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কল স ােরর ভ াট িবষয়ক ে া র
ড. মাঃ আ র রউফ
-১৫৩: আিম একজন বািণিজ ক আমদািনকারক মাচ/এি ল মােস অেনক েলা মাল আমদািন কেরিছ । িক লাই
এর েব স ণ মালামাল িবি হবার স াবনা নই । আিম ১৯৯১ সেনর বতমান আইন অ যায়ী যেহ আমদািন
পযােয় ভ াট ও এ িভ পিরেশাধ কের এেসিছ সেহ
িডং পযােয় ( থম িবি র সময়) কান ভ াট পিরেশাধ না
কের সরবরাহ করিছ, এ অব ায় আমার য পিরমান মালামাল অবিশ থাকেব স অবিশ মালামাল লাই ২০১৭ এ
থেক িবি র সময় ন ন আইন অ যায়ী ১৫% ভ াট িদেয় সরবরাহ করেত হেব । এমতব ায়, অবিশ মালামাল এর
িবপরীেত আমদািন ের পিরেশািধত ভ াট ও এ িভ িকভােব সম য় করেবা (আিম কান সক ১৮ মইনেটইন
কিরনা)?
উ র: রাতন ভ াট ব া থেক ন ন ভ াট ব ায় যাওয়ার া ােল বশ িক ই আসেব আপনার ই
তার
মে এক । এ ধরেনর সব স া ই র সমাধান একি ত কের এক
াি কালীন আেদশ জাির করা হেব। আশা
করা যায় য, ৩০ েনর আেগই স আেদশ পাওয়া যােব। আপনার ই
উপকরণ কর রয়াত সং া । ন ন ভ াট
ব ায় এ ধরেনর উপকরেণর উপর রয়াত পাওয়া যােব এটাই াভািবক। ১৯৯১ সােল যখন আবগাির কর ব া
থেক ভ াট ব ায় আসা হেয়িছল, তখনও এ সম া ব বল িছল। কারণ, আবগাির কর ব ায় কােনা রয়াত
িছল না। িক ভ াট ব ায় রয়াত হেলা এক ল িবষয়। স সময় ভ াট আইেনর ধারা ১২ এবং িবিধমালার িবিধ
২১ এ িব ািরত িবধান করা হেয়িছল য, আবগাির ব ার আওতায় য় করা উপকরণ িকভােব ভ াট ব ার
আওতায় রয়াত নয়া যােব। বতমােনও স ধরেনর িবধান করা হেব ইনশাআ াহ। অ হ কের অেপ া ক ন।
-১৫২: আিম ভ াট রিজে শন িনেয়িছ ন ন আইেন ৯ িডিজেটর BIN। িক াংক থেক না ার িনে না ।
এখন িক করেবা।
উ র: এনিবআর থেক এক প জাির করা হে যন াংক এবং কা মস ৯ িডিজেটর ন ন রিজে শন হণ
কের। আশা কির এক িদেনর মে ই প জাির করা হেব। এখন থেক রাতন ১১ িডিজট এবং ন ন ৯ িডিজট
রিজে শনই চা থাকেব। বসায়ীেদর িবধােথ এ প করা হেব। েম েম ১১ িডিজেটর রিজে শন র বহার
াস কের ৯ িডিজেটর রিজে শন বহার করা হেব।
-১৫১: বনােপাল কা মস ৯ িডিজট এর BIN না ার িনে না এখন আিম িক করেত পাির?
উ র: এনিবআর থেক এক প জাির করা হে যােত াংক এবং কা মস ৯ িডিজেটর ন ন রিজে শন হণ
কের। আশা কির এক িদেনর মে ই প জাির করা হেব।
-১৫০: আমার িবআইএন না ার অন লাইন এ কেরিছ। এখন সটা ৯ িডিজেটর আসেছ । িক
াংক সটা
মানেছনা। াংক বলেছ ১১ িডিজেটর লাগেব। তারা বলেছ য বাংলােদশ াংক থেক ১১ িডিজেটর ভ াট
রিজশে শন না ার অনিল িনেত বেলেছ। এখন াইম াংক আবার আমােক বেলেছ ঢাকার য কাড না ার “১৮”
এটা িবন ৯ িডিজেটর সামেন বিসেয় িদেয় ১১ িডিজট কের আমার পারপাসটা সাভ হেব। এটা িক স ক িকনা
আমােক জানান।
উ র: াইম াংক আপনােক যা বেলেছ তা স ক নয়। এভােব ১১ িডিজট করা যােব না। ১১িডিজট করার দরকার
নই। ৯িডিজেটর রিজে শন মা দয়া হেয়েছ। তাই, এসম া েলার এখন সমাধান হয়িন। াংক এবং কা মস
পেয়ে যন ন ন ৯ িডিজেটর রিজে শন হণ কের স িবষেয় এনিবআর থেক এক প দয়া হে । আশা কির
একিদেনর মে ই তা জাির হেব।
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-১৪৯: আমার একটা িব ট কা ািন। িব ট িরফ
আেরাপেযা প । এর িবপরীেত কান রয়াত নয়া
যায় না। িক ন মােস আমােদর য ািজংটা থাকেব সটার িরেবট লা আমরা িকভােব পেত পাির? এটা বই এর
কাথায় পাওয়া যেত পাের। কারন ািরেফ তা আমরা রয়াত নই না। এখন আমােদর ন মােস তা ক থেক
যােব। এখন যেহ এটা নন ভ াট হেয় যােব ািরফ থেক, সে ে য ািজং টা থাকেব সটা আমরা িরেবট লা
পােবা িকভােব ন ন আইেন? ন ন আইন যখন
হেব তখন আমার য ক থেক যােব তার উপর রয়াত িকভােব
িনব?
উ র: ন ন ভ াট আইন ১ লাই, ২০১৭ থেক বা বািয়ত হওয়ার আেগ এসব ে র জবাব এনিবআর িদেব। এমন
অেনক িবষয় আেছ যা ১ লাই থেক উ ব হেব। াি কালীন সমেয় যসব িবষেয়র উ ব হেব সসব িবষেয়
এনিবআর থেক আেদশ-িনেদশ জাির করা হেব। এমন পিরি িতেত রয়াত পাওয়া যােব এটাই াভািবক।
-১৪৮: আিম একজন বািড়ওয়ালা, বািণিজ ক কােজ াবহােরর জ আিম আমার স ণ বাসা একজনেক ভাড়া
িদেয়িছ, এখন আিম যােক ভাড়া িদেয়িছ, িতিন িনেজও বািণিজ ক কায ম করেছন, একইসােথ িতিন ঐ বাসায় অ
আেরক িত ানেক ভাড়া িদেয়েছন যারা িনেজরাও বািণিজ ক কায ম কেরন, এখন আমার কথা হে ভাড়াটা ক
িদেব? থম ভাড়া য়া েরা বাসার উপর একবার ভ াট িদে ন। এখন ি তীয় ভাড়া য়া আংিশকভােব বাসার এক
অংশ থম ভাড়া য়া থেক ভাড়া িনেয়েছন এবং সখােন বািণিজ ক কায ম কেরন সেহ িতিনও ভ াট দবার জ
দায়ী। িক আমার মেন হয় স ণ বাসার উপর ১ম ভাড়া য়া থেক বািণিজ ক আবাসান হবার কারেন সরকার
একবার ভ াট পাে , আবার একই বাসার আেরক
ার/অংশ ১ম ভাড়া য়া ২য় ভাড়া য়া ক বািণিজ ক আবাসান
িহেসেব ভাড়া দয়ায় ২য় ভাড়া য়াও ভ াট দান করেছন। এখােন ইবার ভ াট দান হেয় গেছ বেল আমার ধারনা !
এ াপাের আিম NBR এর আইনগত িদক িনেদশনা চাি ।
উ র: এখােন সবা বার হ া র হে , তাই বারই ভ াট িদেত হেব। ি তীয় ভাড়া য়া যিদ সরাসির মািলেকর সােথ
ি কের তাহেল একবার ভ াট হেব। একটা পে র কথা ধ ন। প
একজন িবি করেছন, িতিন ভ াট পিরেশাধ
করেছন। প
ি তীয়জন িবি করেছন, িতিন ভ াট পিরেশাধ করেছন। প
তীয়জন িবি করেছন, িতিন ভ াট
পিরেশাধ করেছন। সবা যেহ সাধারনতঃ বারবার হ া র হয় না, তাই আমরা এধরেনর কােজর সােথ অভ নই।
সবা িদেয়ও একটা উদাহরণ দয়া যায়। ধ ন, একজন কনসাল া এক ফামেক সবা িদে । তার পেমে র ওপর
ভ াট হে । আবার, ওই ফাম ওই কনসাল া েক িদেয় অ
িত ানেক সবা িদে । িত ান ফামেক পেম
িদে । তখন আবার ভ াট হে । সবা িদে িক একই কনসাল া । বািড় ভাড়া িনেয় আবার ভাড়া িদেলও একই
কথা। ি তীয়বার ভাড়া িদেল সাধারণতঃ বিশ ে দয়া হয়। যােহাক, ি তীয়বার ভাড়ার ওপর ভ াট পিরেশাধ
করেত হেব।
-১৪৭: িশ া লক বই য় ও বই ফেটাকিপর উপর কত % ভ াট?
উ র: সাধারণত এ য় েলা যাগানদার িহেসেব িবেবিচত হয়। সে ে ভ ােটর হার ৫ শতাংশ। তেব বাড ক ক
দ ওয়াক অডােরর িবপরীেত াথিমক ও মা িমক ের পা
ক সরবরাহ িদেল তার ওপর কােনা ভ াট নই।
-১৪৬: ২ থেক ৩ িবঘা জিমর উপর নাসািরেত চারাগাছ রাপণ করেল তার উপর িক ভ াট িদেত হেব?
উ র: আপনার জিমেত যিদ আপিন চারাগাছ রাপন কেরন তার উপর কােনা ভ াট নই।
-১৪৫: আিম এক িবেদিশ কা ািনর জ সারিভিসং এর কাজ কেরিছ, যার িবপরীেত ফেরন কােরি েত
াংেকর মা েম আমার টাকা আিম পাই। এখন াংক আমার কাছ থেক ১৫% হাের ভ াট + ১০% AIT কেট
রেখেছ। AIT আিম সম য় কের িনেত পারব সম া নাই, িক আিম রফাের সহকাের জানেত চাই য ১৫%হাের
ভ াট কাটার িনয়ম টা আইেনর কাথায় রেয়েছ? আইন বা SRO সহকাের জানেত চাই !
উ র: আপনার সবা যিদ র ািন বেল িবেবিচত হয়, তাহেল ভ াট হেব না। র ািন হেত হেল এলিস বা কন া এর
িবপরীেত সরবরাহ িদেত হেব এবং বেদিশক ায়
পেত হেব। বেদিশক ায়
পাওয়ার সমথ েন াংক
থেক Proceeds Realization Certificate (PRC) ই করেত হেব। এই শত েলা রণ না হেল াংক ১৫
শতাংশ হাের ভ াট উৎেস কেট নেব-এটাই হেলা আমােদর দেশর ভ াট ব ার একটা সাধারণ িনয়ম।
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-১৪৪: আিম জানেত চাি লাম হয়ার অইল আর থ পাউডার এর উপর ভ াট কত %। আরও এক িবষয় আিম
উৎপাদক এখন আিম পেনর
িনধারণ করলাম ধরা যাক ১৮০ টাকা আর আিম িব য় করলাম ৪০ টাকা িডলার এর
