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ন ন আইেন ভ াট হার থাকেব প চ  

জাহা ীর শাহ, ঢাকা 

 

বসায়ীেদর দািব মেন েরােনা আইেনর আদেলই ন ন  সংেযাজন কর ( সক) বা ভ াট আইন হে । ন ন আইেন 
বসায়ীেদর দািব মেন একক হার থাকেছ না। েরােনা আইেনর সাত  হােরর পিরবেত ন ন আইেন সব িমিলেয় প চ  ভ াট হার 

হে । এই হার েলা হেলা ২, ৫, ৭.৫, ১০ ও ১৫। আবার েরা ির অনলাইনিভি ক ভ াট ব াও েরা ির হেব না। িহসাব–িনকাশ 
ব াও আেগর মেতাই খাতা–কলেম রাখা যােব। সীিমত পিরসের অনলাইনিভি ক ভ াট িরটান জমা, ভ াট পিরেশােধর েযাগ 

িদেয় আপাতত ন ন ভ াট আইন বা বায়ন  হেব। তেব েরােনা আইেনর ােকজ ভ াট থাকেছ না। কােনা প  বা সবায় ১৫ 
শতাংশ ছাড়া অ  ভ াট হার েযাজ  হেল বসায়ীেদর রয়াত নওয়ার েযাগ না–ও থাকেত পাের বেল এনিবআেরর দািয় শীল 

ে  জানা গেছ। ই বছর সময় পেলও এনিবআর ন ন আইন বা বায়েন যেথ  িত িনেত পােরিন। ন ন আইেন অনলাইেন 
িরটান জমা, ভ াট পিরেশাধসহ যাবতীয় কায ম অনলাইেন পিরচালনার করার কথা িছল। িক  ভ াটদাতা িত ান েলা কী ধরেনর 
সফটওয় ার বহার করেব, তা ড়া  করা যায়িন। আমদািন ে  ৫০ হাজার ইেলক িনক ক াশ রিজ ার (ইিসআর) বসায়ীেদর 
দওয়ার কথা থাকেলও তা িদেত পােরিন এনিবআর। 

ন ন ভ াট আইন কতটা বা বায়নেযা —এই িবষেয় অথম ী আ হ ম ফা কামাল গত ২৭ ম থম আেলােক বেলন, ‘আেগ তা 
 কির। কােনা সম া থাকেল তা সমাধান করা যােব।’ িতিন আরও বেলন, ‘সারা দেশ যত বিশ বসা িত ান আেছ, এর ৯০ 

শতাংশই  ও মাঝাির িত ান (এসএমই)। তােদর কােছ পৗঁছােত পারেল আমরা অেনক ভ াট পাব। এখন তা ঈদ, পয়লা 
বশাখ, খলাসহ িবিভ  উপলে  িব ল বচােকনা হয়। সখান থেকও আমরা ভ াট পাই। এখন খরেচর ওপর িনভর কের ি  

হয়। খরচ করেলই ভ াট পাব।’ ন ন ভ াট আইন বসায়ীেদর সে  আলাপ–আেলাচনার মা েমই বা বায়ন করা হে  বেল িতিন 
জানান। এনিবআর ে  জানা গেছ, ১ লাই থেক ন ন আইন বা বায়ন  হেলও এনিবআর আইন  বা বায়েন আপাতত 
কেঠার অব ােন যােব না। বসায়ীেদর দওয়া িহসাব-িনকাশ, ভ াট িরটানই মেন নেব। অেনকটা পরী া লকভােব বা বায়েনর 
মেতা কের ন ন আইন  চা  হেব। কাথাও কােনা সম া হেল তা তাৎ িণকভােব সমাধােনর উে াগ নওয়া হেব। এ জ  সব 

বসায়ী সংগঠেন িবেশষ পযেব ণ কিম  গঠন করা হে । বসায়ীেদর শীষ সংগঠন এফিবিসিসআইেয়র সভাপিত শখ ফজেল 
ফািহম থম আেলােক বেলন, ন ন ভ াট আইন বা বায়ন  হওয়ার পর মাঠপযােয় কােনা সম া হেল এফিবিসিসআইেয়র সে  
আেলাচনা কের সমাধান করেব সরকার। যমন রয়াত িনেত না পারেল পে র দাম বাড়েত পাের। এর পিরে ি েত সব বসায়ী 
চ ার ও সিমিতর সভাপিতেদর এসব িবষয় পযেব ণ করার জ  আলাদা আলাদা কিম  গঠেনর অ েরাধ কেরেছ এফিবিসিসআই। 

