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সায়া  িতন  লাখ  কািট  টাকা
রাজে র  যাগান  িদেত  আয়কর
ও  মলূ  সংেযাজন  কর  (ভ াট)
খােত  মলূ  নজর  থাকেব
সরকােরর।  করদাতা  বাড়ােত

 দওয়া  হেব।  এ  লে
রাজধানী  ঢাকাসহ  িসিট
করেপােরশন  এলাকার  বািড়র

মািলকেদর িরটান  দািখেলর বাধ বাধকতায়  আনা  হেব।  রাজধানী  ঢাকাসহ িসিট  করেপােরশন এলাকা
ছািড়েয় জলা, উপেজলা এমনিক ােমও আয়কেরর আওতা বাড়ােনার িবষেয় ঘাষণা করেব সরকার। এর
ফেল মধ িবে র উপর চাপ বাড়েত পাের। ব ল আেলািচত নতুন ভ াট আইন অবেশেষ আগামী জুলাই
থেক বা বায়ন হে । আইনিট বা বায়েনর পেরখা ঘাষণা দেবন অথম ী। ব বসায়ীেদর দািব মেন

সরকার ব র ভ াট হার বা বায়ন করেত যাে । তা সে ও আইনিট কাযকর হওয়ার পর ভা া পযােয়
বাড়িত ভ ােটর চাপ বাড়ার শ া রেয়েছ। আগামীকাল বহৃ িতবার অথম ী আ হ ম মু ফা কামাল জাতীয়
সংসেদ বােজট ঘাষণাকােল ব বসায়ী ও ভা ােদর আ  করেত এ িবষেয় িব ািরত তুেল ধরেবন।

চলিত অথবছর সংেশািধত রাজ  ল মা া ১৬ হাজার কািট টাকা কিমেয় ২ লাখ ৮০ হাজার ৬৩ কািট
টাকায় িঠক করা হে । এর উপর ১৬ দশিমক ২৬ শতাংশ বিৃ  ধের আগামী অথবছর এনিবআেরর
ল মা া িঠক করা হে  ৩ লাখ ২৫ হাজার ৬শ কািট টাকা। এর মেধ  আয়কর খাত থেক ১ লাখ ১৫
হাজার ৫৮৮ কািট, ভ াট থেক ১ লাখ ১৭ হাজার ৬৭২ কািট ও  বাবদ ৯২ হাজার ৩৪০ কািট
টাকা আদােয়র ল মা ার াব দেবন অথম ী। 

আয়কেরর আওতা বাড়ােত পূণ এলাকার ব বসা িত ােনর মািলকেদরও কর দােনর বাধ বাধকতায়
আনার উেদ াগ নওয়া হেব। িটআইএনধারী িবদ মান ৪০ লাখ থেক বািড়েয় এক কািটেত উ ীত করার
ল  রেয়েছ। এর মেধ  িরটান দািখলকারী বা কর দানকারীর সংখ া বাড়ােত মাঠ পযােয় বা বায়েন
িবেশষ নজর দওয়া হেব। আয়কেরর বড় অংশ আদায় হওয়া উস কর ও অি ম আয়কর আদায়কারী

িত ান েলােক কর দােনর বাধ বাধকতায় আনেত এবার নতনু উেদ াগ নওয়া হেব। অতীেত িত ান
লাকসান দিখেয় এ ধরেনর কর এিড়েয় যাওয়ার েযাগ থাকেলও এবার স েযাগ বািতল হে ।
লাকসান করেলও এ কর পিরেশাধ করেত হেব। স য়পে র েদর হার না কমেলও মনুাফায় কেরর হার