কােছ এখন কানটার উপর ভ াট ধায হেব। আর এক িবষয় এই ভ াট িক শহর পরজাইেয় এক রকম জলা
পরজাইেয় র এক রকম। আমার ফ াির ঢাকার বাইের। জলা পরজাইেয় ভ াট িনব ন করা যােব।
উ র: হয়ার অেয়ল এবং থ পাউডার এর ওপর ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ। আপনার িনধািরত ে র চেয় কম
ে ও আপিন িবি করেত পারেবন। সে ে িনয়ম হেলা পি কায় িব াপন িদেত হেব য আিম অ ক অ ক িদন
অ ক অ ক ােন আমার এই এই প এই এই ে িবি করেবা। এভােব িব ািরত পি কায় িব াপন িদেয় আপিন
াস ত ে িবি করেত পারেবন। ভ াট সাধারণত সারােদেশ একই রকম। ােকজ ভ ােটর ে িক পাথক
আেছ। তেব, ােকজ ভ াট উৎপাদনকারীর জে নয়। তাছাড়া, ঢাকা উ র, ঢাকা দি ণ এবং চ াম িস
কেপােরশন এলাকায় অবি ত কােনা উৎপাদনকারী িত ান ৩ শতাংশ হাের টানওভার কর দয়ার িবধা পায় না,
তােদরেক ১৫ শতাংশ হাের ভ াট দান করেত হয়।
-১৪৩: িনব ন নওয়া আেছ আমার একটা ফাম এর উপর। িক তা িরিনউ করা নাই। আমার আরও ২ ফাম আেছ
অ লােত করা নাই। এখন আমার আমদািন র ািন য ফাম আেছ স িনব ন করেত চাি লাম তার জ ভ াট
কিমশনার এ িগেয়িছলাম তখন তারা শক ৯ এ া ফার করেত বেলেছ। আর যিদ একই নােম রাখেত চাই সব ল।
সখাে ড লাইেস পিরবতন করেত হেব। সটা ঝােমলা ণ তাই বলিছলাম আপিন গািজ িনং হাউস আমদািন
র ািন নােম কের দন। তখন িতিন বলল একটা ম িদেয় রন করার জ তখন আিম িকভােব করব েঝ উঠেত
পারিছলামনা, তােক বললাম িকভােব করব বলােত বলল যভােব পােরন কেরন পারিছলামনা বেল িনজাই কের িদল
এর পর বলল এটা িক আপিন হােত হােত পাঠােবন নািক আমরা পাঠাব আিম বললাম যভােব ভাল হই কেরন।
তারপর তারা ম িফলাপ কের বলল খরচাপািত দন, আিম বললাম কন? তারপর বলল এই য কাজটা কের িদলাম
তখন আিম বললাম এ
কােজর জ আবার খরচাপািত দাওয়া লাগেব এটা বলার পর আমার কােজ আর হাত
িদলনা। এখন এসব ে িক সিত ট কা দাওয়া লােগ।
উ র: আপনার
ক আইেনর কােনা া া-িবে ষণ সং া নয়। আপনার ফরম রণ করার াথিমক দািয়
আপনার। তেব, অিফসারেদর দািয় আপনােক সব ধরেনর দা িরক সহায়তা করা। ভ াট অিফেস কউ যিদ আপনােক
কান অ ায়, অৈনিতক কােনা িক বেল থােক তাহেল আপিন তার উধতন কমকতার কােছ অিভেযাগ করেত
পােরন। ভ াট রিজে শন নয়ার জে কােনা িফ িদেত হয় না।
-১৪২: আমদািন করার জ আমার ভ াট Certificate দরকার। আিম ২.১ ফরেম আেবদন করার পর
আমােক তািলকা ি র Certificate িদেয়েছ এখন আিম িক করেত পাির?
উ র: আপিন যখন আেবদন কেরিছেলন তখন আপনার বািষক টানওভার উে খ কেরিছেলন ৮০ লাখ টাকা বা তার
কম সজে আপনােক টানওভার কেরর আওতায় তািলকা ি প িদেয়েছ। এ সংেশাধন কের আপনােক ভ ােটর
আওতায় িনব ন িনেত হেব।
-১৪১: আমার
সহেযাগী িত ান, এক নারায়ণগ অপর িম া, একই ডাকশন, িক ন সা িফেকট,
িহসাব র ন আলাদা আলাদা, এখন িম ায় যটা িবি হয় সটা নারায়ণগ এেন ৪% িডং িবজেনস করা হয়,
কারন নারায়ণগ এর িত ান িম ার ঐ প তির কের না, ন ন আইেন এখন, িম া যেহ
িডং িবজেনস
কের/নারায়ণগ পাঠায়, মােন িম ার সহেযাগী িত ান হল নারায়ণগ , এখন নারায়ণগ
িত ান তােদর
াডাে র সােথ িমিলত কের মাল ডিলভাির কের এবং ানেজকশন েলা নারায়ণগে ও হয়, এ ে িম ার য
মাল েলা এেন নারায়ণগে আনা হয় এে ে তার িবজেনস টা িক প হেব, ন ন আইেন বলা হেয়েছ, সহেযাগী
িত ান কান শাখা হেল ৬.৫ সক িদেয় মাল টা পাঠােব, তারপর যখন িবি করেব তখন সক ৬.৩ িদেয় িবি
করেব, এখন ানেজকশন নারায় ে র াংক এই করা হেব, এখন িম া থেক নারায় ে র াংক ানেজকশন
িকভােব হেব? কারন নারায়ণগ য িত ান সও িক মাল িবি করেব িডং খােত স িনেজর িক মাল িদেয়
ডিলভাির দেব। এখন িম া য সক ৬.৪/৬.৫ িদেয় পা েয়েছ ( যটার কান া নাই) এখন িম ার িক ভ াট
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রিজে শান করেত হেব নািক নারায় ে র য িত ান আেছ সটার সােথ অ াড হেয় যােব? যখােন ইটার
ানেজকশন স ণ আলাদা। আেরকটা , নারায় ে র য িত ান সটা উৎপাদনকারী এখন সটা যিদ সক ৬.৫
িদেয় পাঠায় আমার কােছ তাহেল এক কেরও তা আিম সটা িবি করেত পাির, এখন ন ন আইেনর ে এটা
িনেয়
কান
জ লতা
আেছ
িকনা?
উ র: বতমােন এক কা ানী রিজে শেনর িবপরীেত এক
আইএন এবং এক িবআইএন হেব। আইএন
এক ই হয়। এযাবৎ িবআইএন একািধক হেতা। ন ন আইেন আপনার কােনা সম া হেব না বেল মেন হয়। আপনার
যিদ আরেজএসিস- ত রিজে শন এক হেয় থােক তাহেল এক িবআইএন িনেত হেব।
িত ান এক
িত ান িহসােব গ হেব।
িত ােনর মে পে র গমণাগমণ ভ াট ।
ান থেকই প িবি করা যােব।
তেব, আইএন এক করেত হেব। তেব, আপিন যিদ চান য
িত ান আলাদা কের রাখেবন সে ে
আলাদা আইএন এবং
আলাদা িবআইএন করেত হেব।
-১৪০: আমােদর িশিপং এেজি আেছ আমােদর ফেরন িশিপং এর ে ভ াট কােছ। িক লাকািল য িশিপং
‘র কাজ কির সে ে ভ াট এর িনয়মটা িক। coastal agreement অ যায়ী commission এর
উপর ভ াট কাটব নািক branch instruction অ যায়ী ফেরইন কােরি েত ১০০০ইত ািদ ডলা $৫০০০/র
কােরি েত ভ াট কাটব।
উ র:
বাধগ হেলা না। িশিপং এেজ য কিমশন পায় তার উপর ভ াট পিরেশাধ করেত হয়। তেব, কেয়ক
ে িশিপং এেজে র ভ াট মও ফ আেছ যা লত র ািনর সােথ সংি । আপনার যা াি তার ওপর ভ াট
পিরেশাধ করেত হেব।
-১৩৯: আিম জানেত চাি লাম য, আিম গাড়ী আমদািন কের আমার িনেজর বাড়ীেত গাড়ী িল িডসে করেবা
এবং িবি করেবা এে ে আমার সােথ আমার আেরা ইজন পাটনার থাকেব এবং আিম আমার পাটনারেদর কাছ
থেকও কােনা ভাড়া িনি না সে ে আমােক িক ভ াট িদেত হেব এবং যিদ ভ াট িদেত হয় সে ে আিম কত
টাকার উপর ভ াট িদেবা কারন আমার তা এই ভাড়ার পিরমান ক করা নই , ন ন আইেনর য ফরম স িল আিম
কাথায় পােবা ।
উ র: যেহ শা- ম আপনার িনেজর। আপিন ভাড়া িদে ন না। তাই, এখােন বািড় ভাড়ার উপর ভ াট হেব না। িক
গািড় িবি র উপর ভ াট পিরেশাধ করেত হেব। বসায়ী ের কেয়ক প িতেত গািড়র ভ াট পিরেশাধ করা যায়। তা
আপনােক জানেত হেব।
-১৩৮: আিম একজন যাগানদার আিম ঢাকা ইিপেজড কা ািনেত াডা সরবরাহ কির যারা স ণ েপ
১০০% এ েপাট ওিরেয়ে ড কা ািন তারা আমার সরবরােহর উপর কােনা ভ াট িদে না এমনিক ফেরইন
ানেজকশন এর মা েমও লনেদন করেছন না, িক আিম যখন িকনিছ তখন আিম ভ াট প কের িকনিছ এে ে
রয়াত পাওয়ার িন ম িক?
উ র: শতভাগ র ািন িখ িত ােনর ে যাগানদার সবার ভ াট মও ফ করা আেছ। তেব, আপিন ভ াট পিরেশাধ
কের িকনেবন এটাই াভািবক। আপিন কনার সময় য ভ াট পিরেশাধ কের িকেনেছন আপনার জ স ভ াট
মও ফ করা নই। রয়াত হেলা সরবরােহর উপর ভ াট পিরেশাধ করেল উপকরেণর ভ াট রয়াত পাওয়া যায়।
আপনার সরবরােহর ওপর ভ াট নই। তাই, আপিন রয়াত পােবন না।
-১৩৭: পাওয়ার াে র পািন পরী া করা হেয়েছ ঢাকা ভািস র াব এ । এখন এে ে ভ াট এর িনয়মটা কী?
উ র: এই সবার ওপর ১৫ শতাংশ হাের ভ াট েযাজ আেছ। এই সবার িশেরানাম হেলা জিরপ সং া সবা। এই
সবার ে ভ াট উৎেস কতনেযা । ঢাকা ভািস পািন পরী া করার জ িবল নেব। ধ ন ওই িবেলর পিরমাণ ১
লাখ টাকা। এর ওপর ভ াট হেব ১৫ হাজার টাকা। এই সবা িযিন িনেয়েছন িতিন মাট ১ লাখ ১৫ হাজার টাকা তার
ফা থেক বরা করেবন। িতিন যিদ উৎেস ভ াট কতনকারী হন তাহেল ১ লাখ টাকা ঢাকা ভািস েক দান করেবন
আর ১৫ হাজার টাকা ভ াট খােত জমা দেবন। িতিন যিদ উৎেস ভ াট কতনকারী না হন তাহেল ১ লাখ ১৫ হাজার
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টাকা ঢাকা ভািস েক দান করেবন। ঢাকা ভািস ১ লাখ টাকা সবা
খােত জমা িদেয় দেব।

