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ভ্যাটের পরররি আরও বাড়ল নতুন আইটন 

রবটেষ প্ররিরনরি 

দুই বছর স্থরিি থাকার পর বহুল আটলারিি নতুন মূল্য সংট াজন কর (ভ্যাে) আইন বাস্তবায়ন হটে। এ আইটন 

রকছু খাটি কর অব্যাহরি, রকছু খাটি কমাটনার প্রস্তাব করা হটলও আওিা ব্যাপকভ্াটব বাড়াটনা হটয়টছ। 

আইনটির  থা থ বাস্তবায়টন প্রটয়াজনীয় জনবলসহ আনুষরিক সব িরটনর সহায়িা রনরিি এবং িদারক করটি 

সরকারর ও ববসরকারর খাটির প্ররিরনরিটদর সমন্বটয় ব ৌথ ওয়ারককং গ্রুপ িঠন করা হটব। প্রস্তারবি ২০১৯-২০ 

সাটলর বাটজটে এ রবষটয় ব াষণা বদওয়া হটয়টছ। এনরবআর বটলটছ, নতুন ভ্যাে আইন বাস্তবায়টনর ফটল 

স্বাভ্ারবকভ্াটব ১৯৯১ সাটলর রবদ্যমান আইন রবলুপ্ত হটয়  াটব। ভ্যাে আইন-২০১২ নাটম পরররিি এই আইটন 

ভ্যাটের অরভ্ন্ন হাটরর পররবটিক িারটি করা হটয়টছ। এগুটলা হটলা ৫, সাটড় ৭, ১০ এবং ১৫ েিাংে। এর বাইটর 

রনম কাণ সামগ্রীর অন্যিম উপকরণ রডসহ রকছু পটের বেটে সুরনরদ কষ্ট কর রনি কারটণর প্রস্তাব করা হয়। িটব 

ভ্যাটের স্ট্যান্ডাড ক বা আদে ক হার রনি কারণ করা হটয়টছ ১৫ েিাংে।  ারা ১৫ েিাংে হাটর ভ্যাে বদটব, িাটদর 

বরয়াি সুরবিা বা বেরডে বদওয়া হটব। আর ১৫ েিাংটের রনটির স্তরগুটলাটি  বকাটনা বরয়াি থাকটব না।  

 

এ ছাড়া নতুন আইটন পটের ট্যাররফ ভ্যালু প্রথা এবং বসবা খাটির সংকুরিি মূল্য রভ্রি পদ্ধরি বারিল করা 

হটয়টছ। এর পররবটিক বাজার মূটল্য ভ্যাে আদাটয়র প্রস্তাব করা হয়। জানা বিটছ, বিকমান আইটন স্থানীয় প কাটয় 

প্রায় একে' পে এবং ১৯টি বসবা খাটি রবটেষ ছাড় রদটয় ট্যাররফ বা সুরনরদ কষ্ট মূল্য ও সংকুরিি মূল্য রভ্রিটি 

ভ্যাে আদায় করা হয়। নতুন আইটন পুরটনা পদ্ধরিটি ভ্যাে আদাটয়র রনয়ম পররহার কটর এর পররবটিক প্রকৃি বা 

বাজার মূটল্য ওই সব পে ও বসবা বথটক প্রট াজয হাটর ভ্যাে আদায় করা হটব। ভ্যাে রবটেষজ্ঞরা বটলন, নতুন 

আইন কা ককর হটল ওই সব পে ও বসবার খরি বাড়টব,  া প্রকারান্তটর বভ্াক্তার ওপর িাপ সৃরষ্ট করটব। নতুন 

আইটন রবিরককি প্যাটকজ ভ্যাে প্রথা রবলুপ্ত করা হটয়টছ। এনরবআর বটলটছ, নতুন আইটনর রকছু কর প্রস্তাব 

বাটজে ব াষণার রদন বথটক কা ককর হটয়টছ এবং রকছু কর প্রস্তাব কা ককর হটব আিামী ১ জুলাই বথটক। 

এনরবআর দারব কটরটছ, নতুন আইটন বিমন বকাটনা পররবিকন হয়রন। এই আইটনর ফটল পেমূল্য সহনীয় থাকটব। 

এটি বভ্াক্তার ওপর িাপ বাড়টব না।  

 

িটব ভ্যাে রবটেষজ্ঞরা বটলটছন, নতুন আইটন ভ্যাটের জাল আরও রবস্তৃি হটব। ভ্যাটের ব  সব হার রনি কারণ করা 

