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ভ্যাটের োকা পটকটে ভ্রার ফাঁক থাকটে  

৩০ লাখ ব্যবসা প্রতিষ্ঠাটনর মটে ১০০০০ পাটব ইএফতি 

 

 

 

ভ্যাে বা মূসক (মূল্য সংট াজন কর) আদাটে স্বচ্ছিা আনটি আগামী অথ থবেটর প্রযুতি ব্যবহার করার উটযাগ তনটচ্ছ জািীে রাজস্ব 

ববাি থ (এনতবআর)। িটব নতুন অথ থবেটর ববতির ভ্াগ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানই ওই প্রযুতি ব্যবহাটরর সুতবধা পাটচ্ছ না। ফটল বেিাটদর কাে 

বথটক ভ্যাে বাবদ বনওো অথ থ ব্যবসােীটদর পটকটে ভ্রার সুট াগ বথটকই  াটচ্ছ। 

সংতিষ্ট সূটে জানা বগটে, বাংলাটদি বদাকান মাতলক সতমতি বথটক ভ্যাে প্রদাটন সক্ষম ৩০ লাখ প্রতিষ্ঠানটক ইটলকট্রতনক তফসকযাল 

তিভ্াইস (ইএফতি) বেটে আটবদন করা হটলও আগামী অথ থবেটর প্রধম ধাটপ মাে ১০ হাজার প্রতিষ্ঠানটক িা বদওো হটব। 

পটের দাটমর সটে তনতদ থষ্ট হাটর ভ্যাে পতরটিাধ করটি হে বেিাটক। ভ্যাে খাটি সাধারণ মানুটের বদওো অথ থ ববতির ভ্াগ সমটেই 

সরকাতর বকাোগাটর জমা না তদটে তনটজটদর পটকটে ভ্টর অসাধু ব্যবসােীরা। অটনক তবটেিা ভ্যাে আদাটের অজুহাটি পটের 

দামও বাতিটে থাটক। বলাকবল ও প্রযুতিগি সক্ষমিার অভ্াটব এনতবআর ভ্যাে ফাঁতক বন্ধ করার কা থকর পদটক্ষপ তনটি পাটর না। 

এমন অবস্থাে অথ থনীতিতবদটদর পরামটি থ প্রযুতি ব্যবহাটরর উটযাগ বনওো হটেটে। 

আগামী অথ থবেটর ভ্যাে আইন ২০১২ বাস্তবােন করা হটব। আইনটি বাস্তবােটনর িিথ তহটসটব আবাতসক বহাটেল, বরটস্তারাঁ, 

ফাস্টফুটির বদাকান, তমতষ্টর বদাকান, আসবাবপে তবেে বকন্দ্র, বপািাক তবতের বকন্দ্র, বুটিক িপ, তবউটি পাল থার, তিজ, বেতলতভ্িন, 

বমাবাইল বফান ও এর  ন্ত্াংি তবতের বদাকান, গৃহস্থাতল সামগ্রী তবতে বকন্দ্র, অলংকার তবতে বকন্দ্রসহ অন্তি ১১টি অতধক ব্যবহৃি 

খাটি ভ্যাে আদাটে স্বচ্ছিা আনটি ইএফতি ব্যবহার বােিামূলক করা হটচ্ছ। সারা বদটি ওই ১১ খাটি কি বদাকান আটে এনতবআর 

বথটক িা জানটি োওো হে বাংলাটদি বদাকান মাতলক সতমতির কাটে। সতমতি সারা বদটি ভ্যাে প্রদাটন সক্ষম ৩০ লাখ বদাকাটন 

ইএফতি বদওোর আটবদন জানাটলও এনতবআর বথটক বদওো হটব মাে ১০ হাজার প্রতিষ্ঠাটন। 

অথ থনীতিতবদ ও ব্যবসােীরা বলটেন, ২০১২ সাটল প্রণীি ভ্যাে আইন প্রাে সাি বের পর বাস্তবােন করটি  াটচ্ছ সরকার। এই দীর্ থ 