রেখ দেব। ১৫ হাজার টাকা ভ াট সরকাির

-১৩৬: আিম এক বাসায় আবািসকভােব বসবাস কির, এবং আমােদর সমাজক াণ লক এক ফাউে শন
রেয়েছ এবং উ বাসায় আমরা িক
েদর নবাসন কায ম পিরচালনা কের থািক, িক কায ম স ণ
অলাভজনক, এবং আমরা িনেজেদর পেকেটর টাকা িদেয় উ সমাজক াণ লক কায ম চািলেয় থািক। এখন
এই বাসার উপর ভ াট হেব িকনা?
উ র: আপনার বিণত ে বািড় ভাড়ার ভ াট পিরেশাধ করেত হেব। বািড় ভাড়ার ভ াট হেলা বািড় ভাড়ার উপর
ভ াট। ভাড়া য়ােক ভ াট পিরেশাধ করেত হেব। তেব, িতন
ে বািড় ভাড়ার ভ াট মও ফ করা আেছ। যথা:- (১)
স ণ আবািসক েয়াজেন বািড় ভাড়া নয়া; আমরা বসবােসর জ য ভাড়া িনেয় থািক। (২) ১৫০ বগ ট বা তার
কম বািণিজ ক ান ভাড়া নয়া। এখােন লত ছােটা দাকান ঝােনা হেয়েছ। (৩) িনবি ত উৎপাদন ান ভাড়া
নয়া। এর বাইের যেকােনা কার বািড় ভাড়ার উপর ভ াট পিরেশাধ করেত হেব।
ভ াট আইেনর ি তীয় তফিসল অ সাের বয় িনবাস/ নবাসন ক ও চাই কয়ার িত ান ক ক দ সবা
ভ াট । অথ াৎ ওইসব িত ান য সবা দান কের তা ভ াট । ওইসব িত ান যেসবা হণ কের তা ভ াট
নয়।
-১৩৫: েজে র কারেন আমরা সফের িগেয়িছলাম ।সফের যাওয়া বাবদ য খরচ হেয়েছ তার অপর িক ভ াট
হেব।
উ র: আপনার
িব ািরত জানা েয়াজন। যমন: দেশ িগেয়িছেলন না িবেদেশ িগেয়িছেলন। খরচ িক অিফস
বহন করেছ? আপিন খরচ কের আসার পর অিফস খরচ দেব না-িক অিফস থেক আেগই খরেচর অথ আপনােক
দয়া হেয়েছ? আপিন কান কান খােত খরচ কেরেছন? খরেচর পে ভ াট চালানপ আেছ িক? ইত ািদ িবষয়
জানা গেল আইনস ত উ র দয়া স ব হেব।
-১৩৪: ২০১২ আইেন এর ১৫ লাই থেক য ১৫% ভ াট িনধ ারণ করা হেয়েছ এটা কাথায় বলা হয়ােছ এর ধারা
কত?
উ র: ন ন ভ াট আইন অ সাের ১ লাই, ২০১৭ তািরখ থেক সব ে ১৫ শতাংশ ভ াট চা হেব। মা
আবািসক ভবন িবি র ে ভ ােটর হার হেব ৭.৫ শতাংশ। ন ন ভ াট আইেনর ধারা ১৫(৩) এ ১৫ শতাংশ ভ ােটর
হার উে খ আেছ।
-১৩৩: আমরা আজেকর তািরেখ প ডিলভারী করেত চেয়িছলাম। িক কাটােছড়া হওয়ার কারেন ওই চালানটা
আর কাে ামারেক িদেত পািরিন। তাই পরবত না ােরর চালানটা বহার কেরিছ। আমরা মািসক য িরটান সাবিমট
কির, য চালান পপার বািতল হেয় গেছ সটা িক িরটান পপােরর সােথই িক সাবিমট করেত হেব, নািক আমরা
এটা সংর ন কের রাখেবা? এে ে আমােদর িক িক করনীয় আেছ?
উ র: আপনার ভ াট চালান যিদ কাটা- ছড়া হয় তাহেল সটা বািতল করেত হেব। িতন চালােনই “বািতল ত“
িলখেত হেব। ি তীয় চালান ভ াট সােকেল পাঠােত হেব। থম এবং তীয় চালান চালান বইেয় সং অব ায়
রাখেত হেব।
-১৩২: আিম ঢাকা ওয়াসা থেক বলিছ আমরা ভ াট অনলাইন ােজে অ
হেত চাি লাম আমােদর
ডেকিছেলা কেয়কবার আমরা আপনােদর িবিভ কমশালায় িগেয়িছলাম িক আপনােদর সােথ সংেযাগ হইেত
পািরিন আমােদরেক পের জানােনা হল য আমােদর ওনারা এই াপাের পের জানােব এইরকম সরকাির কেয়ক
িত ান বািক িছল এখন আিম জানেত চাি লাম আমােদরেক িক ডাকার স বনা আেছ িক না বা কেব ডাকেত পাের
এই াপাের আপনারা আিম জানেত চাি লাম ।
উ র: আপিন স বত ন ন ভ াট আইেনর আওতায় রিজে শন নয়ার িবষেয় বেলেছন। রিজে শন এখন
অনেলইেন নয়া যাে । অনলাইন চা হওয়ার আেগ বড় বড় িত ানেক ভ াট অনলাইন েজে ডেক রিজে শন
দয়া হেয়েছ। এখন আর তা দয়া হে না। আপিন িনেজ িনেজ অনলাইেন রিজে শন িনেত না পারেল ভ াট সািভস
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স াের যেয় াফেদর সাহা িনেয় রিজে শন িনেত পারেবন। অথবা আপিন ভ াট িবভাগীয় অিফস বা
কিমশনােরট অিফেস হাডকিপ রিজে শেনর আেবদন জমা িদেয়ও ন ন ভ াট আইেনর আওতায় রিজে শন িনেত
পারেবন।
-১৩১: আপনােদর একটা সা লার হেয়েছ গনিব ি িহেসেব পি কায়। সখােন আপনার বেলেছন চলিত
িহেসেবর টাকাটা েনর মে সম য় কের সব ে নািমেয় আনেত। এখন আিম ে র কাঠায় িকভােব নািমেয়
আনেবা। এখন আমার তা কােনা বেকয়া নই। আিম জাির িদি ২০০০০ টাকা, আমার ভ াট হে ১৭০০০।
তাহেল আমার ৩০০০ টাকা কের জমা হে । িক আপনারা বেলেছন িব ি েত ে র কাঠায় নািমেয় আনেত। এখন
আিম এটা িকভােব নামােবা। আিম িক জাির কম দখােবা এবং আপ সলস বিশ দখােবা। এখন আিম িকভােব
কমােবা স াপাের আপনােদর পরামশ চাি ।
উ র: আপনার যিদ বতমােন ভ াট ালা থােক তাহেল িত মােস আপনার যা েদয় হয় তার চেয় কম জাির
জমা করেবন। অথাৎ বতমান ালা থেক েদয় িবেয়াগ করেবন। তাহেল আপনার ভ াট ালা কমেত থােক।
এভােব কমেত কমেত একসময়
হেয় যােব। আগামী েনর মে আপিন চ া করেবন ভ াট ালা
কের
ফলার জ । যিদ কােনা কারেণ
না হয়, তাহেলও সম া নই। ১ লাই তািরেখর েব আপনােক ভ াট অিফস
থেক ালাে র এক সা িফেকট িনেয় রাখেত হেব। লাই-২০১৭ মাস থেক আপিন ওই ালা থেক েদয়
ভ ােটর ১০ শতাংশ কের িবেয়াগ করেত পারেবন। এভােব িবেয়াগ করেত করেত এক সময় ালা
হেয় যােব।
-১৩০: আিম ােকজ ভ াট দই, এবং
ক প সরবরাহ দই।
এক পাবিলক িলিমেটড কা ািন যারা
উৎেস কর কতন কের। িক িনয়ম অ যায়ী
ভ াট রিজসটাড কােরা থেক বিতত কান প কনার িনয়ম নই,
ত ও িনেজেদর মে আেলাচনা কের আিম “ ” ক প সরবরাহ কের যাি । িক যখােন আিম ােকজ ভ াট
দই এবং ােকজ ভ াট বসািয়রা ভ াট আদায় করেত পাের না, তাহেল “ ” ৪% কের কন উৎেস ভ াট কতন
কেরই যাে ? উৎেস ভ ােটর লনীিত হল, যারা িনবি ত বসায়ী িহেসেব ভ াট আদায় কের তারা যিদ উৎেস
কতনকারী িত ান ক সরবরাহ দয় তাহেল উৎেস কর কতন কারী িত ান সই ভ াট টা িনেজরাই কেট রেখ
িদেব। িক যখােন আিম
থেক সরবরােহর ওপর কান ভ াট আদায় করিছ না, তাহেল
িকভােব উৎেস কর
কেট রােখ?
উ র: আপনার ওপেরর ব
স ণ স ক নয়। ােকজ ভ ােটর আওতা
িত ান থেক য় করেল যাগানদার
িহেসেব ৫ শতাংশ ভ াট উৎেস কাটেত হেব। কারণ, ােকজ ভ ােটর য বািষক টানওভার তা সাধারনত
িত ানস হ অিত ম কের যায়। ঢাকায় ােকজ ভ ােটর বািষক টানওবার হেব কমেবিশ বছের ৭ (সাত) লাখ
টাকা। আপিন ব ন আপিন িক বছের সব েমাট ৭ লাখ টাকার প িবি কেরন। িন য়ই নয়। তাই, আপিন ােকজ
ভ াট িবধা পাওয়ার যা নন। তাই, আপনার িবি থেক ৫ শতাংশ ভ াট উৎেস কাটেত হেব।