হটয়টছ িা কা ককর হটল পে উৎপাদন ও বসবার খরি বাড়টব। এটি প্রকারান্তটর বভ্াক্তা িথা জনিটণর ওপর 

কটরর ববাঝা িাপটব। িটব এনরবআটরর সদস্য ভ্যাে (নীরি) ড. আব্দুল মান্নান রসকদার সমকালটক বটলন, 

প্রস্তারবি নতুন ভ্যাে আইন ব্যবসা ও বভ্াক্তাবান্ধব। এটি বভ্াক্তার ওপর কটরর িাপ আসটব না। জানা বিটছ, নতুন 

আইটন প্ররিেন রটড রনি কাররি ট্যাররফ ২ হাজার োকা। আটি বগ্রড বভ্টদ প্ররি েটন ৫৪০ বথটক সটব কাচ্চ ১ হাজার 

োকা ভ্যাে আদায় করা হটিা। ফটল নতুন আইন কা ককর হটল রটডর দাম বাড়টব। এটি রনম কাণ রেটের খরি 

বাড়টব। িটব জনজীবটন অিীব গুরুত্বপূণ ক বপটরারলয়াম ও ওষুটির দাম রনয়ন্ত্রটণ রাখটি রবদ্যমান ভ্যাে হার বহাল 

রাখার প্রস্তাব করা হটয়টছ। নতুন আইটন সংকুরিি মূল্য রভ্রি বারিল করায় বসবার ববে কয়টি খাি, ব মন- 



রনম কাণ সংস্থা, রবরভ্ন্ন ব্র্যাটন্ডর তিরর বপাোক, আসবাবপে, বহাটেল-বরটস্তারাঁসহ রবরভ্ন্ন বসবার খরি বাড়টব। এখন 

ব্র্যাটন্ডর বপাোটকর দাটমর ওপর ৫ েিাংে হাটর ভ্যাে আটরাপ করা হয়। বাটজটে িা বারড়টয় সাটড় ৭ েিাংে 

করার ফটল বপাোটকর দাম বাড়টব। এখন রনম কাণ সংস্থায় স্তর বভ্টদ সব করনম্ন ২ এবং সটব কাচ্চ সাি েিাংে হাটর 

ভ্যাে আদায় করা হয়। নতুন আইটন একটি হার িথা সাটড় ৭ েিাংে হাটর ভ্যাে আটরাপ করায় ওই খাটি খরি 

বাড়টব। অন্যরদটক, ট্যাররফ মূটল্যর রভ্রিটি ভ্যাে আদায় করার রনয়ম তুটল রদটয় িার পররবটিক বাজার মূটল্যর 

ওপর ভ্যাে আদায় করার রনয়ম িালু করায় গুুঁটড়া মররি, িরনয়া, আদা, হলুদ, বমরেটন তিরর রবস্কুে, হাটি তিরর 

রবস্কুে, িােরন, েটমাটো বপস্ট্, আটমর জুস, আনারটসর জুস, বপয়ারার জুস, বেঁতুটলর জুস, প্লারস্ট্টকর তিরর সব 

িরটনর বেরবলওয়যার, রসআর কটয়ল ও রসআই রেে, িারকাঁোসহ ববে রকছু পটের দাম বাড়টব।  

 

আইএমএটফর পরামটে ক ২০১০ সাটল নতুন ভ্যাে আইন প্রণয়ন করা হয়,  া ২০১২ সাটল সংসটদ পাস হয়। এর পর 

কটয়ক দফা উটদ্যাি রনটলও িা বাস্তবায়ন করটি পাটররন সরকার। দুই বছর আটি আইনটি চূড়ান্ত কটর বাটজটে 

িা কা ককটরর ব াষণা বদওয়া হয়। িটব এটি সব কটেটে অরভ্ন্ন বা ১৫ েিাংে বরে রনটয় িীব্র আপরি কটর 

এফরবরসরসআইসহ ব্যবসায়ী সংিঠনগুটলা। ফটল সংসটদ বাটজে পাটসর রদন আইনটি দুই বছটরর জন্য স্থরিি 

কটরন প্রিানমন্ত্রী বেখ হারসনা। এর পর ব্যবসায়ীটদর সটি সমটঝািার রভ্রিটি একক বরটের পররবটিক একারিক 

বরে রনি কারণ কটর বফর সংটোিন করা হয়,  া সংসটদ কা ককটরর ব াষণা বদওয়া হয় িিকাল। নতুন আইটন 