িবদ মান পাঁচ শতাংশ থেক বাড়েব। গােম টসসহ সব ধরেনর র ািনর উস কর হার বাড়েত পাের।

ভ াট হার ভা ার জ  সহনীয় রাখেত ১৫ শতাংশ ছাড়াও আেরা চারিট ভ াট হার হে । এ েলা হেলা-
১০ শতাংশ,  সােড় সাত,  পাচঁ  ও  ই  শতাংশ।  ১৫ শতাংশ ভ াট দানকারী  িত ান রয়াত িনেত
পারেলও অ েদর জ  স েযাগ থাকেছ না। িবেশষ িকছু পেণ র জ  থাকেছ ই শতাংেশর ভ াট।

  িরয়াদ হােসন
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ইে ফাক প অব পাবিলেকশ  িলঃ-এর পে  তািরন হােসন কতৃক ৪০, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
থেক কািশত ও মিুহবলু আহসান কতৃক িনউ নশন ি ি টং স, কাজলারপাড়, ডমরা রাড,

ঢাকা-১২৩২ থেক মিু ত।

|

এছাড়া  যসব পণ  বতমােন ট ািরফ প িতেত ভ াট িদে ,  এমন িবেশষ িকছু পেণ র ে  (ওজেন
পিরমাপ হওয়া পণ ) ‘ িসিফক ভ াট’ নােম িনিদ  পিরমাণ ভ াট আদায় হেব। অি ম ভ াট (এিটিভ)
আদায় হেব অি ম কর নােম। বতমােন কবল বািণিজ ক পেণ র আমদািনেত ৫ শতাংশ অি ম ভ াট
আদায় হেলও বে ডড িবধায় আনা পণ  বােদ অ  সব ধরেনর পেণ র ে  এডভা  ট া  িদেত হেব।
এছাড়া ধীের ধীের স রূক  উিঠেয় দওয়ার কথা থাকেলও শষ পয  ানীয় িশে র কথা িবেবচনা
কের িবদ মান স রূক  কাঠােমায় বড় ধরেনর পিরবতন আসেছ না। বছের ৫০ লাখ টাকা পয  িবি
(টানওভার) ভ াটমু  থাকেছ। পরবতী িতন কািট টাকা পয  িবি েত চার শতাংশ হাের টানওভার ট া
আদায় হেব।

এনিবআর ও অথ ম ণালয় সূ  জািনেয়েছ, বতমােন য হাের ব বসায়ীরা ভ াট পিরেশাধ করেছন, নতনু
আইেন য হার িঠক করা হে , সখােনও ভ াট হার এমনভােব িঠক করা হে , যােত চাপ না বােড়।
বাড়িত ভ ােটর চাপ দওয়ার চাইেত বরং নতুন ভ াট আইনিট চালু করার আগামী অথবছরব াপী সময়
িনেত চায়। এজ  সহনীয় মা ায় রাখার ল  রেয়েছ। তেব তা সে ও ব বসায়ী পযােয় আইনিট িনেয়
শ া রেয়েছ। ১৫ শতাংেশর িনেচর ভ াট ের রয়াত িবধা না থাকা এবং কােদর উপর কী ধরেনর হার
িনধারণ হয়,  তা িনেয় অিন য়তা রেয়েছ। িবেশষত ি ল,  রড,  ট টাইলসহ ট ািরফ প িতেত ভ াট

দানকারী কেয়কিট খােতর উেদ া ারা ভা া পযােয় ভ ােটর পিরমাণ বেড় যাওয়ার আশ া করেছন।
ব বসা িত ােনর িবি েত তা আনেত আগামী অথবছের এক লাখ ইেল িনক িহসাবয  (ইএফিড)
সরবরাহ করা হেব। বড় বড় মােকট ছািড়েয় িহসাব রাখার বাধ বাধকতার আওতায় আসেব পূণ ও
বািণিজ ক এলাকার অিলগিলর দাকানও। অব  সংি রা বলেছন, আইনিটর বা বায়নই বড় চ ােল ।
সব ব ব া কি উটারাইজড ও অনলাইনিভি ক না হেল এর ফল িমলেব না। অ িদেক এনিবআেরর
মাঠ পযােয়ও এ িবষেয় েয়াজনীয় িত নই।
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