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আয়কর বাড়াতে বববিন্ন ককৌশল সরকাতরর 

২০১৯-২০ অর্ থবছতরর প্রস্তাববে বাতেতে আয়কর বাড়াতে বহুমুখী পদতেপ গ্রহণ কতরতছ সরকার। এর মতে ব্যবিতেণীর করমুি আয়সীমা 

আড়াই লাখ োকা অপবরববেথে রাখা হতয়তছ। এ বনতয় গে পাঁচ বছর ধতর এই করমুি সীমা বাড়াতনা হয়বন। 

এর ফতল যাতদর আয় কবতড় আড়াই লাখ োকায় কপৌৌঁছাতে োরা কতরর আওোয় চতল আসতছন। এছাড়া সরকাবর বববিন্ন কসবা কনয়ার কেতে 

টিআইএন েমা কদয়ার ববধান বােোমূলক করা হতয়তছ। বাতেে প্রস্তাতব সব থবনম্ন করহার অপবরববেথে রতয়তছ। এতে ঢাকা, চট্টগ্রাম বসটি 

করতপাতরশতন ৫ হাোর োকা, অন্য বসটি করতপাতরশতন ৪ হাোর োকা ও বসটি করতপাতরশতনর বাইতর অন্যতদর ৩ হাোর োকা কর বদতে হতব। 

গে বেন বছর ধতর এটি বহাল রতয়তছ। আগামী অর্ থবছতরর প্রস্তাববে বাতেতে বসটি করতপাতরশন, কযান্টনতমন্ট কবার্ থ ও কপৌরসিা এলাকায় 

বাবণবেযকিাতব ববদ্যযৎ সংতযাগ বনতে হতল কর শনািকরণ নম্বর (টিআইএন) েমা বদতে হতব। সংতযাতগর েন্য আতবদতনর সতে এটি েমা বদতে 

হতব। একই সতে ওইসব এলাকায় অন্য সব ধরতনর ববদ্যযৎ-সংতযাগ বদতেও টিআইএন লাগতব। আতগ যারা সংতযাগ বনতয়তছন োতদর এই সংতযাগ 

অব্যাহে রাখতেও টিআইএন েমা বদতে হতব। এর ফতল ওই এলাকার সব ববদ্যযৎ গ্রাহকতক টিআইএন বনতে হতব। এতে টিআইএন কনয়ার সংখ্যা 

বাড়তব। এই প্রবিয়ার মােতম কতরর োল সম্প্রসারণ করা হতব। 

বসটি করতপাতরশন, কযান্টনতমন্ট কবার্ থ ও কেলা সদতর এক লাখ োকার কববশ েবমসহ স্থাবর সম্পবি ককনাতবচা বা হস্তান্তর করতে হতল টিআইএন 

লাগতব। েবমর দবলল করার সময় কিো ও ববতিোর টিআইএন উতেখ র্াকতে হতব। অর্ থাৎ েবমর দবলতল কিো ববতিোর পবরবচবেসহ 

টিআইএন উতেখ করতে হতব। এতেও টিআইএনধারীর সংখ্যা বাড়তব। আতগ কবম্পউোর ও ল্যাপেপ বকনতল কর ছাড় কদয়ার সুতযাগ বছল। 

এবাতরর বাতেতে ো তুতল কদয়া হতয়তছ। ফতল এখন কবম্পউোর ও ল্যাপেপ বকনতল ওই পবরমাণ অতর্ থর ববপরীতে কর করয়াে পাওয়া যাতব না। 

েথ্যপ্রযুবি ববকাতশর েন্য এই সুতযাগ কদয়া হতয়বছল। বকন্তু এখন এর অতনক ববকাশ হতয়তছ বতল এ খাতে কর ছাড় বাবেল করা হতয়তছ। এর 

ফতল করদাোতদর কববশ কর বদতে হতব। 

এ কদতশ স্থায়ীিাতব ব্যবসা কতরন, বকন্তু অস্থায়ীিাতব প্রবাতস আতছন এমন ব্যবিতদর আয়কর বরোন থ দাবখল করতে হতব। ববতদবশরাও কতরর 

