
     

সােড় 53 েকািট টাকা পিরেশাধ কেরেছ aিভযুk কেয়কিট pিত ান
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জাতীয় রাজs েবােডর্ র (eনিবআর) িবেশষ িনরীkায় 30িট বেড়া বয্বসাpিত ােনর িবশাল aে র ভয্াট
(মূলয্  সংেযাজন  কর) ফাঁিক  ধরা  পেড়েছ।  pাথিমকভােব  eসব  pিত ােনর  792  েকািট  91  লাখ  টাকা
ফাঁিকর pমাণ িমেলেছ। aিভযুk pিত ান েলার মেধয্ রেয়েছ েমাবাiল েফান, oষুধ, িসরািমক, বয্াংক,
িবমা  pিত ান,  দgুজাত  পণয্,  িসেমn,  খাদয্  o  পানীয়  খােতর  pিত ান।  aিভযুkেদর  মেধয্  কেয়কিট
pিত ান  ভয্াট  ফাঁিক  েদoয়ার  িবষয়িট  sীকার  কের  eরi  মেধয্  pায়  সােড়  53  েকািট  টাকা  পিরেশাধ
কেরেছ।  aনয্  pিত ান েলার  ভয্াট  ফাঁিকর  aথর্  udােরর  িবষেয়  আiিন  pিkয়া  চলমান  রেয়েছ  বেল
eনিবআেরর সংি  সূt জািনেয়েছ।
সূt  জানায়,  গত  2018-19  aথর্বছের  eনিবআেরর  বহৃt  করদাতা  iuিনট  (eলিটiu  ভয্াট)  aিফস
তােদর আoতাধীন সেnহজনক pিত ান েলার আিথর্ক কাযর্kম o নিথপেtর oপর িবেশষািয়ত িনরীkা
কাযর্kম চালায়। ঐ িনরীkায় 30িট pিত ােনর eসব ফাঁিক ধরা পেড়। aেপkাকৃত বেড়া aে র ভয্াট
পিরেশাধকারী pিত ান েলা eলিটiu                aিফেসর মাধয্েম রাজs পিরেশাধ কের থােক। eর মেধয্
েমাবাiল েফান েকাmািনসহ aেনেকর িব েdi রাজs ফাঁিকর pমাণ িমেলেছ।
eনিবআেরর  eকজন  ঊ র্তন  কমর্কতর্ া  iেtফাকেক  বেলন,  ‘ভয্াট  aিফেস  দািখল  করা  কাগজপt,
pিত ােন  রিkত  নিথ,  েশয়ারেহাlারেদর  জনয্  েঘািষত  আিথর্ক  িববরণী  িকংবা  বয্াংক  o  aনয্ানয্
pিত ােন জমা েদoয়া িববরণী িবsািরত িনরীkার মাধয্েম eসব aিনয়ম o ফাঁিক udাটন হেয়েছ। চলিত
aথর্বছরo e pিkয়া চলমান রেয়েছ। ফাঁিকর িবষয়িট sীকার কের eরi মেধয্ 53 েকািট 50 লাখ টাকা
পিরেশাধ কেরেছ কেয়কিট pিত ান। aনয্েদর িবষেয় eনিবআেরর আিপলাত াiবুয্নাল o uc আদালেত
আiিন pিkয়া  চলমান রেয়েছ। আশা  করিছ, আiিন  pিkয়ার মাধয্েম dত  ঐ aথর্  udার করা  সmব
হেব।’
সূt জানায়, কািরগির, তথয্pযুিkjােন aিভj o আiনগত িবষেয় পারদশর্ী eনিবআেরর কমর্কতর্ ােদর
সমnেয়  e  কাযর্kম  পিরচালনা  করেছ  ভয্াট  aিফস।  িবেশষািয়ত  িনরীkার  aংশ  িহেসেব  pিত ােনর
আমদািনর তথয্ যাচাi, বয্াংক িহসাব িববরণী, িডলােরর সে  েলনেদেনর তথয্ যাচাi, েকান দের িবিk
হেc  আর  েকান  দের  ভয্াট  aিফসেক  েদখােনা  হেc,  কাঁচামাল  েকাথা  েথেক  আেস  িকংবা  যথাযথভােব
িলিপবd হেc িক না—eসেবর সে  ভয্াট aিফেস pিত মােস দািখল হoয়া িরটােনর্র তথয্ িমিলেয় েদখা
হয়। েktিবেশেষ আকিsক uপিsত হেয় pিত ােনর কােছ রিkত কাগজপt পযর্ােলাচনা করা হয়। eছাড়া
বেড়া েকাmািনর আয়কর o ভয্াট ফাঁিক ধরেত সmpিত েগােয়nা কাযর্kম  করা হেয়েছ। eর মেধয্
িকছু েkেt আকিsক aিভযানo পিরচালনা করা হয়।
েবশ িকছু pিত ােন িনরীkার পর ফাঁিকবাজ pিত ান েলার মেধয্ আত  ৈতির হেয়েছ। aেনক pিত ান
ফাঁিকর আলামতo সিরেয় েফলেছ বেল aিডেটর সে  যুk কমর্কতর্ ারা ধারণা করেছন। নাম pকাশ না
করার  শেতর্  e  কাযর্kেমর  সে  যুk  eকজন  কমর্কতর্ া  iেtফাকেক  বেলন,  বেড়া  ভয্াট  pদানকারী

