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বােজেটর মাস জনু মাস। এই মােস বােজট পাস হওয়ার সে  সে  ফাই াি য়াল অ া  পাস হেব এবং
এর মধ  িদেয় ২০১৯-২০২০ কর িনধারণী বছেরর কর িনধারণ হেব। সব ধরেনর কর দানকারীরা এ
সময় কেরর হার ও কেরর বাঝা িনেয় ি ায় থােকন। িকভােব কেরর বাঝা কমােনা যায় স িবষেয়
পরামশ পাওয়ার জ  আ হী থােকন। আয়কর আইন অ যায়ী, খুব সহেজই আইেনর সীমার মেধ  কেরর
বাঝা কমােনা স ব। সহজভােব বলেত গেল, ২০১৮-২০১৯ আয় বছেরর িনট করেযাগ  আেয়র সেবা

২৫% এই ৩০ জুেনর মেধ  িনিদ  খােত িবিনেয়াগ করেল একজন করদাতা সেবা  ১৫% পয  কর
অব াহিত বা ট া  িরেবট পেত পােরন।

আয়কর অধ ােদশ,  ১৯৮৪-এর ধারা  ৪৪-এর উপধারা  (২)-এর িবদ মান  দফা  (িব)  ও  ৬  তফিসল
অ যায়ী একজন করদাতার িবিনেয়াগ ও দােনর স াব  খাত েলা িন পণ করা হয়। আয়কর অধ ােদশ
অ যায়ী  একজন  করদাতার  িবিনেয়ােগর  খাত েলা  হে -  ক.  জীবন  বীমার  ি িময়াম;  খ.  সরকাির
কমকতার িভেড ট ফাে ড চাদঁা; গ. ীকৃত ভিব ৎ তহিবেল িনেয়াগকতা ও করদাতার চাদঁা; ঘ. কল াণ
তহিবল ও গা ী বীমা তহিবেল চাঁদা; ঙ. পার এ েয়শন ফাে ড দ  চাদঁা; চ. য কােনা তফিসিল
ব াংক বা আিথক িত ােনর িডেপািজট পনশন ি েম  বািষক সেবা  ৬০ হাজার টাকা িবিনেয়াগ;  ছ.
স য়প  েয়  িবিনেয়াগ;  জ.  বাংলােদেশর  ক  এ েচে  তািলকাভু  কা ািনর  শয়ার,  ক,
িমউচু য়াল ফা ড বা িডেব াের িবিনেযাগ; ঝ. বাংলােদশ সরকার অ েমািদত জাির বে ড িবিনেয়াগ এবং
ঞ. িনিদ  সীমার মেধ  একিট কি উটার বা ল াপটপ েয় িবিনেয়াগ।

এ ছাড়া আয়কর অধ ােদশ অ যায়ী একজন করদাতার দােনর খাত েলা হে - ক. জািতর জনেকর িৃত
র ােথ িনেয়ািজত জাতীয় পযােয়র িত ােন অ দান; খ. জাকাত তহিবেল দান; গ. জাতীয় রাজ  বাড
কতকৃ অ েমািদত কােনা দাতব  হাসপাতােল দান; ঘ. িতব ীেদর কল ােণ ািপত িত ােন দান; ঙ.
মিু যু  জা ঘের দ  দান;  চ.  আগা  খান  ডেভলপেম ট নটওয়ােক দান;  ছ.  আহছািনয়া ক া ার
হাসপাতােল দান; জ. আইিসিডিডআর’িবেত দ  দান; ঝ. িসআরিপ, সাভাের দ  দান; ঞ. সরকার
কতকৃ অ েমািদত জনকল াণমলূক বা িশ া িত ােন দান; ট. এিশয়ািটক সাসাইিট, বাংলােদেশ দান; ঠ.
ঢাকা আহছািনয়া িমশন ক া ার হাসপাতােল দান; এবং ড. মিু যেু র িৃত র ােথ িনেয়ািজত জাতীয়
পযােয়র কােনা িত ােন দান।