ভ্যাটের অব্যাহরি সীমা ৫০ লাখ োকা প কন্ত রনি কারণ করা হয়,  া আটি রছল ৩০ লাখ োকা। করমুক্ত সীমা বাড়ায় 

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা ভ্যাটের আওিা বথটক মুরক্ত পাটবন। িটব ৫০ লাখ ১ োকা বথটক সটব কাচ্চ ৩ বকাটি োকা প কন্ত 

রিন েিাংটের পররবটিক ৪ েিাংে হাটর 'োন কওভ্ার' কর রদটি হটব। এ ছাড়া নতুন আইটন ব্যবসা প্ররিষ্ঠান ও 

রডপাে কটমন্ট বস্ট্াটর আধুরনক প্রযুরক্ত বমরেন ইটলকররনক রফসকযাল রডভ্াইস বা ইএফরড বাধ্যিামূলক করা হয়। 

নতুন আইটন উৎটস ভ্যাে কিকটনর পরররি ব্যাপকভ্াটব বাড়াটনা হটয়টছ। এখন শুধু আমদারন প কাটয় বারণরজযক 

পটে 'অরগ্রম' ভ্যাে (এটিরভ্) আদায় করা হয়। নতুন আইটন বারণরজযকসহ সকল পটে অরগ্রম ভ্যাে রদটি হটব। 

ফটল ভ্যাটের আওিা ব্যাপকভ্াটব বাড়টব।  

 

িটব এনরবআর বটলটছ,  ারা আিাম ভ্যাে বদটব পটর িাটদর ওই ভ্যাে বফরি বদওয়া হটব। ফটল কর-ভ্ার 

কমটব। ভ্যাে রবটেষজ্ঞটদর মটি, নতুন আইটন ব  হারগুটলা রনি কারটণর প্রস্তাব করা হটয়টছ িাটি বদখা  ায়, বমাে 

কর-ভ্ার পে ও বসবার মূটল্য িটড় ২৭ েিাংে বথটক ৩৭ েিাংে প কন্ত বাড়টব। এ প্রস্তাব কা ককর হটল ভ্যাে 

আহরটণর বেটে কটরর ওপর কর বা 'তৈি কর' ব্যবস্থা িালু হওয়ার সুট াি তিরর হটব। িখন পে ও বসবার খরি 

বাড়টব। ফটল জনিটণর ওপর কটরর ববাঝা িাপটব ববরে। ব ািাট াি করা হটল ভ্যাে রবটেষজ্ঞ আইএমএটফর 

সাটবক কম ককিকা ও ববসরকারর সংস্থা পরলরস ররসাি ক ইনরস্ট্টিউটের রনব কাহী পররিালক ড. আহসান এইি মনসুর 

সমকালটক বটলন,  ারা ১৫ েিাংে হাটর ভ্যাে বদটবন, শুধু িারাই বরয়াি পাটবন। এই বেরণ সািারণি বড় 

ব্যবসায়ী। ফটল িারা প্রকৃি ভ্যাে রসটস্ট্টম থাকটবন। অপররদটক, ১৫ েিাংটের রনটি অথাৎক ৫, সাটড় ৭ ও ১০ 

েিাংে হাটর  ারা ভ্যাে বদটবন িারা বরয়াি সুরবিা পাটবন না। আহসান মনসুটরর মটি, এ পদ্ধরি প্রকারান্তটর 

আবিারর প্রথা িালু করার োরমল,  া ভ্যাে আইটনর পররপরি। এর পটে যুরক্ত রদটয় রিরন বটলন, এক পে বরয়াি 

পাটব, আর অন্য পে বরয়াি পাটব না- একই আইটন দুই পদ্ধরি িালু করা হটল ট্যাক্স অন ট্যাক্স বা কটরর ওপর 

কর (তৈি কর) আটরাপ করা হটব। িখন পে ও বসবার খরি বাড়টব,  া বভ্াক্তার  াটড় এটস পড়টব। এনরবআটরর 

সাটবক সদস্য ফররদ উরিন বটলন, নতুন আইটনর নাটম আসটল বিকমান আইনটিই বহাল রাখা হটলা। এটি রবরভ্ন্ন 

স্তটর বরয়াি সুরবিা না থাকায় পে ও বসবার খরি বাড়টব এবং ভ্যাে আদাটয় জটিলিা তিরর হটব। েরিগ্রস্ত হটব 

বভ্াক্তারা।  