  িরয়াদ েহােসন
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iেtফাক gপ aব পাবিলেকশn িলঃ-eর পেk তািরন েহােসন কতৃর্ ক 40, কাoরান বাজার, ঢাকা-1215
েথেক pকািশত o মিুহবলু আহসান কতৃর্ ক িনu েনশন িpিnং েpস, কাজলারপাড়, েডমরা েরাড,
ঢাকা-1232 েথেক মিুdত।

|

pিত ান েলা সিঠকভােব ভয্াট pদান করেছ িক না, তা িনয়িমত পযর্েবkণ করা হেc। eর বাiের aতীেত
ভয্াট pদানকারী pিত ান েলা সিঠক িহসাবপt িদেয়েছ িক না, তাo যাচাi করা হেc। eেত েবিশরভাগ
pিত ােনরi  aিনয়ম  েবিরেয়  আসেছ।  কেয়কিট  pিত ান  আলামত  সিরেয়  েফলার  পর  িভn  uপােয়
aিনয়ম েবর করা সmব হেয়েছ।
সূt  জানায়,  aতীেত  eনিবআেরর  মাঠ  পযর্ােয়র  ভয্াট  aিফস েলা  িকছু  িনয়মমািফক  aিডট  কাযর্kম
পিরচালনা  করত।  তেব  গত  িতন  বছর  েথেক  সংি  pিত ােনর  েলনেদেনর  সে  সংি  িবিভn
pিত ােনর কাছ েথেক তথয্-uপাt সংgহ করাসহ িবশদ aিডট কাযর্kম  কের। eর ফেল eেকর পর
eক বেড়া aে র ভয্াট ফাঁিক ধরা পড়েছ। eর আেগর aথর্বছর 2017-18 সােল 29িট pিত ান aিডট
করার মাধয্েম 1 হাজার 798 েকািট টাকার ভয্াট ফাঁিক udািটত হয়।
বতর্ মােন  eলিটiu-ভয্াট  িবভােগর  aধীেন  170িট  বয্বসাpিত ান  রেয়েছ।  eর  মেধয্  156িট  pিত ান
eলিটiuেত  aিফেস  ভয্াট  pদান  কের।  e  aিফেস  সবেচেয়  েবিশ  ভয্াট  আদায়  হয়  তামাকজাত  পেণয্র
pিত ান েলা  েথেক।  গত  aথর্বছর  িসগােরট  খােতর  েকাmািন েলার  কাছ  েথেকi  আদায়  হেয়েছ  25
হাজার 545 েকািট টাকা।
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