আয়কর অধ ােদশ,  ১৯৮৪-এর ধারা  ৪৪-এর উপধারা  (২)-এর িবদ মান  দফা  (িব)  এবং  দফা  (িস)
অ যায়ী িনবাসী বা অিনবাসী বাংলােদিশ করদাতার িবিনেয়াগজিনত আয়কর রয়ােতর পিরমাণ বা হার

িনিদ  করা  হেয়েছ  যমন-  ক)  মাট  আয় ১০ লাখ  টাকা  পয ,  স ে  কর রয়ােতর পিরমাণ
অ েমাদনেযাগ  অংক (eligible amount)-এর ১৫%; খ) মাট আয় ১০ লাখ টাকার অিধক িক  ৩০
লাখ টাকা পয , স ে  কর রয়ােতর পিরমাণ ১. অ েমাদনেযাগ  অে র থম ২ লাখ ৫০ হাজার
টাকার ১৫%, ২. অ েমাদনেযাগ  অে র অবিশ  অংেশর ১২%; এবং মাট আয় ৩০ লাখ টাকার অিধক,
স ে  কর রয়ােতর পিরমাণ ১. অ েমাদনেযাগ  অে র থম ২ লাখ ৫০ হাজার টাকার ১৫%; ২.

অ েমাদনেযাগ  অে র পরবতী ৫ লাখ টাকার ১২% এবং ৩. অ েমাদনেযাগ  অে র অবিশ  অংেশর
১০%।

  মাহা দ ইমাম হােসন
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অ মিত ছাড়া ব বহার বআইিন।

আয়কর অধ ােদশ, ১৯৮৪ অ যায়ী একজন করদাতার অসীম অংক িবিনেয়াগ কের অসীম অংেকর কর
রয়াত বা ট া  িরেবট পাওয়ার েযাগ নই। এ ে  একজন করদাতা িনিদ  সীমার অিধক িবিনেয়াগ

করেলও উ  িনিদ  িবিনেয়াগসীমা  পয  কর রয়াত বা  ট া  িরেবট পােবন।  আয়কর অধ ােদশ,
১৯৮৪-এর ধারা  ৪৪-এর উপধারা  (২)-এর িবদ মান  দফা  (িব)  এবং  দফা  (িস)  অ যায়ী  িনবাসী বা
অিনবাসী বাংলােদিশ করদাতার িবিনেয়াগজিনত আয়কর রয়ােতর পিরমাণ বা হার, ৪৪-এর উপধারা (৩)
অ যায়ী সেবা  অ  হেব- ১. ষ  তফিসেলর পাট িব-এর অ ে দ ১৫ এবং এ অ ে দ ব তীত অ
সব অ ে েদ উে িখত খােত িবিনেয়াগ/দােনর অে র সমি ; ২. ধারা ৪৪-এর উপধারা (৪) অ যায়ী কর
অব াহিত া  বা াস করহাের করােরাপেযাগ  আয় এবং ধারা ৮২িস-এর উপধারা (২)-এর দফা (এ)-এর
আওতাভু  নূ নতম কর সংি  কােনা  উৎস হেত অিজত আয় ব তীত করদাতার অ া  করেযাগ
আেয়র ২৫% এবং ৩. এক কািট ৫০ লাখ টাকা- এ িতনিটর মেধ  যিট কম, স অ । করদাতা কােনা
কা ািন  হেল  িসএসআেরর আওতায়  িবিনেয়ােগ  রয়াত পেত পাের,  স ে  কেপােরট সামািজক

দািয়  পালেনর ে  কােনা কা ািন কতৃক িবিনেয়াগকৃত কৃত অেথর বা খরেচর ১০% হাের আয়কর
রয়াত পেত পাের। এ ে  কা ািনর মাট আেয়র সেবা  ২০% বা ৮ কািট টাকার মেধ  যিট কম
স পিরমাণ অংক িবিনেয়াগ বা অ দান দান করেত পারেব।

মাহা দ ইমাম হােসন : সদ , ঢাকা ট াে স বার এবং অ াডেভােকট; বাংলােদশ ি মেকাট

advoc.imam@gmail.com
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