সমটে  টন্ত্র সাহাটে ভ্যাে আদাটের প্রস্তুতি বসটর বফলা উতেি তেল। িটব এনতবআটরর সংতিষ্ট কম থকিথারা দাতব কটরটেন, 

প্রধমধাটপ ১০ হাজার ইএফতি বদওো হটলও পটর িা বািাটনা হটব।      

বাংলাটদি বদাকান মাতলক সতমতির সভ্াপতি বহলাল উতিন কাটলর কণ্ঠটক বটলন, ‘সারা বদটি আমাটদর সদস্য ৩০ লাখ বদাকান। 

আগামী অথ থবেটর ভ্যােমুিসীমা ৫০ লাখ করা হটল এর ৬০-৬৫ িিাংি বদাকান ভ্যাটের বাইটর েটল  াটব। বাতক ১০-১১ লাখ 

বদাকাটন ইএফতি ব্যবহাটর আমরা প্রস্তুি। এখন সরকার তদটলই আমরা ব্যবহার করব। এটি আদাটে ব মন স্বচ্ছিা আসটব, বিমতন 

এনতবআটরর অসাধু কম থকিথারা আমাটদর হেরাতন করার সুট াগ পাটব না।’ 



ভ্যাে অনলাইন প্রকটের পতরোলক সসেদ মুিতফকুর রহমান কাটলর কণ্ঠটক বটলন, বাংলাটদি বদাকান মাতলক সতমতি বথটক ইএফতি 

ব্যবহাটর সক্ষম ৩০ লাখ বদাকাটনর কথা বটলটে। এ মুহূটিথ সব বদাকাটন এসব  ন্ত্ সরবরাহ করা সম্ভব হটব না। আগামী অথ থবেটরর 

জুলাই বা আগস্ট বথটক ১০ হাজার বদাকাটন এ  ন্ত্ সরবরাহ শুরু হটব। আগামী অথ থবেটরর মটে প থােেটম আটরা ৯০ হাজার 

ইএফতি প্রদাটনর বেষ্টা করা হটব। 

১০ হাজার ইএফতি তকনটি সরকার এরই মটে ১০০ বকাটি োকা বরাি তদটেটে। এসব  ন্ত্ ব্যবসােীটদর মােটম বকনা হটব। 

ব্যবহাকারীটক তকতস্তটিও বকনার সুট াগ বদওো হটব। 

এনতবআর বেোরম্যান বমা. বমািাররফ বহাটসন কাটলর কণ্ঠটক বটলন, ‘ভ্যাে আদাটে স্বচ্ছিা আনটি আগামী তদটন ইতসআর বমতিটনর 

পতরবটিথ ইএফতি সরবরাহ করা হটব। এটি সহটজ ব্যবহারট াগ্য একটি  ন্ত্। তবেে বকটে র ববোটকনা, ভ্যাে পতরটিাটধর সকল িথ্য 

এখাটন থাকটব। এনতবআর কম থকিথারা অতফটস বটসই িা  াোই করটি পারটবন।’ 

িত্ত্বাবধােক সরকাটরর সাটবক উপটদষ্টা তমর্জ্থা আতজজুল ইসলাম কাটলর কণ্ঠটক বটলন, সাধারণ মানুে পটের মূটল্যর সটে তনটজর 

অজাটন্ত ভ্যাে পতরটিাধ করটে। অটনক ব্যবসােী এ অথ থ সরকাতর বকাোগাটর জমা না তদটে তনটজর কাটে বরটখ সরকাটরর রাজস্ব 

ফাঁতক তদটচ্ছ। আগামী তদটন  টন্ত্র সাহাটে নজরদাতরটি এনতবআর সক্ষম না হটল অিীটির অন্যাে েলটি থাকটব। এ বক্ষটে 