পাথক  কম: ন ন ও েরােনা আইেনর মে  ব বিশ পাথক  নই। ােকজ ভ াট ছাড়া ায় সবই বহাল থাকেছ। একািধক ভ াট 
হার, টানওভার কর থাকেব। িব মান স রক  হারও বহাল রাখার জ  সরকােরর উ পযায় থেক িনেদশনা দওয়া হেয়েছ 
বেল জানা গেছ।  িব মান েরােনা আইেন ২, ৩, ৪.৫, ৫, ৭, ১০ ও ১৫—এই সাত  ভ াট হার আেছ। ন ন আইেন ভ াট হার হে  
প চ । এ েলা হেলা ২, ৫, ৭.৫, ১০ ও ১৫। এনিবআর ে  জানা গেছ, প  বা সবা আমদািন পযােয় ১৫ শতাংশ, উৎপাদেন ১০ 
শতাংশ, পাইকাির পযােয় ৭.৫ শতাংশ এবং চরায় ৫ শতাংশ ভ াট আেরাপ হেব। থেম চার  ভ াট হার করার িস া  নওয়া 
হেলও এখন আেরক  ন ন হার করা হে । এত িদন যসব প  বা সবায় ািরফ  ও সং িচত িভি ে র ওপর ভ াট িদত, 



সখােন ২ শতাংশ হাের ভ াট িনধারণ করা হে । এ ছাড়া মৗিলক খা , িনধািরত জীবন র াকারী ও ধ, গণপিরবহন সবা, 
গণ া  ও িচিকৎসােসবা, িশ া ও িশ ণ, িষ, মৎ  চাষ, দাত  িত ােনর অবািণিজ ক কায ম, অলাভজনক সাং িতক 
সবা—এসব ে  সক অ াহিত দওয়া হেয়েছ। এই তািলকায় ১ হাজার ৯৮৩  প  ও সবা আেছ। ন ন ভ াট আইন  

সংেশাধন কের আরও বশ িক  ছাড় দওয়া হেয়েছ। ২০১২ সােলর ল আইেন বলা হেয়িছল, কােনা বসা িত ােনর বািষক 
লনেদন ৩০ লাখ টাকার কম হেল কােনা ভ াট িদেত হেব না। এখন তা বািড়েয় ৫০ লাখ টাকা করা হেয়েছ। টানওভার কেরর সীমা 
নতম বািষক লনেদন ৫০ লাখ থেক বািড়েয় ৮০ লাখ টাকা করা হেয়েছ। এখন থেক ৮০ লাখ থেক ৩ কা  টাকা বািষক 

লনেদন হেল টানওভার কর িদেত হেব। টানওভার করহার ৩ শতাংেশর পিরবেত ৪ শতাংশ করা হে । ন ন আইেন একািধক 
ভ াট হার হওয়ায় রয়াত নওয়ায় সম া তির হেত পাের। রয়াত নওয়ার কৗশল পির ার কেরিন এনিবআর। এনিবআেরর 
দািয় শীল  জািনেয়েছ, ১৫ শতাংশ ছাড়া অ  ভ াট হােরর ে  রয়াত নওয়ার কােনা েযাগ থাকেব না। 

ন ন ভ াট আইন স েক সােবক ত াবধায়ক সরকােরর অথ উপেদ া এ িব িম া আিজ ল ইসলাম থম আেলােক বেলন, ১৫ 
শতাংেশর পিরবেত আরও কম হােরর এক  একক ভ াট হার থাকেল ভােলা হেতা। িহসাব-িনকাশ করা সহজ হেতা। এেত ভ াট 
রয়াত নওয়ার ে  কারসািজ করার েযাগ কম। িতিন মেন কেরন, বতমােন য়ংি য় িহসাব ব া বা ইিসআর মিশন নই। 

আবার কােনা রিসদ দওয়া হয় না। াপকভােব ভ াট ফ িক দওয়া হে । এক  ন ন আইন বা বায়ন করা হে , িক  এসব িবষয় 
কীভােব মাকািবলা করা হেব, সই িবষেয় বা েব উে াগ নই।  
 
অেনক িক ই হয়িন: ২০১৭ সােলর লাই মাস থেক ন ন ভ াট আইন চা  হওয়ার কথা িছল। ওই বছর বােজট ঘাষণার পরও 
একক ১৫ শতাংশ ভ াট হােরর পিরবেত একািধক ভ াট হােরর দািবেত বসায়ীরা অনড় থােকন। শষ পয  চা  হওয়ার ই িদন 
আেগ আইন  ই বছর িপিছেয় দওয়া হয়। 