আওোয় আসতবন। কতরর োল আরও ববস্তৃে হতব। কযসব হাসপাোতল প্রবেবন্ধীতদর যাোয়াতের সুববধা র্াকতব না ওইসব হাসপাোলতক 

অবেবরি ৫ শোংশ কর ববধান করা হতয়বছল গে বাতেতে। এটি আগামী অর্ থবছর কর্তক কায থকর করার কর্া। এবার এর পাশাপাবশ স্কুল, কতলে, 

ববশ্বববদ্যালয় ও এনবেওগুতলাতক এর আওোয় আনা হতয়তছ। অর্ থাৎ এ ধরতনর কযসব প্রবেষ্ঠাতন প্রবেবন্ধীতদর যাোয়াতের সুববধা র্াকতব না 

োতদর এই বাড়বে কর বদতে হতব। 

যাতদর বনে নাতম দ্যটি কতর গাবড় বা বসটি করতপাতরশন এলাকায় কমাে ৮ হাোর বগ থফুতের আয়েতনর গৃহসম্পবি রতয়তছ োতদর সারচােথ বদতে 

হতব। বনে সম্পদ ৩ ককাটি োকা পয থন্ত ককান সারচােথ বদতে হতব না। গে বাতেতে বছল ২ ককাটি ২৫ লাখ োকা পয থন্ত ককান সারচােথ বদতে হতব না। 

৩ ককাটি োকার কববশ কর্তক ৫ ককাটি োকা পয থন্ত সম্পদ বা করদাোর বনে নাতম দ্যটি গাবড় র্াকতল এবং ককান বসটি করতপাতরশন এলাকায় 

করদাোর নাতম ৮ হাোর বগ থফুতের বা োর কববশ গৃহসম্পবি র্াকতল ১০ শোংশ সারচােথ বদতে হতব। ৫ ককাটি োকার কববশ কর্তক ১০ ককাটি 

োকা পয থন্ত সম্পবি র্াকতল ১৫ শোংশ সারচােথ বদতে হতব। ১০ ককাটি োকার কববশ কর্তক ১৫ ককাটি োকা পয থন্ত সম্পদ র্াকতল ২০ শোংশ, ১৫ 

ককাটি োকার কববশ কর্তক ২০ ককাটি োকা পয থন্ত সম্পদ র্াকতল ২৫ শোংশ সারচােথ বদতে হতব। ২০ ককাটি োকার উপতর সম্পদ র্াকতল ৩০ 

শোংশ সারচােথ বদতে হতব। বনে সম্পদ ৩ ককাটি োকা অবেিম করতল ন্যযনেম সারচাতেথর পবরমাণ ৩ হাোর োকা এবং ১০ ককাটি োকা 

অবেিম করতল ৫ হাোর োকা। ককান ককাম্পাবন োর মুনফা কর্তক কবানাস কশয়ার বদতল োতদর এর সমপবরমাণ অতর্ থর ওপর ১৫ শোংশ কর 

আতরাপ করা হতয়তছ। এর ফতল ককান ককাম্পাবন কবানাস কশয়ার বদতল োতদর ওই অতর্ থর ওপর ১৫ শোংশ হাতর কর বদতে হতব। আতগ এ কেতে 

ককান কর বছল না। এর ফতল কশয়ারবাোতর োবলকাভুি ককাম্পাবনগুতলার কবানাস কশয়ার কদয়ার প্রবণো কমতব। একই সতে ববতশষ কতর কযসব 

ককাম্পাবন কবানাস কশয়ার বদতয় মূলধন বাড়াতে চায় োতদর বাড়বে কর বদতে হতব। 

বাোর কর্তক কশয়ার ককনার কেতে বাোতরর কচতয় কম মূল্য কদখাতল ওই কম পবরমাণ মূল্য কিোর আয় বতল ধতর কনয়া হতব। ওই আতয়র ওপর 

কিোতক কর বদতে হতব। এর ফতল বাোর মূতল্যর কচতয় কম দাতম কশয়ার ককনার প্রবণো কমতব। এতে বাড়তব কতরর পবরমাণ। 