-১২৯: আমার কাদাির আেছ। এখন আমােদর ভ াট িবেলর সােথ িনয়া যাই। আমার সরবরাহ হেব লাই এ আর
ট ার টা হেব ম ত, তখন তা সরকাির িনেদশনা পাবনা কারন েন বােজট হেব আর ট ার টা হেব ম ত। আর
আিম রটকড করেত হয় ৬ মােসর জ । এখন িক করব?
উ র: ১ লাই, ২০১৭ তািরেখ ন ন ভ াট আইন চা হেব। ন ন ভ াট আইেনর ে উৎেস ভ াট কতন আেগর মত
নই। বতমােন অেনক ে উৎেস ভ াট কাটেত হয়। ১ লাই তািরখ থেক সসব িনয়ম থাকেব না। তেব, যসব
ট ার ৩০ ন তািরেখর আেগ হেব, সসব িবষেয় আশা কির জাতীয় রাজ বাড এক িনেদশনা দেব।
-১২৮: English Medium School এর উশন িফ এর উপর কান িনিদ িসধা আসেছ িক?
উ র: মাননীয় হাইেকাট ইংিলশ িমিডয়াম েলর উপর থেক ভ াট না নয়ার আেদশ িদেয়িছল। তার িব ে সরকার
মাননীয় আপীল িবভােগ আপীল দােয়র কের। আপীেলও সরকার হের গেছ বেল মৗিখকভােব জানা গেছ। আেদেশর
কিপ পেল ঝা যােব। ব স বত, ইংিলশ িমিডয়াম েলর ওপর ভ াট থাকেছ না।
-১২৭: আমরা সরকারী কেলেজর জ বই িকনেবা ানীও দাকান থেক, সে ে বই এর উপর কত হাের ভ াট
হেব?
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উ র: এে ে যাগানদার সবা িহেসেব ৫ শতাংশ ভ াট উৎেস কাটেত হেব। যিদ দাকান বসায়ী িহেসেব ভ াট
চালান ই কের তাহেল কান ভ াট কাটেত হেব না। িক এ ধরেনর দাকান সাধারণত কােনা ভ াট চালান ই কের
না। তাই, ৫ শতাংশ ভ াট কাটেত হেব। ৫ শতাংশ ভ াট
থেক কাটেবন নািক অিতির দেবন তা তা এবং
িবে তার সমেঝাতার িবষয়।
-১২৬: র এ কার বশায় অভারটাইম ও র এলেয় কােজ বহার হেল ভ াট কত?
উ র: আপনার
পির ারভােব বাধগ হেলা না। আমােদর দেশর বতমান ভ াট ব ায় র -এ-কার হেলা
এক সবার নাম। এ সবার এক সং া রেয়েছ। সং া িন প:
“যানবাহন ভাড়া দানকারী” অথ এমন কান ি , িত ান বা সং া িযিন বা যাহারা বািণিজ ক িভি েত পেণর
িবিনমেয় সরকারী, আধা-সরকারী, ায় শািসত িত ান, বসরকারী সং া (এনিজও), াংক, বীমা বা অ কান
আিথক িত ান, িলিমেটড কা ানী, ১(এক) কা টাকার অিধক বািষক টানওভার
িত ান বা িশ া
িত ানেক কার ( াি ক াব তীত), জীপ, মাইে াবাস, বাস, কা ার, িমিনবাস, ন, ল , ীডেবাট, লার বা
অ প য কান নােমর বা ধরেনর লযান বা জলযান ভাড়া দান কেরন। যিদ কােরা কাজ ওই সং ার আওতায়
পেড় তাহেল তার ওপর ভ াট েযাজ হেব। ওই সবা কাথায় দয়া হেয়েছ তা ল িবষয় নয়।
-১২৫: ইংিলশ িমিডয়াম এ ভ াট এর িনয়ম িক এটা িক ল অথির িদেব নািক েড িদেব। িক জানা মেত
ভ াট ল অথির প িদেব। িক ভ াট ল অথির প
েড এর িনকট থেক িনে । এখন িক করব
উ র: ভ াট এর ধান চতনা হেলা ভ াট দেব ভা া। প বা সবার ভা া। এখােন ল সবা দয়, ছা সবা নয়।
তাই, ছা েক ভ াট িদেত হেব। ল ছাে র িনকট থেক ভ াট িনেয় সরকারেক িদেয় দেব।
-১২৪: এক িবষয় যিদ ও ধ কা ািন থেক িডেপােত ডা িশফট করেল িব য় চালান দখাব নািক িডেপা
থেক ফােমসীেত িশফট করেল িব য় চালান দখাব।
উ র: ঔষেধর ে বসায়ী ের কােনা ভ াট নই। ত অেথ বসায়ী েরর ভ াট উৎপাদন ের আদায় কের
নয়া হয়। তাই, উৎপাদন ান থেক ভ াট চালানসহ িডেপােত ঔষধ পাঠােত হেব। িডেপা থেক ফােমসীেত পাঠােনার
সময় আর ভ াট চালান দরকার হেব না। তখন আপনার িনজ চালােন পাঠােত পােরন।
-১২৩: ভ ােটর ন ন আইন
য ২০১৭-২০১৮ অথবছের চা হেত যাে স র সরকারী িডে য়ােরশন কাথা
থেক পেত পাির? আিম আমার ােয় ক স দখােত হেব, তাই এই াপাের স ক আেদশনামাপ বা রফাের
েয়াজন।
উ র: অ হ কের আপনার ই- মইল িদন। আমরা আপনার ই- মইেল উ এসআরও পা েয় দেবা। উ এসআরও
অ সাের ১ লাই, ২০১৭ তািরখ হেত ন ন ভ াট আইন বা বায়ন হেব।
-১২২: আিম বাসা ভাড়ার উপর ভ াট দই। এখন আয় কম। আমরা চাি সািভস চাজ কের আয় বাড়ােত। এখন
সািভস চাজ এর উপর ও িক ভ াট িদেত হেব?
উ র: হ , সািভস চােজর ওপর ভ াট আেছ। ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ।
-১২১: আমার এক ইেটর ভাটা িছল বতমােন ঐ ভাটা ব আেছ আিম ভাটা চলাকালীন অব ায় ৫ ,৬ বছেরর
ভ াট দই নাই এখন আমার িব ে মামলা করা হেয়েছ ভ াট এবং ভ ােটর দ পিরেশাধ করার জ ,আিম জানেত
চাি লাম য দ মউ েফর কান িনয়ম আেছ িক না?
উ র: ঃিখত। ভ াট আইেন দ মাফ করার কােনা িবধান নই। আপিন যিদ একবাের পিরেশাধ করেত না পােরন
তাহেল কিমশনােরর কােছ আেবদন করেল কিমশনার ৬ মাসর িকি কের িদেত পােরন।
-১২০: আিম জা য়ািরর শষ স ােহর িদেক পািন িব করার িপ িফ ার মিশন িদেয় পািন িব করেনর
বসা
কেরিছ। আজ িক সক গােয় া এেস আমার রিজ ার খাতা ও মিশনািরজ আটক কের সক ৫
অ িলিপ দান কেরেছ। তােদর সােথ কথপকতেনর মা েম যা ঝেত পারলাম, এই বশার জ আমার অ িত
নয়া হয়িন তাই এভােব আমার য পািত বােজয়া করা হেয়েছ। এখন াপার হল, আমার বাৎসিরক সলস ৩০ ল
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অিত ম কেরিন, আমার রিজে শান ও েয়াজন নই তাহেল, আিম িক করেত পাির এে ে । বা আমার মালামাল
বােজয়া করার পছেন যৗি ক িক কারন আেছ? বা আেদৗ আমার উৎপাদন করার সময় কান অ িতর দরকার
িছল িকনা?
উ র: পািন উৎপাদেনর ওপর ভ াট আেছ। বতমােন অেনক কা ািন পািন উৎপাদন কের িবি কের তা ভ াট ।
পািন উৎপাদন বলেত পািন ত করা ঝায় না। পািন য কােনা প িতেত শাধন কের িবি করা আমােদর দেশর
ভ াট ব ায় উৎপাদন বেল িবেবচনা করা হয়। ৩০ ল টাকা সীমা ভ াট
বেল আপিন উে খ কেরেছন, তা
বতমান আইন অ সাের নয়। তা হেলা ন ন ভ াট আইন অ সাের যা ১ লাই, ২০১৭ তািরখ থেক চা হেব। বতমােন
১৯৯১ সােলর ভ াট আইন চলেছ। এসব িবষয় েলা ওই অিফসারেদর সােথও আপিন আলাপ করেত পােরন।
ভ াটেযা কােনা প উৎপাদন করেত হেল ভ াট সং া যাবতীয় িনয়ম-কা ন পালন করেত হেব।
-১১৯: ট ার আমােদর আ ার ক াে
সর ডােলর সরবরাহ কেরেছ, উ সরবরাহ কত হাের ভ াট েযাজ
হেব? সর ডাল িক মৗিলক খােদর উপর পের িকনা? যত জািন মৗিলক খােদর সরবারহ তফিসল ১ ারা
অ াহিত া ।
উ র: ম র ডােলর ওপর ভ াট নই। তাই, আপনারা ট ােরর মা ম য ম র ডাল িকেনেছন তার ওপর কােনা ভ াট
কাটেত হেব না। সব
আপনারা ট ারদাতােক পিরেশাধ কের দেবন।
-১১৮: আিম ২০১২ আইেন সকশন C ত বলা আেছ স িলত কর চালান প ও উৎেস কর কতন সনদপ ।
এখন স িলত কর চালান প বেল কান কর চালান প পাি না। ২য়
