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�से �व��ी
 

राज�व अनसु�धान �वभागबाट बोटलस� नेपाल �ल�मटेड समेत रहेको राज�व चहुावट स�ब�धी म�ुा उ�च अदालत पाटनमा �म�त २०७८।१1।27  गते
दायर ग�रएको ।

 

 
 

१.    कसूरको संि�� �ववरण तथा �बगो:
नेपाल ि�थत बोटलस� नेपाल �ल�मटेडमा अ�धकांश शेयर �वा�म�व रहेको दवुई ि�थत क�प�न कोका कोला सा�को एिशया (Coca Cola SABCO Asia Limited)को शत ��तशत शेयर सन ्२०१४ अ�टोबर २४
तदअनसुार 2071/07/07 मा कोका कोला सा�को (Coca Cola SABCO) ले आयरलै�ड ि�थत यूरो�पयन �र�ेसमे�ट (Europian Refreshment) लाई �व�� गरेको कारणबाट वोटलस� नेपाल �ल�मटेडमा रहेको �न�हत
शेयर �वा�म�वमा प�रवत�न भै  सोबाट क�प�नको �नय��णमा प�रवत�न भएको ।

 

कोकाकोला सा�को र यूरो�पयन �र�ेसमे�टवीच शेयर कारोबार हुँदाको समयमा वोटलस� नेपाल �ल�मटेडको ��त�क�ा शेयरको �वत�� बजार मू�य �. ३,८८३।00 हनेु र सोमा कोकाकोला सा�कोको ��त�क�ा शेयर
खर�द म�ुय �. ५३६।00 लाई लागतको �पमा घटाउँदा हनु आउने रकम �. ३,३४७।00 ��त�क�ा पूजँीगत लाभ हनेु अनसु�धानबाट पिु�ट भएको। सो�ह आधारमा कोकाकोला सा�को एिशयाको बोटलस� नेपालमा
रहेको शेयर सं�या १४८४३०१ को �ब�� वापत ज�मा �.४,९६,७९,५५,४४७।00 पूजँीगत लाभ कायम हनेु र सोमा आयकर ऐन, २०५८ को अनसुचुी १ को दफा २(१) बमोिजम २५% का दरले   �
१,२४,१९,8८,८६२।00, ऐ.ऐनको दफा ७(१) वमोिजमको श�ुक (०.१ ��तशत) का दरले हनेु �.३,४१,००,९५०।00 ऐ. दफा ११८ बमोिजमको �याज १५ ��तशतका दरले हनेु �.९,७८,०६,६२२।00, ऐ.
दफा ११९ बमोिजमको �याज १५ ��तशतका दरले हनेु �.१,१०,२२,६५,११५।00 र ऐ.ऐनको दफा १२०(ख) बमोिजमको श�ुक � १,२४,१९,८८,8६२।00 समेत कुल �वगो �. ३,७१,८१,५०,४११।00
राज�व चहुावट(अनसु�धान तथा �नय��ण) ऐन, २०५२ को दफा २को उपदफा (छ१) बमोिजमको �बगो बराबरको राज�व चहुावट भएको अनसु�धानबाट पिु�ट भएको।

 
बोटलस� नेपाल �ल�मटेडको �न�हत शेयर �वा�म�वमा प�रवत�न भएको स�ब�धमा उ� क�प�नले ठूला करदाता काया�लय लगायत स�बि�धत �नकायह�मा कुनै जानकार� न�दई तथा शेयर �वा�म�व प�रवत�न हनुपूुव� तथा
पछाडीको आयकर ऐन 2058 को दफा 57 को ��या पूरा गर� आ.व. 2071।072 को छु�ाटु�ै आय �ववरण पेश नग�र तथा �न�हत शेयर �वा�म�वमा प�रवत�न भएको कारणले �सज�ना हनेु आयकर ऐन २०५८
बमोिजमको कर दा�य�व परुा नगर� राज�व चहुावट गन� उ�े�यले राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा �नय��ण) ऐन २०५२ को दफा ४ को देहाय (क), (च) र (झ) बमोिजमको कसरु गरेको पिु�ट भएको ।
 

२.              ��तवाद�ह�को �ववरण:

क.   िज�ला काठमाड�, का.म.न.पा. वडा न�बर 16  बालाज ु औधो�गक �े� ि�थत बोटलस� नेपाल  �ल�मटेड(�थायी लेखा न�बर 300048362)

