
/ ১৫ জুন ২০১৯ 

নতুন অর্ থবছর থর্কে ৬ স্তকরর ভ্যাট 

 

আগামী অর্ থবছকরর (২০১৯-২০) প্রস্তাববত বাকেকট নতুন মূল্য সংক ােন ের (মূসে) তর্া ভ্যাট আইকন হার রাখা হকে ছয়টি স্তকরর। এই 

স্তরগুক া হকে- ২, ২ দশবমে ৪, ৫, ৭ দশবমে ৫, ১০ ও ১৫ শতাংশ। আগামী ১ জু াই থর্কে নতুন এই ভ্যাট আইন বাস্তবায়ন হকব। তকব প্রধান 

স্তর রাখা হকয়কছ ৫, ৭ দশবমে ৫, ১০ ও ১৫ শতাংশ। গত বৃহস্পবতবার োতীয় সংসকদ ‘সমৃবির থসাপাকন বাং াকদশ, সময় এখন আমাকদর’ 

বশকরানাকম থদকশর ৪৮তম বাকেট থ াষণা শুরু েকরন অর্ থমন্ত্রী আ হ ম তফস্তাা োমা । বে তিন বতবন অসুস্থ র্াোয় প্রস্তাববত বাকেট উপস্থাপন েকরন 

প্রধানমন্ত্রী থশখ হাবসনা। 

পুরকনা আইকন ভ্যাকটর স্তর বছ  ৭টি। এগুক া হকে ২, ৩, ৪ দশবমে ৫, ৫, ৭, ১০ ও ১৫ শতাংশ। বাকেট বক্তৃতায় ব া হয়, বববনকয়াগোরী ও 

ব্যবসায়ীকদর দাববর থপ্রবিকত নতুন ভ্যাট আইকন থবশবেছু সংস্কার ও সহেীেরণ েরা হকয়কছ। এগুক া হকে ক্ষুদ্র ও প্রাবিে ব্যবসায়ীকদর মূল্য 

সংক ােন ের (মূসে) থনকটর বাইকর রাখার েন্য বাবষ থে টান থওভ্ার ৫০  াখ টাো প থি মূসে অব্যাহবত থদয়া হকব। তফদ্রাস্ফীবতর সম্ভাবনার 

ববষয়টি ববকবচনা বনকয় বেছু পণ্য ও থসবার থিকে সুবনবদ থষ্ট ের বনধ থারণ েরা হকয়কছ। ক্ষুদ্র ও মাঝাবর খাকতর উকযাক্তাকদর উৎসাবহত েরকত ৫০ 

 াখ থর্কে বতন থোটি টাো প থি চার শতাংশ হাকর ের থদয়ার সুক াগ রাখা হকয়কছ। স্থানীয় ব্যবসায়ী প থাকয় েরভ্ার েমাকনার েন্য মূসে হার 

পাঁচ শতাংশ বনধ থারণ েরা, পকণ্যর সংকবদনশী তা ববকবচনায় ববকশষ ব্যবস্থা বহকসকব ওষুধ ও থপকরাব য়ামোত পকণ্য বতথমাকনর মকতা স্থানীয় 

ব্যবসায়ী প থাকয় মূসকের হার  র্াক্রকম ২ দশবমে ৪ ও ২ শতাংশ বহা  রাখা হকয়কছ। 

ব্যবসায়ীকদর োছ থর্কে ভ্যাট আদাকয়র  কিয ইক েরবনে বাসেযা  বিভ্াইস স্থাপকনর ব্যবস্থা েরা হকয়কছ। এর মা্যমকম ব্যবসায়ীরা সরাসবর 

ভ্যাট সাভ্ থাকরর সকে যুক্ত র্ােকবন। থোন থক্রতা ভ্যাট থদয়ার সকে সকে তা সরোবর থোষাগাকর েমা হকব।  

নতুন আইকন ভ্যাকটর অকনে ববষয় অন াইকন েরা  াকব। থ সব খাকত ১৫ শতাংশ ভ্যাট আকরাবপত রকয়কছ থসগুক াকত থরয়াত পাওয়ার সুক াগ 