উৎেস কর কতন কাির স া ািতত কান
িনবি ত াি উৎেস কর স ার িনকট কান সরবারহ কের দান কের িতিন উ য তািরেখ শক েদও হয় স
তািরেখ বা তার েব িনধ ািরত ত স িলত ফরেমট কর চালান প ও উৎেস কর কতন সনদপ ই করেব। এটার
মােনটা এক িঝেয় বলেবন।
উ র: এ িবষেয় সাধারণ কথা হেলা ন ন ভ াট আইন অ সাের মা এক
ে উৎেস ভ াট কতন করেত হেব।
স
হেলা যখন উৎেস ভ াট কতনকারী স া নয় এমন কােনা স া উৎেস ভ াট কতনকারী স ার কােছ সরবরাহ
দেব তখন উৎেস ভ াট কতন করেত হেব। এক উদাহরণ িদেয় িবষয়
করা যায়। মসাস হািমদ এ ার াইজ
উৎেস ভ াট কতনকারী স া নয়। ঢাকা িব িব ালয় উৎেস ভ াট কতনকারী স া। মসাস হািমদ এ ার াইজ ঢাকা
িব িব ালেয় কােনা ভ াটেযা সরবাহ িদেল সরবরােহর সােথ াভািবকভােবই ভ াট চালান দেব। ভ াট চালােন
উৎেস কতনেযা ভ াট এক- তীয়াংশ উে খ থাকেব। মসাস হািমদ এ ার াইজ য প িতেত ভ াট পিরেশাধ কের
স প িতেত সব ভ াট পিরেশাধ কের দেব। ঢাকা িব িব ালয় যখন
পিরেশাধ করেব তখন এক- তীয়াংশ ভ াট
উৎেস কতন করেব এবং যথািনয়েম তা সরকারী কাষাগাের জমা দেব। ঢাকা িব িব ালয় এক উৎেস ভ াট কতন
সনদপ মসাস হািমদ এ ার াইজেক পা েয় দেব। মসাস হািমদ এ ার াইজ ঢাকা িব িব ালয় ক ক উৎেস
কতন ত ভ ােটর পিরমাণ দািখলপে াসকারী সম য় কের নেব।
-১১৭: আমারা ভ াট রিজে শন কেরিছ। ২.৩ ম এখন আিম ি িদেত পারিছনা। সভ কেরিছ িক ি
করার সময় পাসওয়াড চাে ।। এখন িকভােব িক করব জিছনা এখন িক নরাই সভ কের ডাউনলড িদেল হেব িক?
উ র: এ িবষয় িসে ম সং া । িসে ম সং া সম ার সমাধান দয়ার জ ভ াট কল স াের ২ জন িসে ম
িবেশষ বসার কথা। অ হ এ িবষয় তােদর সােথ আেলাচনা ক ন।
-১১৬: কমািশয়াল ই রটার এর ে িরটান দািখল প িতটা িক? সাধারনত িত করেময়ােদর পরবত ১৫
তািরেখর মে িরটান িদেত হয়। এখন কমারিশয়াল ই রটার যিদ লাভ নাই কের তাহেল িরটান দািখেলর
েয়াজনীয়তা আেছ িক?
উ র: িরটাণ দািখেলর সােথ লােভর কােনা স ক নই। তঅেথ ভ ােটর সােথ লােভর কােনা স ক নই। লাভ
হাক বা না হাক িবি হেলই ভ াট পিরেশাধ করেত হেব এবং িরটাণ দািখল করেত হেব। িরটাণ দািখল করার জ
উৎপাদনকারী, বসায়ী, সবা দানকারী সবার জ িরটাণ দািখল করার প িত একই রকম।
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-১১৫: কমািশয়াল ই রটার ২৬.৬৭% পয লাভ না কের, য় ে ই যিদ িব য় কের তাহেল সটা স ভ
িকনা? সে ে প িত টা িক? বা সে ে ঘাষণা দািখল করেত হেব িকনা?
উ র: আমদািন করার পর কােনা লাভ না কের িবি করা সাধারণ বসায়ীক রীিত-নীিতর সােথ সাম
ণ নয়।
আমদািন বেলন আর উৎপাদন বেলন আর বসা বেলন য কােনা অথ ৈনিতক কমকাে র ল উে
হেলা নাফা
করা। তেব, কােনা কারেণ রাতন প িবি করার েয়াজেন বা অ িবধ কােনা কারেণ ক ে িবি হেত পাের।
সে ে
ঘাষণা িদেত হেব না। উপকরণ কর রয়াত নয়া যােব না। য ে িবি করেবন স ে র ওপর ৪
শতাংশ হাের ভ াট পিরেশাধ করেত হেব।
-১১৪: Commercial Space এর জ বািড় ভাড়া িনেল ভ াট বািড় ভাড়ার মে হেব না বািড় ভাড়ার
উপের হেব এটা কান SRO লখা আেছ?
উ র:
এবং ভ াট
আলাদা িবষয়। ভ াটেযা
িত প বা সবার সরবরােহর ে
এবং ভ াট যাগ
করেল যা পাওয়া যায় তা হেলা ভ াটসহ
। ভ াট আইেনর ল চতনা হেলা এই। আইেনই িবষয় রেয়েছ।
এসআরও- ত তা থাকার দরকার নই। সবার ে সবার
কত তা িনধারণ কেরন তা এবং িবে তা। ে র
ওপর ভ াট আেরািপত হেব – এই হেলা ভ ােটর সাধারণ রীিত। বািড় ভাড়ার ে ও তাই। বািড়র ভাড়া কত তা
বািড়র মািলক এবং ভাড়া য়া িনধারণ করেবন। ভাড়ার ওপর অথাৎ ভাড়ার অিতির ভ াট পিরেশাধ করেত হেব।
বািড় ভাড়ার ওপর বতমােন ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ। বািড় ভাড়ার ে ভ াট দেবন ভাড়া য়া। বািড়র মািলেকর
ভ ােটর কােনা দািয় নই।
-১১৩: ১৯৯১ সােলর আইেন র অপােরটর এর সািভস ভ াট অ াহিত, িক কান িবমান কা ািন যিদ সািভস
িদেয় থােক আমােক, সটা িক আিম অ াহিত পােবা?
উ র: িবমান কা ািন আপনােক িক সািভস িদেয়েছ তা জানা দরকার। ১৯৯১ সােলর আইেন এয়ারলাই সবা
ভ াট । এয়ার লাই সবা হেলা িবমােন কের যা ী এবং প পিরবহন করা। িক কােনা এয়ার লাই যিদ
রে ার পিরচালনা কের থােক এবং আপিন যিদ ওই রে ার থেক খাবার হণ কের থােকন তাহেল তার ওপর ভ াট
হেব। তাই, সবাটা িক তা িনিদ ভােব জানা দরকার।
-১১২: সক ৬.৫ হল প
ানা েরর চালানপ িক আিম যিদ ফ া ির ফ া ির ক চামাল ানা র যিদ কির
তাহেল কান চালানপ াবহার করেবা।
উ র: ক চামালও ৬.৫ ফরম বহার কের ানা র করা যােব। আসেল ভ াট আইেনর সং া অ সাের ক চামালও
প । তাই, প অথ ক চামাল এবং প উভয়ই। একই ফরম বহার কের ক চামাল এবং প উভয়ই এক শাখা
থেক অ শাখায় ানা র করা যােব।
-১১১: ২০০৮-২০০৯ অথবছের মানব স দ সা াই/ লবার সা াই এর ওপর কান ভ াট আেরাপ করা িছল িকনা?
আিম যত র জািন ঐ অথবছেরর কায েম লবার সা াই অ াহিত িছল! আর অ াহিত থাকেলও স কত িদন
পয অ াহিত িছল। আর যিদ ভ াট আেরাপ থােক তাহেল কেব থেক কত হাের ভ াট আেরাপ করা হেয়েছ?
2008-2009 সােলর ঐ িবল আিম এখন ২০১৭ সােল পেয়িছ, এখন এত েবর এক িবল আিম িক হাের ভ াট
পিরেশাধ করেবা?
উ র: ২০০৮-০৯ অথ-বছের য হােরই ভ াট েযাজ থা ক না কেনা উৎেস ভ াট কতেনর ে িনয়ম হেলা যখন
পিরেশাধ করা হেব তখনকার ভ ােটর হার েযাজ হেব।
সংেযাজন কর আইন, ১৯৯১ এর ধারা ৬ এর উপধারা (৪কক)- ত উে খ আেছ য, সবার
পিরেশাধকােল েযাজ হাের উৎেস ভ াট আদায়/কতন কের সরকাির
জািরেত জমা িদেত হেব। তাই, আপিন আেগর য িবল পেয়েছন তার ওপর এখনকার হাের ভ াট কাটেবন।
বতমােন মানবস দ সরবরাহ সবার ওপর ভ ােটর হার ১৫%।
-১১০: 1991 সােলর আইেন ান সাম ী ও হ া িলং পিরবহন এর উপর কত হাের ভ াট আেরাপ করা হেয়েছ?
উ র: আপনার
আিম যত র ঝেত পেরিছ আপিন পিরবহন সবার ওপর ভ ােটর হার জানেত চেয়েছন।
পিরবহন কাদােরর ওপর বতমােন
ভ ােটর হার রেয়েছ। পে ািলয়ামজাত
পিরবহেনর ে ৪.৫%। আর
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অ া প পিরবহেনর ে ১০%। তেব, খা শ পিরবহন ভ াট
তা পিরবহেনর ে ভ াট েযাজ নই।

