
বােজট। ছিব: সংগৃহীত

বােজট: সােড় ৬ হাজার পেণ  বসেছ আগাম
কর
ভ ােটর আওতা বাড়ােত মাঠপযােয় ইিসআর মিশেনর পিরবেত ইএফিড বসােনা হেব

কাশ : ১১ জুন ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

বািণিজ ক উে ে  আমদািন করা সােড় ৬ হাজার পেণ  আগাম কর আদায় করা হেব। আগামী ২০১৯-২০
অথবছেরর বােজেট নতুন ভ াট আইেনর আওতায় অি ম ড ভ ােটর (এিটিভ) পিরবেত অি ম কর (এিট)
ব ব া চালু  করা  হে । অথাৎ বতমােন যসব পেণ  ৫ শতাংশ এিটিভ আেরািপত আেছ, সসব পণ
আমদািনেত অি ম কর িদেত হেব। অথ ম ণালয় ও জাতীয় রাজ  বাড (এনিবআর) সেূ  এ তথ  জানা
গেছ।

সূ েলা  জানায়,  নানা  সময় ব বসায়ীরা  অি ম ড ভ ােটর (এিটিভ) িবষেয় উ া  কাশ কেরেছন।
এিটিভ ভ াট আইেনর মলূনীিতর পিরপ ী। তাই নতনু আইেন এিটিভ বাদ িদেয় আগাম কেরর (এিট) িবধান
রাখা হেয়েছ। নতনু আইন ণয়েনর সময় আগাম কর ৩ শতাংশ িছল। এখন সিটেক বািড়েয় ৫ শতাংশ
করা হে ।

স ত, আগামী অথবছেরর রাজ  আেয়র ল মা া ধরা হেয়েছ ৩ লাখ ২৫ হাজার ৬০০ কািট টাকা।
এর মেধ  আয়কর খােতর ল  ১ লাখ ১৫ হাজার ৫৮৮ কািট টাকা। ভ াট খােত ১ লাখ ১৭ হাজার ৬৭১
কািট টাকা।  খােত ৯২ হাজার ৩৪০ কািট টাকা।

  সা াম হােসন ইমরান
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ভার া  স াদক : সাইফলু আলম,  কাশক : সালমা ইসলাম

নতনু ভ াট আইেন ব বসায়ীেদর ােথ অেনক ছাড় থাকেছ। বািষক টানওভােরর সীমা ৮০ লাখ থেক
বািড়েয় ৩ কািট টাকা করা হে । একই সে  টানওভার ট া  হারও বাড়ােনা হে । আগামী বােজেট এ
হার ১ শতাংশ বািড়েয় ৪ শতাংশ করা হেত পাের। বতমােন এ হার ৩ শতাংশ। ফেল ৩ কািট টাকার
বিশ যােদর টানওভার রেয়েছ তােদর ১ শতাংশ বিশ হাের ভ াট িদেত হেব। সাধারণত বড় ব বসায়ী
িত ান েলারই ৩ কািট টাকার বিশ টানওভার রেয়েছ।

এছাড়া ভ াট অব াহিতর সীমা ৩০ লাখ টাকা থেক বািড়েয় ৫০ লাখ টাকা করা হে । অথাৎ বছের ৫০
লাখ টাকা পয  িবি  হেল ওই িত ানেক কােনা ভ াট িদেত হেব না। ভ াট হােরও ছাড় দয়া হে ।
নতনু আইেন ১৫ শতাংেশর পিরবেত আরও ৪িট র করা হেয়েছ। ২, ৫, ৭.৫ ও ১০ শতাংশ হাের পৃথক
র করা হেয়েছ। মলূত ট ািরফ মলূ  আেরািপত সংেবদনশীল পেণ র দাম ি িতশীল রাখেত আলাদা একিট

াপেনর মাধ েম ২ শতাংশ ভ াট আেরাপ করা হেব।

বতমােন উৎপাদন পযােয় ৮৫িট পেণ  ট ািরফ মলূ  বহাল আেছ। এর মেধ  ড়ঁা ধ, ড়ঁা মসলা, িব টু,
কক, িট, আচার,  টেমেটা  সস, ফেলর জসু,  এলিপ গ াস,  িনউজি ট, সব ধরেনর কাগজ, এলইিড

লাইট, িটউব লাইট, চশমা, সান াস, িনমাণসাম ী যমন রড, ইট রেয়েছ। নতনু ভ াট আইন বা বায়ন
হেল এসব পেণ র ট ািরফ মলূ  থাকেব না।