ই বছর আেগই এফিবিসিসআই ন ন আইেনর ভাব ায়ন করার জ  সমী া করার দািব কেরিছল। এনিবআর স  করেত 
পােরিন। ন ন আইেনর িহসাব–িনকাশ করার জ  সফটওয় ার বহাের ব বিশ অ গিত নই। এনিবআর ১১  সফটওয় ার 
িনমাতা িত ান িনেয়াগ ি য়া স  কেরেছ। তেব এখেনা বসায় িত ান ওই সব িত ােনর কাছ থেক সফটওয় ার তির 
কেরিন। উে , বািষক ৫ কা  টাকার বিশ লনেদন হয়, এমন িত ান েলার জ  এই সফটওয় ার বহার বা তা লক করা 
হেয়েছ। এনিবআর ই বছর আেগই ঘাষণা িদেয়িছল,  বসায়ীেদর িনেজেদর বচােকনার িহসাব রাখার জ  কনা দােম ৫০ 
হাজার ইেলক িনক ক াশ রিজ ার (ইিসআর) মিশন দেব এনিবআর। সটাও িদেত পােরিন সং া । 

আয়কর: আগামী বােজেট ি ে িণর করদাতােদর জ  খবর আসেত পাের। কর  আয়সীমা আড়াই লাখ থেক ২০-২৫ হাজার 
টাকা বাড়ােনা হেত পাের। িবিনেয়ােগ কর রয়ােতর ে  বড় পিরবতন আসেত পাের। সরকােরর িনিদ  িক  খােত ( যমন-
স য়প ) িবিনেয়াগ করেল কর রয়াত পাওয়া যায়। এখন আেয়র ২০ শতাংশ পয  িবিনেয়াগ করেল ১২ থেক ১৫ শতাংশ পয  
কর রয়াত পাওয়া যায়। এ  এবার এককভােব ১৫ শতাংশ করা হেত পাের। এেত য রা বিশ আয় কেরন, ত রা বিশ কর রয়াত 

িবধা পােবন। এ ছাড়া আগামী বােজেট াট কনার ে  কেরর পিরমাণ িক টা কমেত পাের। এনিবআর ে  জানা গেছ, 
এলাকািভি ক িব মান কেরর হােরর ২০ শতাংশ পয  কমেত পাের। এ ছাড়া শয়ারবাজাের বািষক নাফার কর  সীমা বািড়েয় 
৫০ হাজার টাকা করা হেত পাের। 
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এমন রিভি ক ভ াট হার কাথাও নই 

আহসান এইচ মন র 

পিলিস িরসাচ ইনি উেটর িনবাহী পিরচালক আহসান এইচ মন র। ছিব: থম আেলাসরকােরর নীিতিনধারকেদর কালে পেণর কারেণ 
ন ন ভ াট আইন িনেয় জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর) েরা ির িত িনেত পােরিন। এখন পয  ঘাষণা দওয়া হয়িন, ভ ােটর হার কী 
হেব, কীভােব ভ াট নওয়া হেব, রয়াত কীভােব নেবন বসায়ীরা? অেটােমশনও েরা ির হয়িন। তেব বসায়ীেদর সে  সরকােরর 
একধরেনর সমেঝাতা হেয়েছ। শানা যাে  ন ন আইেন ভ ােটর র েলা হেব এ রকম-আমদািন পযােয় ১৫ শতাংশ, উৎপাদন পযােয় ১০ 
শতাংশ, পাইকাির পযােয় সােড় ৭ শতাংশ এবং চরা পযােয় ৫ শতাংশ। িথবীর কাথাও এমন রিভি ক ভ াট হার নই। অ  দেশ 
প  বা সবািভি ক একািধক ভ াট হার আেছ। ন ন আইেনর রিভি ক ভ াট হার বশ অসাম ণ। বসায়ীরা রয়াত িনেত না 
পারেল এ  আবগাির ে র মেতা হেয় যােব। রয়ােতর টাকা কীভােব দওয়া হেব, স িবষেয় পির ার িচ  পাওয়া যাে  না। এক  
উদাহরণ িদেয় বলা যেত পাের, কােনা িত ান ১০০ টাকার ক চামাল আমদািন করেত িগেয় ১৫ টাকা ভ াট িদল। দাম পড়ল ১১৫ টাকা। 
উৎপাদক ১২০ টাকায় প  তির করল। সখােন ১০ শতাংশ হাের ১২ টাকা ভ াট িদল। এরপর ওই একই উৎপাদক যখন চরা পযােয় 
১৪০ টাকায় প  িবি  করেব, তখন ভা ার কাছ থেক ৭ টাকা আদায় কের সরকােরর কােছ জমা িদেত হেব। িক  ওই উৎপাদক 
যখন ১২ টাকা রয়াত চাইেব, তখন সরকারেক ৭ টাকা তা িদেতই হেব না, বরং আরও ৫ টাকা পােব। ন ন আইেন বসায়ীরা রয়াত 
চাইেত  করেল সরকারেক পেকেটর টাকা িদেত হেব। এ জ  বছের ৩০-৪০ হাজার কা  টাকা খরচ হেয় যেত পাের। এভােব ন ন 
আইন  কাযকর হেত পাের না। সরকােরর পে  যিদ ভ ােটর রয়ােতর টাকা ফরত দওয়া স ব না হয়, তেব ভ াট কাযত আবগাির 