রকয়কছ। ক্ষুদ্র ও প্রাবিে ব্যবসায়ীকদর ভ্যাকটর আওতার বাইকর রাখার েন্য বছকর ৫০  াখ টাো প থি টান থওভ্ার রকয়কছ এমন ব্যবসায়ীকদর 

ভ্যাকটর আওতা থর্কে অব্যাহবত থদয়া হকয়কছ। বাবষ থে টান থওভ্ার ৫০  াখ টাো থর্কে ৩ থোটি টাো প থি থ নকদন হক  ৪ শতাংশ হাকর 

টান থওভ্ার ট্যাক্স বদকত হকব। ভ্যাট বনবন্ধকনর সীমা ৮০  াখ টাো থর্কে বাবিকয় ৩ থোটি টাোয় উন্নীত েরা হকয়কছ। স্থানীয় ব্যবসায়ী প থাকয় 

ভ্যাকটর হার হকব ৫ শতাংশ। ওষুধ ও থপকরাব য়ামোতীয় পকণ্য ভ্যাকটর হার আিাই শতাংশ থর্কে েবমকয় ২ শতাংশ রাখা হকে। 

সরোকরর অগ্রাবধোর পাওয়া প্রে্প, বাং াকদশ অর্ থননবতে অঞ্চ  ও বপবপবপর আওতার প্রে্পগুক াকত বববনকয়াগোরীকদর ভ্যাকটর আওতার 

বাইকর রাখা হকয়কছ। এেই সকে ভ্ারী প্রকেৌশ  বশ্প, রপ্তাবনতফখী বশ্প, অকটাকমাবাই , বিোর, এয়ার েবিশনার, থমাটরসাইকে , থমাবাই  

বশ্পসহ েবতপয় বশ্প খাকত ভ্যাট ও সম্পূরে শুল্ক তুক  থদয়া হকয়কছ। পুরকনা ভ্যাট আইকন এ বপ গ্যাস, গুুঁিা দুধ, গুুঁিা মস া, টকমকটা থেচাপ, 

চাটবন, াক র জুস, টয়ক ট টিসুয, টিউব াইট, চশমার থিমসহ বনতযব্যবহা থ ৮৬টি পকণ্যর ওপর ট্যাবরা মূল্য বহা  বছ । নতুন আইকন উৎপাদন 

প থাকয় এসব পকণ্য ট্যাবরা মূকল্যর পবরবকতথ ৫ শতাংশ ভ্যাট আকরাপ েরা হকয়কছ। এ োরকণ এসব পকণ্যর দাম বািকত পাকর। বাকেকট থমাট 

৫৫টি পকণ্যর ওপর ৫ শতাংশ হাকর ভ্যাট আকরাপ েরা হকয়কছ। এগুক াকত আকগ ট্যাবরা ভ্যালু বহা  বছ । াক  এগুক ার দামও বািকব। এ ছািা 

বেছু পকণ্য ভ্যাট অব্যাহবত বছ  থসগুক াকত নতুন েকর ভ্যাট আকরাপ েরা হকয়কছ। 

 



থ সব পণ্য ও থসবায়  

৫ শতাংশ ভ্যাট 

প্লাবিকের ততবর গৃহস্থাব সামগ্রী, বসআর েকয় , বে আই ওয়যার, তারোঁটা, স্ক্রু, অযালুবমবনয়াকমর ততবর গৃহস্থাব সামগ্রী, থেি, রান্সারমার, 

টিউব াইট, চশমার থিম, সানগ্লাস, বরবিং গ্লাস, ম্যাটকরস। এ ছািা ব্রিব্যাি ইন্টারকনট, ইকিটিং, আসবাবপে,  কঞ্চর এবস থেববন, পবরবহন 

ঠিোদার, স্বণ থ ও রুপার জুকয় াবর, ইংব শ বমবিয়াম স্কু , তথ্যপ্রযুবক্তবনভ্থর থসবা ও ববদুযৎ বব । প্রস্তাববত বাকেকট ভ্যাট েম থেতথাকদর োকে 

উৎসাহ থোগাকত নতুন ভ্যাট আইকন আবর্ থে পুরস্কাকরর ববধান রাখা হকয়কছ। এ েন্য সংযুক্ত েরা হকয়কছ নতুন এেটি ধারা। পাশাপাবশ পুরস্কার 