। াণসাম ী যিদ খা শ

হেয় থােক, তেব

-১০৯: আিম জানেত চাি লাম হয়ার অইল আর থ পাউডার এর উপর ভ াট কত %। আরও এক িবষয় আিম
উৎপাদক এখন আিম পেনর
িনধারণ করলাম ধরা যাক ১৮০ টাকা আর আিম িব য় করলাম ৪০ টাকা িডলার এর
কােছ এখন কানটার উপর ভ াট ধায হেব। আর এক িবষয় এই ভ াট িক শহর পযােয় এক রকম জলা পযােয় আর
এক রকম। আমার ফ ির ঢাকার বাইের। জলা পযােয় ভ াট িনব ন করা যােব?
উ র: উৎপাদন ের ভ াট ১৫%। উৎপাদন ের আপিন য
ঘাষণা দেবন স ে ই আপনােক িবি করেত
হেব। আপিন যিদ ঘািষত ে র চেয় কম ে িবি করেত চান তাহেল তা আেগ থেক পি কায় িব ি িদেয়
জানােত হেব। এবং ভ াট অিফসেক জানােত হেব। তেব, য আইেটেমর উৎপাদন ের
১৮০ টাকা তা িডলােরর
কােছ ৪০ টাকায় িবি করা াভািবক বসায়ীক রীিত-নীিতর সােথ সাম
ণ হয় না। আপনার ে র ি তীয়
অংেশর উ র হেলা িবিভ শহের িবিভ রকম ােকজ ভ াট আেছ। উৎপাদনকারীর ে সারােদেশই ভ াট লত
১৫%। তেব, িক িক িত ােনর ে ৩% টানওভার কর েযাজ আেছ। সাধারণত যসব িত ােনর বািষক
িবি র পিরমাণ ৮০ ল টাকা বা তার কম সসব িত ান ৩% হাের টানওভার কর দান করেব। দেশর যেকােনা
ােনই ভ ােটর রিজে শন নয়া যায়।
-১০৮: িনব ন নওয়া আেছ আমার একটা ফাম এর উপর। িক তা িরিনউ করা নাই। আমার আরও ২ ফাম আেছ
ও েলােত করা নাই। এখন আমার আমদািন র ািন য ফাম আেছ স িনব ন করেত চাি লাম তার জ ভ াট
কিমশনার এ িগেয়িছলাম তখন তারা শক ৯ এ া ফার করেত বেলেছ। আর যিদ একই নােম রাখেত চাই সব েলা
সে ে ড লাইেস পিরবতন করেত হেব। সটা ঝােমলা ণ তাই বলিছলাম আপিন গািজ িনং হাউস আমদািন
র ািন নােম কের দন। তখন িতিন বলল একটা ম িদেয় রন করার জ তখন আিম িকভােব করব েজ উঠেত
পারিছলামনা। তােক বললাম িকভােব করব বলােত বলল যভােব পােরন কেরন। পারিছলামনা বেল িনেজই কের িদল
এর পর বলল এটা িক আপিন হােত হােত পাঠােবন নািক আমরা পাঠাব? আিম বললাম যভােব ভাল হয় কেরন।
তারপর তারা ম িফলাপ কের বলল খরচাপািত দন। আিম বললাম কন? তারপর বলল এই য কাজটা কের িদলাম
তখন আিম বললাম এ
কােজর জ আবার খরচাপািত দওয়া লাগেব। এটা বলার পর আমার কােজ আর হাত
িদলনা। এখন এসব ে িক সিত ট কা দাওয়া লােগ?
উ র: ভ াট িনব ন নবায়ন করেত হয় না। ভ াট িনব েনর আেবদন দািখল করা আেবদনকারীর দািয় । িনব ন হণ
সং া িবষেয় এ যাবৎ বশ জ লতা িছল। সসেবর অেনক কারণ রেয়েছ। তেব, আশার কথা হেলা, আগামী ১৫ মাচ
তািরখ থেক অনলাইেন িনব েনর আেবদন করেত হেব। ভ াট অিফেস হাডকিপ আেবদনও দািখল করা যােব। এই
ন ন িসে েম লত ক ীয় িনব ন হেব। অথাৎ এক কা ািনর আওতায় একািধক িত ান থাকেল তার জ
এক ভ াট রিজে শন করেত হেব। তাই, আমােদর পরামশ হেলা আপিন ১৫ মাচ তািরেখর পর ভ াট রিজে শন
ক ন। তাহেল আপনার এক রিজে শন করেত আর কােনা অ িবধা থাকেব না বেল আশা কির।
-১০৭: ১০৭। (ক) এক সািভিসং কা ািন অ এক কা ািনেক যখন িলফট, জনােরটর সািভস দান
করেছ তখন সািভস হণকারী িত ান উৎেস কর কতন করেত পারেব িক যিদ তা না কের সািভস দানকারী
িত ান িনেজরাই সািভস হণকারী িত ান র িনকট থেক সক ১১ ফরেম ভ াট িনেত পারেব িক না ।
(খ) সািভিসং এর কােজ িনেয়ািজত কান িত ান সক ১৬, ১৭, ১৮ মইনেটইন করেব িক না ।
(গ) লাকাল মােকট থেক ভ াট না িদেয় য় করা কান পাটস যখন কান িলিমেটড কা ািনেত সরবরাহ করেব
তখন সািভিসং কা ািন িক সক ১১ ফরেম ৫% ভ াট ক াল েলট করেব?
উ র: (ক) উৎেস কতন করেত হেব এটাই িনয়ম। িনয়েমর বাইের াধীনমত কােনা কাজ করার অবকাশ নই।
(খ) যসব িত ান উপকরণ কর রয়াত নয়, সসব িত ান সক ১৬, ১৭, ১৮ মইনেটইন কের, তা য ধরেনর
িত ান হাক না কেনা।
(গ) হ , ৫% ভ াট যাগ করেত হেব।
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-১০৬: আিম এক
কাদাির িত ােন পিরচালনা কির িক আমার ভ াট রিজে শান থাকেলও ভ ােটর কান
কায ম নই, আিম িত বছের নবায়ন ও কেরিছ। িক ভ াট কায ম না হউয়ায় দািখল প জমা দইিন। এখন
িমর র অিফস থেক আমােক ২৫০০০ টাকা দািব করেছ। বপার হল, আমার কান ভ াট বেকয়াই হয়িন, দািখল
প জমা দইিন। এখন আমার ে িক ধরেনর আইিন িবধান েযাজ হেব।
উ র: এমন অেনক কাদাির িত ান আেছ যারা দীঘিদন ধের কাজ কের ন। সাধারণত জিরমানা করা হয় না।
ভ ােটর রিজে শন নবায়ন করেত হয় না। আপিন িলেখেছন য, আপিন রিজে শন নবায়ন কেরেছন স িবষয় িক
ঝেত পারলাম না। আমােদর বতমােন ায় ৮ ল ৪০ হাজার ভ াট রিজে শন আেছ। িক দািখলপ দািখল কের
মা ৩৫ হাজােরর কাছাকািছ। অথাৎ অিধকাংশ িত ান দািখলপ দািখল কের না। এই িত ান েলা হেলা
কাদারসহ অেনক িত ান যারা রিজে শন িনেয়েছ িক মােঝ মােঝ কাজ কের; আবার কের না এমন িত ান।
এসব ল ল িত ানেক আইন মাতােবক মামলা করা, জিরমানা করা ইত ািদ স ব হয়িন। আপনার ে কেনা
২৫,০০০ টাকা দািব কেরেছ তা আমােদর বাধগ হেলা না। আপিন অ হ কের িবভাগীয় অিফেস বা কিমশনােরট
অিফেস যাগােযাগ কের কােনা িসিনয়র অিফসারেক িবষয় বলেত পােরন।
-১০৫: অ াহিত া প আমদািন করেত হেল িক িক সক ফেমর েয়াজন হেব?
উ র: আমদািনর সময় কােনা সক ফরেমর েয়াজন হয় না। আপিন াভািবকভােব আমদািন করেবন। যিদ
আমদািন পে র ওপর ভ াট থেক থােক তাহেল আমদািন ের তা আদায় করা হেব। যিদ ভ াট না থােক তাহেল
ভ াট ছাড়াই প খালাস দয়া হেব।
-১০৪: দশ িডিজেটর রিজসে শণ না ার আিম ১১ িডিজট করেত চাি , এই াপাের এক িনেদিশকা কািশত
হেয়িছল িক মহাখালী সক অিফস যাওয়ার পর সক কমকতাগণ আমার িরটান সহ যাবতীয় আরও নানািবধ
কাগজপ দখেত চাে ন, য েলা ঐ িনেদিশকায় চাওয়াই/Require করাই হয়িন। য ত েলা চাওয়া হেয়েছ,
স েলা হল ১১ িডিজট করার আেবদনপ আর রিজে শেনর ফেটাকিপ, এই েটাই আিম এেনিছ এবং আমার সকল
ত ই ক আেছ, তাহেল িনেদিশকা ব পালন করার পেরও আমােক এভােব হয়রািন করা হে এবং এই াপাের
আিম িক করেত পাির?
উ র: আমােদর পরামশ হেলা আগামী ১৫ মাচ তািরখ থেক ন ন ভ াট আইেনর আওতায় রিজে শন দয়া
হেব
অনলাইেন। তাই, আপিন ১৫ মাচ তািরখ বা তার পের অনলাইেন রিজে শন পিরবতন ক ন। তাহেল আপনার আর
অিফেস যাওয়ার দরকার হেব না।
-১০৩: ১৯৯১ সােলর আইন অ যায়ী ভবন সং ােরর/ মরামত ওপর কত হাের ভ াট হেব? এছাড়া ন ন আইন
কাযকর হেল, লাই ২০১৭ থেক রাতন চলমান কমকাে র িহসাব িক ন ন আইন নািক রাতন আইেনই করা
হেব? রাতন আইেনর িহসােবই ন ন আইেন (২০১৭-২০১৮) ভ াট আেরাপ করা হেল সই িনেদিশকা টা কাথায়
পােবা? এই িনেদিশকা সক অিফেস আিম দখােত চাই যন ববত কমকাে র িহসাব চলিত ২০১২ এর আইন ারা
১৫% কের কেট রাখা না হয় যটা বতমােন আিম ৫% কের িদি । এক ভবন িনমােণর চলমান ি য়ায় ১৯৯১
সােলর আইন অ যায়ী য হাের ভ াট কাটা হে ঐ একই ভবেনর িনমাণ কাজ ২০১৭-২০১৮ অথবছেরও চলমান
থাকেল তাহার উপর ভ াট এর িহেসব টা িক প হেব?
উ র: িনমাণ, সং ার, র ণােব েণর ওপর বতমােন ভ ােটর হার ৬%। ন ন আইেন ১৫% ভ াট হেব। তেব, অেনক
ে দখা যােব য, রাতন ট ােরর কাজ অেনকিদন ধের চলেব। এ পে ে জাতীয় রাজ বাড িনেদশনা জাির
করেব। িনেদশনা জাির কের এক তািরখ ক কের দেব। স তািরেখর পর হেত ১৫% ভ াট েযাজ হেব।
-১০২: আমার মেয় একটা একােডিমেত পের সখান থেক বলেছ েত ক িবষেয় ১৫% কের ভ াট িদেত হেব
উশন িফ িহেসেব। আমার মেয় ইংিলশ িমিডয়ােম পেড়। এটা িক সিত িদেত হেব?
উ র: ইংিলশ িমিডয়াম েলর ওপর বতমােন ভ ােটর হার ৭.৫%। উশন িফর সােথ ৭.৫% ভ াট পিরেশাধ করেত
হেব। যসব ল িবেদশী কাির লা ইংিলশ িমিডয়ােম পড়াই সসব লেক আমােদর দেশর বতমান ভ াট ব ায়
ইংিলশ িমিডয়াম ল বলা হয়। জাতীয় কাির লা ইংিলশ িমিডয়ােম পড়ােল স লেক ইংিলশ িমিডয়াম ল বলা
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হয় না এবং সখােন ভ াট নই। যমন: স যােসফ ল, হিল স ল বাংলােদশ সরকােরর জাতীয় কাির লা
ইংিলশ িমিডয়ােম পড়ায়। এসব েলর উিশন িফর ওপর ভ াট নই।
-১০১: আিম াক জ ভ াট িদেয় থিক। এই বছের ােকজ ভ াট এর পিরমান নিছ ২৮০০০ টাকা। আমার তা
৩০০০০০ ল আেস না এক বছের। এখন আিম িক করেবা?
উ র: কা কা িত ান ােকজ ভ াট দান করার যা বেল িবেবিচত হেব তা সাধারণত ানীয় ভ াট অিফস
এবং ানীয় দাকান মািলক সিমিত আেলাচনা, পিরদশণ কের ক কের থােক। তাই, আপনার বছের িবি কত হয়
বা হেব স িবষয় ানীয়ভােব ক করেত হেব । ানীয়ভােব ক করার পর আপিন যিদ ােকজ ভ াট দয়ার জ
যা িবেবিচত হন তাহেল আপিন ােকজ ভ াট িদেবন। তা নাহেল া াড হাের ভ াট দেবন। ােকজ ভ ােটর
বতমােন ৪
াব রেয়েছ যা িন প:

