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িশে  আগাম কর কন
বাড়েব উৎপাদন ব য়, িত  হেব িশ িত ান, িনত েয়াজনীয় ব মূল ও বাড়েব * য
কর আদােয়র পর ফরত দয়া হেব, সটা আদােয়র দরকার কী? -িসি র রহমান

কাশ : ১৭ জনু ২০১৯, ০০:০০ | ি ট সং রণ

ািবত ২০১৯-২০ অথবছেরর বােজেট িবিনেয়াগ বিৃ র পদে প তা নই, উে া িশ  উেদ া ােদর
ঘােড় আগাম কেরর (এিট) বাঝা চাপােনা হেয়েছ। মলূধনী য পািত ও িশে  ব ব ত কাচঁামােলর ওপর
৫ শতাংশ আগাম কর পিরেশােধর িবধান চালু  করায় িশ  াপন ও উৎপাদন ব য় েটাই  ব লাংেশ
বাড়েব। যা  সরকােরর ব বসা সহজ করার (ইজ অব ডুিয়ং িবজেনস) নীিতর পিরপ ী।  ধু  তাই  নয়,
খাদ ব  যমন ডাল, গম, পঁয়াজ, ভাজ েতল, সার-বীজ আমদািনেতও আগাম কর আেরাপ করা হেয়েছ

ািবত  বােজেট।  এেত িনত েয়াজনীয়  ভাগ পেণ র দাম  বাড়ার আশ া  রেয়েছ।  যিদও এনিবআর
বলেছ, আমদািনর সময় পিরেশািধত আগাম কর পরবতী মােসর ভ াট িরটােনর সে  সম য় করার িবধান
রাখা হেয়েছ।

তেব ভু েভাগীেদর অেনেক যগুা রেক জািনেয়েছন, এভােব আগাম কর নয়া হয়রািন ছাড়া আর িকছু নয়।
এছাড়া যিদ ফরতই দয়া হেব, তাহেল আগাম নয়া হেব কন? এেত ব বসা-বািণজ  ও িশ  িত ান
আরও িপিছেয় পড়েব। তারা এর ত াহার চান। সূ  জানায়, ইিতমেধ  দেশর কা ম হাউস েলােত এই
আগাম কর আদায়  হেয়েছ। আেছ নানান িব াি ও। তেব ব বসায়ীরা এ িনেয় চরম াভ-অসে াষ

কাশ কেরেছন। অিবলে  তারা এর ত াহার চান।

  যগুা র িরেপাট
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স ত, ািবত বােজেট অথ আইেনর মাধ েম নতুন ভ াট আইেনর ৩১ ধারা সংেশাধন কের সব ধরেনর
আমদািন পেণ র ওপর ৫ শতাংশ হাের আগাম কর আেরাপ করা হেয়েছ। এেত বলা হেয়েছ, করেযাগ
আমদািনর ওপর ৫ শতাংশ আগাম কর আদায় করেত হেব। েত ক িনবি ত আমদািনকারক িনধািরত
প িতেত সংি  কর ময়ােদ মসূক দািখলপে  পিরেশািধত আগাম কেরর সমপিরমাণ অথ সম য় করেত
পারেবন। যারা িনবি ত নন, তারা কিমশনােরর কােছ আগাম কর ফরত পাওয়ার জ  আেবদন করেত
পারেবন।

জানা গেছ, পুরেনা ভ াট আইেনর আওতায় ধ ুবািণিজ ক উে ে  আমদািনকৃত ৬ হাজার ৫৪২িট পেণ র
ওপর ৫ শতাংশ অি ম ড ভ াট (এিটিভ) আেরািপত িছল। মলূধনী য পািত ও শূ   আেরািপত
পেণ  এিটিভ িদেত হেতা না। নতুন আইেনর আওতায় অি ম ড ভ ােটর (এিটিভ) পিরবেত একই হাের
আমদািন  পযােয়  অি ম  কর  (এিট)  আেরাপ  করা  হয়।  িক  নতনু  আইেন  আগাম  কেরর  আওতা
ব াপকভােব  িব তৃ  কের মলূধনী  য পািত,  ভাগ পেণ র ওপরও ৫ শতাংশ আগাম কর আেরাপ করা
হেয়েছ।  রাববার  চ াম  কা মস  ও বনােপাল  কা মেস  মলূধনী  য পািতসহ  ভাগ পণ  খালােস
আগাম কর িদেত হেয়েছ।

মলূধনী  য পািতর  আমদািন  সং া  কা মেসর  একিট  াপেন  দয়া  এইচএস  কােডর  তািলকা
অ যায়ী ানীয় উেদ া ারা ১ শতাংশ  িদেয় ৬৫৯ ধরেনর য পািত আমদািন করেত পারেতন। এর
বাইের অ  কােনা কর িদেত হেতা না। িক  এখন আমদািন পযােয় সব আইেটেমর ওপর আগাম কর
আেরাপ করায় ানীয় উেদ া ােদর মলূধনী য পািত আনেত িবদ মান ১ শতাংশ ে র সে  বাড়িত ৫
শতাংশ ভ াট (আগাম কর) িদেত হেব। এছাড়া িশে  ব ব ত শূ  ে  আমদািনকৃত কাঁচামাল যমন
কাচঁা তুলা, িভসকস ফাইবার, পিলেয় ার আমদািনেত ৫ শতাংশ আগাম কর আেরাপ করা হেয়েছ।