বনবিত েরকত তহবব  গঠকনর ববধান রাখা হকয়কছ। এর আওতায় আদায় েরা রােকস্বর দশবমে ৫০ শতাংশ বদকয় ‘পুরস্কার ও েম থদিতা 

প্রকণাদনা প্রদানক াগ্য অকর্ থর েন্য তহবব ’ গঠকনর ববধান রাখা হকয়কছ। বােকট ভ্যাট েম থেতথাকদর পুরস্কাকরর ববধান রাখক ও ব্যবসায়ীকদর 

হয়রাবন এবং অসাধু োকে েবিতকদর েন্য শাবস্তর ববধান রাখা হয়বন। উকটা দায়তফবক্তর ববধান রাখা হকয়কছ। আইকন ‘সর  ববশ্বাকস কৃত 

োেেম থ রিণ’ নাকম নতুন এেটি ধারা যুক্ত েরা হকয়কছ। এ ধারায় েম থেতথাকদর দায়তফবক্ত বদকয় ব া হকয়কছ, ভ্যাট আইকনর অধীকন থোন 

েম থেতথার োরকণ থেউ িবতগ্রস্ত হক  ওই েম থেতথার ববরুকি থদওয়াবন ও থাৌেদাবর মাম া বা অন্যকোন আইনগত ো থধারা দাকয়র বা রুজু েরা 

 াকব না। 

থ সব থসবায়  

১০ শতাংশ ভ্যাট 

থমাটরগাবির গ্যাকরে ও ওয়ােথশপ, িেইয়াি থ, ছাপাখানা, বন ামোরী সংস্থা,  াবন্ত্রে  বি, চ বিে স্টুবিও, চ বিে প্রদশ থে (কপ্রিাগৃহ), চ বিে 

পবরকবশে, থমরামত ও সাবভ্ থবসং, বসবেউবরটি সাবভ্ থস, স্বয়ংবক্রয় বা  াবন্ত্রে েরাতে , থখ াধু া আকয়ােে, পবরবহন ঠিোদার (কপরব য়ামোত 

পণ্য ব্যতীত), থবাি থসভ্ায় থ াগদানোরী, থটই াবরং শপ ও থটই াস থ, ভ্বন, থমকঝ ও অেন পবরষ্কার বা রিণাকবিণোরী সংস্থা,  টাবরর টিবেট 

ববক্রয়োরী ও সামাবেে ও থখ াধু াববষয়ে ক্লাব। 

বশক্পর ভ্যাট  

অব্যাহবত 

রপ্তাবনতফখী ততবর থপাশােকে ভ্যাকটর চাপ থর্কে অব্যাহবত থদয়া হকয়কছ। প্রাকৃবতে গ্যাস, ওয়াসা, থোগানদার, বসবেউবরটি সাবভ্ থস, পবরবহন 

ঠিোদার,  ানবাহন ভ্ািা প্রদানোরী, ববদুযৎ ববতরণোরী, তথ্যপ্রযুবক্তবনভ্থর থসবা, ববকদবশ থসবা গ্রহণ, শ্রবমেেল্যাণ ও ববকনাদন ব্যয়, 

ল্যাবকরটবর চােথ, বন্দর, থিইট াকরায়াি থাস থ, বসঅযািএা সংস্থা, বীমা থোম্পাবন, বশবপং একেন্ট, বন্দর, থটব কাান, থটক ক্স, াযাক্স, অবিবীমা, 

কুবরয়ার সাবভ্ থস ও ব্যাংবেং থসবার ওপর শতভ্াগ ভ্যাট অব্যাহবত থদয়া হকয়কছ। আকগ থবশবেছু থসবার ববপরীকত আংবশে ভ্যাট বছ । এেই 

সুববধা পাকবন হাইকটে পােথ ও অর্ থননবতে অঞ্চক  বববনকয়াগোরীরা। 

এ ছািাও থমাটরসাইকে , টিবভ্, বিে, থমাবাই  থাান, বিকের েকেসার উৎপাদকন ভ্যাট অব্যাহবত সুববধা বহা  র্ােকব। পাশাপাবশ বাকেকট 

থদশীয় প্রাইকভ্টোর ও ওষুধ উৎপাদকন ভ্যাট অব্যাহবত সুববধা থদয়া হকয়কছ।  

 