µwgK
bs

†h mKj GjvKvi Rb¨ cÖ‡hvR¨

1
1.

2
XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb, XvKv `wÿY
wmwU K‡c©v‡ikb I PÆMÖvg wmwU
K‡c©v‡ikb GjvKv
Ab¨vb¨ wmwU K‡c©v‡ikb GjvKv
†Rjv kn‡ii †cŠi GjvKv
†`‡ki Ab¨vb¨ GjvKv

2.
3.
4.

†Uwej
m‡e©v”P evwl©K g~j¨
ms‡hvR‡bi cwigvY

g~j¨
ms‡hvRb
K‡ii nvi
3
4
1,86,667/- UvKv
15%

1,33,334/- UvKv
93,334/- UvKv
46,667/- UvKv

15%
15%
15%

cÖ‡`q b~¨bZg
g~j¨ ms‡hvRb K‡ii
cwigvY
5
28,000/- UvKv

20,000/- UvKv
14,000/- UvKv
7,000/- UvKv

-১০০: আিম মিডক াল য পািত আমদািন কির। আমদািন করার সময় ATB বা অ া ভ াট প কের িনেয়
আিস। আবার যখন হসিপটােল সা াই কির তখন তারা িবল দওয়ার সময় 4% ভ াট কেট রােখ। কন ২ বার ভ াট
নওয়া হে ?
উ র: িনয়ম হেলা আপিন যিদ ট ােরর িবপরীেত আমদািন কের সরবরাহ দন, তাহেল আমদািন প খালাস করার
সময় আপিন যখন কা মেস ড েম দািখল করেবন, তখন ট ার সং া ড েম দািখল করেত হেব। তাহেল
আমদািনর সময় ৪% এ িভ আেরাপ করেব না। ওই প সরবরাহ দয়ার সময় ৫% উৎেস ভ াট কাটেব। আমদািন
প খালাস করার সময় ট ার সং া ড েম দািখল না করেল এধরেনর সম া হয়।
-০৯৯: আমার িস
াংক এ া নাম আেম কাড আেছ। বছর শেস আমার য সািভস চাজ আেস ওই টা আিম
অেয়বার পাই । এখন অেয়বার এর রা টাকা ফরত পেলও ভ াট ফরৎ পাই না কন? আমােক অ
াংক থেক
ফরত িদেলও িস
াংক দয়ণা কন? সািভস চাজ না আসেল এটার উপর ভ াট িকভােব আেস?
উ র: এর উ র আপনার াংক ভােলা িদেত পারেব। াংক কেনা সািভস না িদেয় সািভস চাজ আেরাপ করেছ এবং
তার ওপর ভ াটও আেরাপও করেছ তা আমােদর বাধগ হে না। মাটকথা সািভস না িদেল তার ওপর কােনা
ভ াট নই। এ িবষেয় াংেকর অভ ের য কাজ আেছ তা াংেক করেত হেব। আপিন অ হ কের আপনার
াংেকর কােছ এিবষেয় া া চাইেত পােরন।
-০৯৮: যারা পাথর সা াই দয় তােদর ওপর িক কান ভ াট আেছ?
উ র: হ , যিদ উৎেস ভ াট কতনকারীর কােছ সরবরাহ দয়া হয়, তাহেল সাধারণত যাগানদার সবা িহেসেব ৫%
ভ াট উৎেস কতন করেত হেব। তেব, আপিন পাথর আমদািন কের সা াই দেবন, না-িক ানীয় বাজার থেক িকেন
সা াই দেবন এবং আপিন সা াই এর সােথ িক ড েম দেবন তা জানেত পারেল আেরা স ক উ র দয়া স ব
হেতা।
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-০৯৭: জাহােজর ভাড়া এটার উপর িক কান ভ াট া আেছ িকনা? যমনঃ ইি য়া থেক কান মাল আনেব স
ভাড়ার উপর কান ভ াট া আেছ িকনা? SRO/২২৩ আইন/১৯৯৯.
উ র: িশিপং এেজ সবার ওপর ভ াট আেছ ১৫%। ইট ফেরায়াড ার সবার ওপর ভ াট আেছ ১৫%। িশিপং
এেজ হেলা জাহাজ আসা, অব ান করা, ান করা ইত ািদ সং া কাজ কের। ইট ফেরায়াডার মালামাল পৗঁেছ
দয়। তােদর দয়া সবার মে অেনক িক অ
থােক।
-০৯৬: িম উ য়ন সং া ও িম িনমাণ সং ার ওপর ২০১২-২০১৩, ২০১৩-২০১৪, ২০১৪-২০১৫, ২০১৫-২০১৬,
২০১৬-২০১৭ অথবছের িক হাের ভ াট েযাজ িছল এবং আেছ? আমার িক বেকয়া িহেসব রেয় িগেয়েছ স েলা
পিরেশাধ করেবা। বা এই াপাের আইন এবং কািশত কান াপন উভয়ই আমােক জানােবন।
উ র: িম উ য়ন সং া অথাৎ যারা িম উ য়ন কের িবি কের তােদর ওপর ভ ােটর হার ৩ শতাংশ। দীঘিদন হেত
এ হার চা রেয়েছ। ভবন িনমাণ সং া অথাৎ যারা াট তরী কের িবি কের তােদর ওপরও ভ ােটর হার িছল ৩
শতাংশ। ২০১৫ সােলর ন মাস থেক এই হার িতন
ােব ভাগ করা হেয়েছ, যা িন প:
Gm
feb wbg©vY
010.20 ms¯’v

1100 eM©dzU ch©šÍ
1101 eM©dzU †_‡K 1600
eM©dzU ch©šÍ
1601 eM©dzU I Z`yaŸ©

1.5%
2.5%
4.5%

-০৯৫: িমি দাকােনর বাৎসিরক ১২ ল টাকার উপর কত হাের ােকজ ভ াট আেরাপ হেব?
উ র: িমি র দাকান ােকজ ভ াট িদেত পারেব না। আমােদর দেশর ভ াট ব ায় িমি সবা িহেসেব িবেবিচত।
িমি র ওপর ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ। তা ছাট বা বড় দাকান যাই হাক না কেনা। য সব ছাট ছাট দাকান প
িকেন িবি কের তারা ােকজ ভ াট িদেত পাের।
-০৯৪: আমার বসােয়র ধরন টিলকিমউিনেকশন? আিম য জায়গায় াবসা পিরচালনা কির সটা ভে ফলা
হেয়েছ সজ আিম অ জায়গায় পিরবতন কেরিছ এখন ভ াট এর কানা পিরবতন করেত মাহাখািল কিমশনার
অিফেস িগেয়িছলাম সখান থেক বলেছ high court এ যেত এবং ৩০ হাজার টাকা চেয়েছ এখন আিম িক
করেত পাির?
উ র: িনব েন যেকােনা পিরবতেনর জ
সক-৯ ফরেম ভ াট িবভাগীয় অিফেস আেবদন করেত হয়। আেবদন
করেত কােনা িফ জমা িদেত হয় না। আপিন অ হ কের আপনার ভ াট িবভাগীয় অিফেস যাগােযাগ ক ন।
-০৯৩: আমরা এনিজও-র VDO Documents তরী কির। এর উপর ভ াট কত % হেব?
উ র: এে ে ভ ােটর হার হেলা ১৫ শতাংশ।
-০৯২: এই বছের ােকজ ভ াট এর পিরমান কত।
উ র: এই বছের ােকজ ভ ােটর পিরমাণ ানেভেদ িন প:
µwgK bs
(1)
1.