উদাহরণ প  বলা  যায়,  আেগ  ১  কািট  টাকার  মলূধনী  য পািত  আমদািন  করেত  একজন  িশ
উেদ া ােক ১ লাখ টাকার  িদেত হেতা। বােজেট আগাম কর আেরাপ করায় ১ শতাংশ আমদািন

ে র সে  আরও অিতির  ৫ শতাংশ আগাম করসহ মাট ৬ শতাংশ কর িদেত হেব। ফেল ১ কািট
টাকার মলূধনী য পািত আমদািনেত তার খরচ পড়েব ৬ লাখ টাকা।

এ িবষেয় এফিবিসিসআইর সহসভাপিত ও িবিজএমইএ’র সােবক সভাপিত িসি র রহমান যগুা রেক
বেলন, মলূধনী য পািত ও কাচঁামােলর ওপর আগাম কর আেরাপ কােনাভােবই কাম  নয়। এই কর
পরবতীকােল দািখলপে র সে  সম য় করার কথা বলা হেয়েছ। যই কর আদােয়র পর ফরত দয়া হেব,
সটা আদােয়র দরকার কী? এটা (আগাম কর) নতুন ঝােমলার সিৃ  করেব। এসব িহসাব পিরচালনার জ
লাক িনেয়াগ করেত হেব। এেত িশে র ব য় বাড়েব।

ঢাকা চ ােরর সােবক সভাপিত আবলু কােশম খান বেলন, িশে র জ  আগাম কর সরকােরর ইজ অব
ডুিয়ং  িবজেনস  নীিতর  পিরপ ী।  এেত  নতনু  কের  জিটলতা  দখা  দেব।  এর  েয়াজন  িছল  না।
উেদ া ােদর আেগর িনয়েমই মলূধনী য পািত ও কাচঁামাল আমদািনর েযাগ দয়া উিচত বেল মেন
কির।

যিদও এনিবআেরর দািয় শীল কমকতা যগুা রেক জািনেয়েছন, আমদািন পযােয় ভ াট পিরেশাধ করেলও
পরবতী সময় িরটান জমা দয়ার সময় তা সম য় করা যােব।  ফেল কেরর চাপ বাড়েব না। এমনিক
অিনবি তেদরও আগাম কর ফরত দয়ার ব ব া রাখা হেয়েছ। সে ে  িনধািরত প িতেত কিমশনােরর
কােছ আেবদন করেত হেব।

ব বসায়ী  ও  আমদািনকারকেদর অসে াষ  :  এিদেক চ াম  ও বনােপাল  কা মস  বােজট  ঘাষণার
পরপরই খাদ পণ  ও িশে র মলূধনী য পািত খালােসর সময় আগাম কর আদায়  কেরেছ। এেত
ব বসায়ী ও আমদািনকারকেদর মেধ  অসে াষ দখা িদেয়েছ।

চ াম  চ ার সভাপিত মাহববুলু  আলম  ক ািপটাল  মিশনািরজ আমদািনর ে  ‘অ াডভা  ট া ’
আেরােপর িবষয়িটেক ভােলা চােখ দখেছন না। িতিন বেলেছন, এিট যিদ হেয় থােক তেব তা িশ ায়েনর
পেথ অ রায় হেব বেল মেন কির। তেব এখনও আমরা এ িবষয়িট িনেয় অ তার মেধ  রেয়িছ। জাতীয়
রাজ  বাড বলেছ, ািবত বােজেটর কােনা কােনা অংেশ কােরকশন হে । ঘািষত বােজট চড়ূা
হওয়ার পরই ম ব  করা যােব।’
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

খাতুনগে র ভাগ পণ  ব বসায়ী ও িবএসএম েপর চয়ারম ান আবলু বশর চৗধরুী যগুা রেক বেলন,
যসব ভাগ পণ  শূ  ে  আমদািন করা হয় সসব পেণ র ওপর যিদ নতুন কের  আেরাপ করা হয়

তেব তা হেব আ ঘাতী। উপ ািপত বােজেট ভাগ পেণ র ওপর ৫ শতাংশ আগাম কেরর কথা বলা হেলও
বােজট ব তৃায় বলা হেয়েছ, শূ  ে  যসব ভাগ পণ  আমদািন হয় সসব পণ  আমদািনর ে
নতনু কের কােনা কর িদেত হেব না। আমরা এ িনেয় ি ধা- ে  রেয়িছ।’

চ াম  িসএ ডএফ  এেজ ট  অ ােসািসেয়শেনর  সাধারণ  স াদক  আলতাফ  হােসন  বা ু  রাববার
যগুা রেক বেলন, ক ািপটাল মিশনািরজ ও ভাগ পণ সহ যসব পেণ র ওপর আগাম কর াব করা
হেয়েছ চ াম কা ম হাউস ইিতমেধ  সসব পেণ র ওপর ািবত কর নয়া  কের িদেয়েছ।

এ িবষেয় জানেত চাইেল বনােপাল িসএ ডএফ এেজ ট অ ােসািসেয়শেনর সভাপিত মিফজরু রহমান জন
যগুা রেক বেলন,  রাববার সব  ধরেনর ভাগ পেণ র ওপর কা মস  ৫ শতাংশ আগাম  কর আদায়
কেরেছ।
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