অ েয়াজনীয় বাদ িদেয় অ  সংখ ক পণ  যমন রড, ওষধু ও পে ািলয়ােমর মেতা সংেবদনশীল পণ
রেখ িবেশষ াপন জাির করা হেব। ৮-১০ পণ  এ াপেনর িবধা পােব। অ িদেক পুরাতন আইেন
যসব পণ  ও সবা সং িচত িভি মেূল  ভ াট িদত, তােদর জ  ভ াট হার ৫ ও সােড় ৭ শতাংশ হে ।

অ িদেক দশীয় িশ েক র া দয়ার জ  স রূক ে র তফিসল পিরবতন না করার িস া  িনেয়েছ
সরকার।  অথাৎ পুরাতন আইেনর তফিসল বহাল থাকেছ। নতুন আইেন স রূক  আেরািপত পণ
সংখ া ব াপকভােব াস করা হেয়েছ। ২০১২ সােল ভ াট আইেন মা  ২৫৬িট পেণ র ওপর স রূক 
রাখা হয়। যিদও পরবতীেত ২০১৭ সােলর বােজেট এ তফিসল সংেশাধন কের স রূক  আেরািপত
পণ  সংখ া বাড়ােনা হয়। পুরাতন আইেন ায় ১ হাজার ৪৩০িট পেণ র ওপর আমদািন পযােয় স রূক

 আেরাপ করা আেছ।

যিদও ভ ােটর আওতা  বাড়ােনার জ  মাঠপযােয়  ইেলক িনক ক াশ রিজ ার (ইিসআর)  মিশেনর
পিরবেত  ইেলক িনক  িফসক াল  িডভাইস  (◌্ইএফিড)  বসােনা  হেব।  ইিতমেধ ই  ট ডার  কাজ  শষ
হেয়েছ।  াথিমক পযােয়  ঢাকা  ও  চ ােমর বড় বড় িবপিণিবতান ও র েুরে ট িবনামেূল  ইএফিড
মিশন বসােনা  হেব।  পযায় েম সারা  দেশ ৯০ হাজার ইএফিড মিশন বসােনা  হেব।  এনিবআেরর

কমকতারা মেন কেরন, ব বসা িত ােন ইএফিড মিশন বসােনা গেল ভ াট ফািঁক ব  হেব।

এখন ইিসআর মিশন ট ািরং  করা  যায়।  িক  ইএফিড মিশেন স  েযাগ  নই। কারণ  ইএফিড
মিশেনর বচােকনার সব তথ  সরাসির ভ াট অনলাইন কে  রি ত সাভাের জমা হেব। কউ ট ািরং

করেত চাইেল য়ংি য়ভােব স তথ  কমকতারা দখেত পারেবন।

িতিন আরও বেলন, বতমােন অথনীিতর আকার য হাের বেড়েছ, পণ  ও সবা খাত থেক স হাের ভ াট
আদায় করা যাে  না। সব  ইএফিড মিশন বসােনা গেল ভ াট আদােয় উে খেযাগ  পিরবতন আসেব।

যসব ব বসা িত ােন ইএফিড ব বহার বাধ তামলূক : আবািসক হােটল, রে ারাঁ ও ফা ফুড শপ,
িম া  ভা ার,  আসবাবপে র  িব য়  ক ,  পাশাক  িবি র  ক  ও  বিুটক  শপ,  িবউিট  পালার,
ইেলক িনক ও ইেলকি ক াল গৃহ ািল সাম ীর িব য়েক , কিমউিনিট স টার, অিভজাত শিপং স টােরর
আওতাভু  সব ব বসায়ী িত ান, িডপাটেম টাল ার, জনােরল ার ও পার শপ, বড় ও মাঝাির
ব বসায়ী (পাইকাির ও খচুরা) িত ান, ণকার ও রৗপ কার এবং ণ- রৗেপ র দাকানদার এবং ণ
পাইকাির ব বসায়ী। এ ধরেনর ব বসা িত ােনর যিদ কউ ই াকৃতভােব ইএফিড মিশন ব বহার না
কের তাহেল শাি র িবধান রাখা হে ।
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কাশক কতৃক ক-২৪৪ গিত সরিণ, িড়ল (িব েরাড), বািরধারা, ঢাকা-১২২৯ থেক কািশত এবং
যমনুা ি ি টং এ ড পাবিলিশং িলঃ থেক মিু ত।

িপএিবএ  : ৯৮২৪০৫৪-৬১, িরেপািটং : ৯৮২৪০৭৩, িব াপন : ৯৮২৪০৬২, ফ া  : ৯৮২৪০৬৩,
সা েলশন : ৯৮২৪০৭২। ফ া  : ৯৮২৪০৬৬ 

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সব  ািধকার সংরি ত ২০০০-২০১৯ | এই ওেয়বসাইেটর কােনা লখা, ছিব, অিডও, িভিডও
অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।
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