र्वीकार गरेको देजखन्छ। तत्प्काल देजखएको प्रिाणको आधारिा कर लनधाारण गरी थप 
प्रिाण र सूचना प्राप्त हुाँदा लाभकतााको थप आर् भएको पाइएिा पनुाः कर लनधाारण गदै जाने 
नीलत अजततर्ार गरी लिलत २०७४।३।१३ िा सो सिर्सम्ि प्राप्त कागजातका आधारिा 
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वर्वक्री िलु्र् कार्ि गरेको भन्ने िेहोरा ररट नं. ०७४-WO-०४७५ को आदेशिा उल्लेख 
भएको देजखन्छ। सोही अनसुार उक्त शेर्र खररद वर्वक्रीको कारोिारिा त्प्र्सभन्दा िढी लाभ 
प्राप्त भएको भन्ने कुनै कागजातहरु प्राप्त हनु आएको अर्वस्थािा ठूला करदाता कार्ाालर्लाई 
ऐनको दफा १०१ ििोजजि पनुाः संशोलधत कर लनधाारण गने नगने साथै ऐनको दफा 
१२०(क) ििोजजि शलु्क लगाउने अलधकार सरुजक्षत नै रहेको हुाँदा सर्वोच्च अदालतको 
फैसलािाट लाभकरको दावर्त्प्र्व एजजजएटा र एनसेललाई हनेु गरी एनसेलिाट लाभकर असलु 
गने लनणार् भए पश्चात िात्र एनसेललाई प्रस्ततु लाभकरको दावर्त्प्र्व सजृना भई सोको जानकारी 
भएको अर्वस्थािा लनरे्वदकलाई दफा १२०(क) ििोजजि लगाएको शलु्क उक्त दफाको वर्वपररत 
देजखाँदा सो हदसम्ि ठूला करदाता कार्ाालर्को लिलत २०७६।१।३ को कर लनधाारण आदेश 
उत्प्प्रषेणको आदेशद्बारा िदर हनु्छ। सो िाहेक अरुिा लनरे्वदन जजवकर पगु्न नसकी खारेज हनेु 
ठहछा।  

                             न्र्ार्ाधीश 

इजलास अलधकृत: उद्धर्वप्रसाद गजरेुल 

कम्प्रू्टर टाइपाः वर्वकेश गरुागाई 

सम्र्वत  २०७६ साल भार ९ गते रोज २ शभुि...............................................।  
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