ख.     ऐ. क�प�नको स�ालक स�म�तमा उ� क�पन◌ीको शेयरहो�डर सय�ु अरब ई�मरे�सको दबुई ि�थत क�प�न कोका कोला साउथवे�ट होि�डङ �ल�मटेड सा�वकको कोका कोला सा�को एिशयाको तफ� बाट
��त�न�ध�व गन� देहाय बमोिजमका वोड�का सद�यह�◌ः

�.सं. ��तवाद�को नाम, थर िज�मेवार�

1=   Ms. Shukla Wassan Chairperson

2=    Melvin Tan Chun Pin Director
3=    Mohamed Amin Ghoneim Director
4=    Mr. Gaurav Khosla Director
5=    Sundeep Bajoria Director
6=    Debabrata Mukherjee Director
7=    Mr. Sumanta Datta Director
8=   Mr. Jawahar Solai

Kuppuswamy Director

9=   Mr. Sanket Ray Director
 

ग.     ऐ. क�प�नको �व�ध �नद�शक र आ�थ�क कारोबार तथा लेखापर��णको म�ुय िज�मेवार�मा रहेका देहाय बमोिजमका पदा�धकार�ह�◌ः

�.सं. ��तवाद�को नाम थर िज�मेवार�
1=    Mr. Pradip Pandey Managing Director
2=    Mr. Puneet Chandrapal Varshney Managing Director
3=    Rajeev Tandon Finance Manager
4=    भरतबाब ुदहाल Finance Manager
5=    Sumit Goyal Finance Manager
6=    अशोक कुमार म�डल Finance Controller
7=    डा. ��लोचन उ�तेी Board Director
8=    संिजव कुमार �म� Chartered Accountant

 
 

३.    सजायको मागदावी:
Offshore Indirect transaction माफ� त बोटलस� नेपाल �ल�मटेडको �न�हत शेयर �वा�म�वमा भएको प�रवत�न अनसुार कर दा�य�व बहन नगर� बोटलस� नेपाल �ल�मटेडबाट राज�व चहुावट (अनसु�धान
तथा �नय��ण) ऐन, २०५२ को दफा ३ �वप�रत ऐ, दफा ४ को (क) र (च) वमोिजम र सो ऐनको संसो�धत �यव�थामा �नर�तरता �दइएको दफा ४(क) र (च) बमोिजम काय� ग�र राज�व चहुावटको कसूर गरेको

पिु�ट भएकोले ��तवाद�ह� बोटलस� नेपाल �ल�मटेड,   Ms. Shukla Wassan, Melvin Tan Chun Pin, Mohamed Amin Ghoneim, Mr.Gaurav Khosla. Sundeep Bajoria,

Debabrata Mukherjee, Mr. Sumanta Datta, Mr. Jawahar Soali Kuppuswamy र Mr.Sanket Ray लाई राज�व चहुावट (अनसु�धान तथा �नय��ण) ऐन, २०५२
को दफा २३(१)(संसो�धत दफा २३(१)) बमोिजम  �बगो रकम � ३,७१,८१,५०,४११।00  असलु गर� �बगोको शत ��तशत ज�रवाना �. ३,७१,८१,५०,४११।00 गर� ज�मा �. 7,43,63,00,822।00
(अ�रेपी सात अब� ��चा�लस करोड ��स�ी लाख आठ सय बाइस मा�) ऐ.दफा २३(१)(घ) बमोिजम कैद सजाय र दफा २३(४) बमोिजम �याज समेत असलु गन� र ��तवाद�ह� Mr. Pradip Pandey,

Mr. Puneet Chandrapal Varshney, Rajeev Tandon, भरतबाब ुदाहाल, Sumit Goyal, अशोक कुमार म�डल,  डा.��लोचन उ�तेी तथा संिजव कुमार �म�लाई  राज�व चहुावट
(अनसु�धान तथा �नय��ण) ऐन, २०५२  को दफा ४(झ) र दफा २३(३) को कसरुमा ऐ. दफा २३(३) बमोिजम सजाय हनु मागदावी �लई अ�भयोग प� दायर ग�रएको छ।

 

 

सूचना अ�धकार�
राज�व अनसु�धान �वभाग