সমেটক্ষপণ করা উতেি নে। 

এই অথ থনীতিতবদ আটরা বটলন, ‘প্রাে সাি বের পর ভ্যাে আইন বাস্তবােটন  াটচ্ছ এনতবআর। ভ্যাে আইন বাস্তবােটনর প্রধান িিথ 

তহসাটব আদাটে স্বচ্ছিা আনটি  টন্ত্র ব্যবহার করটি হটব, অনলাইটন ভ্যাে আদাে করটি হটব। এি তদটন এনতবআটরর এ প্রস্তুতি 

বসটর বফলা উতেি তেল। এটি ভ্যাে আদাে বহুগুণ বািি।’ 

এনতবআর সূটে জানা  াে, সারা বদটি ৫০ লাটখর ববতি প্রতিষ্ঠান ভ্যাে পতরটিাটধ সক্ষম হটলও এনতবআটর তনবতন্ধি প্রতিষ্ঠাটনর 

সংখ্যা সাটি সাি লাখ। গি পাঁে বেটরর রাজস্ব আদাটের তহসাব তবটিেণ করটল বদখা  াে, এনতবআর ঘুটরতফটর এক বেটর গটি 

৩২ বথটক ৩৫ হাজার প্রতিষ্ঠাটনর কাে বথটক ভ্যাে আদাে কটর। এসটবর মটে ১৩০ বথটক ১৫০টি প্রতিষ্ঠান বমাে ভ্যাটের ৫৬ 

িিাংি পতরটিাধ করটে। বাতক প্রতিষ্ঠানগুটলা নজরদাতরর বাইটর থাকটে। 

সূে মটি, ইএফতি োলু হটল এনতবআটরর তবতভ্ন্ন কাস্টমস এক্সসাইজ অযান্ড ভ্যাে কতমিনাটরটে বটস সংতিষ্ট প্রতিষ্ঠাটনর কম থকিথারা 

ওই কতমিনাটরটের আওিাভুি অনলাইটন ভ্যাে তনবতন্ধি তবতভ্ন্ন ব্যবসােী প্রতিষ্ঠাটনর ভ্যাে পতরটিাটধর িথ্য জানটি পারটবন। 

তবটিেভ্াটব কী পতরমাণ পে তবেীটি কিো ভ্যাে পতরটিাধ করটে িা সহটজ জানার সুট াগ থাকটব। এক মাটসর ভ্যাে পটরর 

মাটসর তনতদ থষ্ট িাতরটখর মটে পতরটিাধ না করটল এনতবআটরর সংতিষ্ট দপ্তটর বটস রাজস্ব কম থকিথারা ইএফতির মােটম অনলাইটন 

পতরটিাটধর সুট াগ স্থতগি কটর তদটি পারটবন। ভ্যাে পতরটিাটধর তনতদ থষ্ট সমটের এক তমতনে পরও অনলাইটন ভ্যাে পতরটিাধ করা 

 াটব না। এসব  ন্ত্ ভ্যাে অনলাইন কা থেটমর সটে সরাসতর যুি থাকটব। িাই এনতবআটরর সংতিষ্ট কম থকিথারা দপ্তটর বটসই এসব 

 ন্ত্ অকা থকর করটি পারটবন। ইএফতির তবপরীটি তবআইএন বদওো হটব। একই ব্যবসাপ্রতিষ্ঠাটন একাতধক  ন্ত্ থাকটলও তবআইএন 

একটিই হটব। িটব প্রতিটি  টন্ত্র জন্য এনতবআর বথটক তবটিে বকাি বদওো হটব। 

আগামী অথ থবেটর রাজস্ব বাটজটে অনলাইটন ভ্যাে আদাটে বহে বিস্ক, কল বসন্টার, বমাবাইল অযাপসসহ তবতভ্ন্ন উটযাটগর কথাও 

জানাটনা হটব।  তদও এসব উটযাটগর কথা তবগি তদটনর বাটজটে জানাটনা হটলও িার উটেখট াগ্য বাস্তবােন হেতন। 

 