ে  পিরণত হেব। এেত কেরর ওপর আবার করােরাপ হেব। িজিনসপে র দাম সােড় ৩৮ শতাংশ পয  বাড়েত পাের। ভা ার ওপর চাপ 
বাড়েব। এই বাড়িত অথ িক ভা া দেবন? ন ন ভ াট আইন িনেয় এক  গালেযাগ ণ পিরি িত তির হওয়ার আশ া আেছ। ন ন 
আইন র েরােনা আইেনর সে  মৗিলক কােনা পাথক  নই, বরং েরােনা আইেনর চেয় খারাপ। আেগ যখােন ১৫ শতাংশ ভ াট 
আদায় করেত ক  হয়, এখন যিদ সােড় ৩৮ শতাংশ ভ াট হয়, তেব কীভােব আদায় করেবন? যিদ রয়াতিবহীনভােব আইন  চা  হয়, 
তেব হঠাৎ কের িজিনসপে র দাম বেড় যেত পাের। িব েড়ই বড় িত ান েলা ছাট ছাট িত ােনর য  ও য াংশ কেন। পের বড় 
িত ান সসব য াংশ সংেযাজন কের ণা  প  তির কের। এেত দশ েড়ই িশে র িবকাশ ঘেট। িক  ন ন ভ াট আইন  হেল ছাট 

িশ  কেত পারেব না। বড়রা আরও বড় হেব। ভ ােটর রয়াত নওয়া স ব না হেল সাব-ক াক ং ব  হেয় যােব।  ও মাঝাির 
িশে র িবকাশ িবি ত হেব। করদাতার সং া বাড়ােত হেল আগামী প চ-সাত বছর কর  আয়সীমা ি  করা উিচত নয়। রাে  
বািষক আয় সােড় চার হাজার ডলার হেলই কর িদেত হয়। রাে র ায় সব নাগিরক এখন কেরর আওতায় এেস গেছ। বািষক 
মাথািপ  আেয়র মা  সােড় ৭ শতাংশ আয় হেলই স দেশ কর িদেত হয়। আর বাংলােদেশ বািষক মাথািপ  আেয়র ১৬০ শতাংশ আয় 
কেরও কর িদেত হয় না। কেয়ক বছর কর  আয়সীমা ি র রাখেল আরও বিশ মা ষ কেরর আওতায় আসেব। এ  কর-িজিডিপ 
অ পাত বাড়ােত সহায়তা করেব। করেপােরট কর হার এ দেশ এমিনেত অেনক বিশ। তারপর করােরােপর ে  বষ ও আেছ। যমন 
টিলকম ও াংক খাত দেশর অথনীিতেত ণ অবদান রাখা খাত। এই  খােতর কা ািন শয়ারবাজাের তািলকা  হেলও 

কর িবধা পায় না। করেপােরট কর বিশ হেল িত ােনর িবিনেয়াগ স মতা কেম যায়। তাই করেপােরট কর কমােনা উিচত। 
সািবকভােব রাজ  খােতও বড় সং ার েয়াজন। সামেনর িদেক যাওয়ার জ  এখন আমরা ঐিতহািসক সি েণ আিছ। এ জ  

াথাে ষী মহলেক পাশ কা েয় াপক সং ার লাগেব। কেঠারভােব াংক খাত নগঠন করেত হেব। আিম মেন কির, এ েত ১০-
১২ র বিশ াংেকর দরকার নই। এ জ  অেনক াংক একী ত করা উিচত। এখন এক ও আ জািতক মােনর াংক নই। টকসই 
উ য়ন ল  (এসিডিজ) অজেন াপক স দ লাগেব। এই স দ আসেত হেব অভ রীণ উৎস থেক। তাই স দ আহরণ বাড়ােত রাজ  
খােত বড় সং ার েয়াজন। সািবকভােব বড় ধরেনর সং ােরর জ  রাজৈনিতক সিদ া লাগেব। যেকােনা সরকােরর থম িদেকই এ 
ধরেনর সং ার কায ম নওয়ার উপ  সময়। 

*আহসান এইচ মন র, িনবাহী পিরচালক, পিলিস িরসাচ ইনি উট 

 