wb¤œewY©Z GjvKvq Aew¯’Z †QvU †QvU
†`vKvb
(2)
XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb, XvKv `wÿY
wmwU K‡c©v‡ikb I PÆMÖvg wmwU
K‡c©v‡ikb GjvKv
14

evwl©K cÖ‡`q b~¨bZg
g~j¨ ms‡hvRb K‡ii cwigvY
( ৩)

28,000/- UvKv

µwgK bs
(1)
2.
3.
4.

wb¤œewY©Z GjvKvq Aew¯’Z †QvU †QvU
†`vKvb
(2)
Ab¨vb¨ wmwU K‡c©v‡ikb GjvKv
†Rjv kn‡ii †cŠi GjvKv
†`‡ki Ab¨vb¨ GjvKv

evwl©K cÖ‡`q b~¨bZg
g~j¨ ms‡hvRb K‡ii cwigvY
( ৩)

20,000/- UvKv
14,000/- UvKv
7,000/- UvKv

-০৯১: আমার ৩টা
আেছ ১. সবা দানকাির সবা হণকারীেদর েষাক ১১ িদেল হেব িকনা। আিম সবা
দানকারী িহেসেব শক ১৬ ১৭ ১৮ ম মে ন করার বা বা া আেছ িকনা। আিম লাকািল পাস য় কের যখন
িব য় করব তখন ৫% ভ াট কের
িনধারণ করেত পারব িকনা। এে ে সমি ত রিজ ার মে ন করেলই
হেব িকনা।
উ র: (১) হ , হেব। সেকােনা ভ াটেযা সরবরাহ দান করার সময় িনয়ম হেলা সক-১১ চালানপ ই করেত
হেব। তেব, সব ে ই য সক-১১ চালানপ থাকেল উৎেস ভ াট কাটেব না তা নয়। (২) সক-১৬, ১৭, ১৮
রিজ ার সংর ণ করার বা বাধকতা ভ াটেযা সরবরাহ দানকারী সবারই আেছ। (৩)
িন ারণ করা
আপনার িবষয়। আপিন যেকােনা পিরমাণ
সংেযাজন করেত পারেবন এবং তার সােথ ভ াট যাগ করেত
পারেবন। ভ াট দান কেরন তা। তাই, অব ই আপনােক ভ াট যাগ কের
িন ারণ করেত হেব।
-০৯০: আিম বািহর থেক প আমদািন কের সরকাির সং ায় িবি কির আমদািন করার সময় ভ াট ১৫%,
SD িদেয় আনার পর টা িবি য় করার সময় যখন সরকাির সং ায় িবল দয় তখন একটা পিরমােণ আবার ভ াট
কেট িবল দয়। এভােব ৩বার ভ াট নওয়ার কারণ কী?
উ র: ভ াট হেলা ব রিবিশ কর ব া। িবিভ ের ভ াট আদায় করা হয়। র েলা হেলা: আমদািন র,
উৎপাদন র এবং বসায়ী র। এক ের ভ াট পিরেশাধ কের পেরর ের ওই ভ াট রয়াত িনেত হয়। এরপর
সংেযাজন কের সব েমাট ে র ওপর আবার ভ াট িদেত হয়। এই হেলা ভ ােটর া াড িনয়ম। িক আমােদর
দেশর ভ াট ব ায় এই া াড িনয়েমর বাইের আেরা নানািবধ িনয়ম করা হেয়েছ। এমন এক িনয়ম হেলা েবর
ের রয়াত না িনেল পেরর ের ১৫ শতাংেশর েল কমহাের ভ াট পিরেশাধ করেত হয় । আমার মেন হয় আপিন
উপকরণ কর রয়াত নন না এবং ভ াট চালানপ ই কেরন না। তাই, অিফস আবার আপনার িবল থেক ৫ শতাংশ
ভ াট কেট নয়। তেব, আমদািন করার পর সরবরাহ করেল ভ াট কাটেব না স ব া আেছ। আপনােক ভ ােটর সব
িহসাবপ সংর ণ করেত হেব, ভ াট চালান ই কের সরবরাহ িদেত হেব এবং দািখলপ দািখল করেত হেব ।
তাহেল আপনার সরবরাহ থেক ভ াট কাটেব না।
-০৮৯: আিম একটা িবষয় জানেত চাি লাম এখন আমার াবসা আেছ আমার াবসার নাম আমার ব র াবসা
নাম একই। আমার ব ভ াট রিজে শন িনেয়েছ আেগই। আিম এখন িনেত চাি এখন ভ াট রিজে শন িকভােব
িনব।? একই নাম হওয়ায় কােনা সম া আেছ িকনা”
উ র: একই নােম ভ াট িসে েম
রিজে শন হয় না। নাম িভ হেত হেব। িক টা হেলও িভ হেত হেব।
ভ াট আইেনই নয়, কা ািন আইন, ড মাক রিজে শন আইন, পেট এ া িডজাইন আইন ইত ািদ আইেনও
আমার জানামেত িত ােনর নাম আলাদা হেত হয়। থেম কউ কােনা নােম ভ াট রিজে শন কিরেয় িনেল ওই
নােম আর ি তীয় রিজে শন করা যােব না।
-০৮৮: আমার রাবার বাগান আেছ রাবার আমার িনজ দােম রাখা হয়। এখন এসব উপাদান এর উপর িক ভ াট
হেব? যিদ না হয় তাহেল িলশ আমায় হয়রািন করেছ কন।?
উ র: রাবােরর উপর ভ াট আেছ। তেব, তা িলেশর িবষয় নয়। তা ভ াট িবভােগর িবষয়। আপিন অ হ কের ানীয়
ভ াট অিফেস যাগােযাগ ক ন।
-০৮৭: Exempted প আমদািন করেত হেল কান ফেমর সহায়তা িনেত হেব?
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উ র: ভ াট প আমদািন করেত হেল ভ াট সং া কােনা
সরাসির বলেল আমরা উ র দয়ার চ া করেবা ইনশাআ াহ।

শাল ফরম নই। আপনার িক সম া হেয়েছ তা

-০৮৬: াবসােয়র ে বািড় ভাড়ার উপর ভ াট ১৫% িক আিম যিদ মােসর ১৫ তািরখ এর মে ভাড়া না
দই তাহেল িক আরও ২% যাগ কের িদেত হেব?
উ তর: হ , আপনার কথা স ক। আপিন যিদ যথাসমেয় ভ াট পিরেশাধ না কেরন তাহেল মািসক সরল হাের ২%
যাগ কের পিরেশাধ করেত হেব।
-০৮৫: আিম MEP Group থেক বলিছ। আমােক বনােপাল কা মস থেক বলেছ সক ১ এবং ১(ক)
অ েমাদন কিপ জমা িদেল ATP মও ফ করেব। এ র SRO-124 আইন ২০১৫। িক আমার
হে ২০১৬
সােল ২ ন ১৮১ না ার আইন িত ািপত হেয়েছ তােত লখা িছল িবিধমালা ১ এবং ১(ক), সক ৭ দািখল
সােপে আি ম সক ATP মও ফ করা যােব। তাহেল এখেনা বনােপাল কা মস কন সক ১ এবং ১(ক)
অ েমাদন কিপ জমা িদেত বেলেছ?
উ র: সক-৭ অথবা সক-১ যেকােনা এক থাকেলই আমদািন ের এ িভ মও ফ পাওয়া যােব। আপিন সক-৭
জমা িদেল সক-১ চাওয়ার কথা নয়। িবষয় িব ািরত জানা গেল বলা যেতা কেনা সক-১ চেয়েছ। অ হ কের
যিদ আপিন জানান য, আপনার িত ান িক ধরেনর িত ান। আপনারা িক আইেটম আমদািন কেরেছন। আমদািন
কের িক করেবন। তাহেল আেরা
উ র দয়া স ব হেব।
-০৮৪: আিম চকবাজার থেক খলনা িকেন বাংলােদেশর িবিভ যায়গায় িব য় কির আিম যখন িকনিছ তখন
ােকজ ভ াট িদেয় িকনিছ িক যখন িব য় করেত যাি তখন তা আমােক বলেছ ৪% হাের ভ াট িদেত হেব
ােকজ ভ াট িদেল হেব না এখন আিম জানেত চাি য সে ে আপনােদর ি য়া িক এবং উৎেস কর কতেনর
কান ত য়নপ ঐ িত ান র নই ।
উ র: আপিন যখন িবি কেরন তখন বসায়ী েরর ভ াট পিরেশাধ করেত হেব। ােকজ ভ াট হেলা ছাট ছাট
দাকানদােরর জ । বতমােন ােকজ ভ ােটর াব েলা িন প:
µwgK bs
(1)
1.

2.
3.
4.

wb¤œewY©Z GjvKvq Aew¯’Z †QvU †QvU
†`vKvb
(2)
XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb, XvKv `wÿY
wmwU K‡c©v‡ikb I PÆMÖvg wmwU
K‡c©v‡ikb GjvKv
Ab¨vb¨ wmwU K‡c©v‡ikb GjvKv
†Rjv kn‡ii †cŠi GjvKv
†`‡ki Ab¨vb¨ GjvKv

evwl©K cÖ‡`q b~¨bZg
g~j¨ ms‡hvRb K‡ii cwigvY
(৩)
28,000/- UvKv

20,000/- UvKv
14,000/- UvKv
7,000/- UvKv

আপিন যিদ ওই ােবর মে না পেড়ন তাহেল আপনােক ৪% অথবা ১৫% বসায়ী েরর ভ াট পিরেশাধ করেত
হেব। অব ভ াট আপিন তার কাছ থেক ে র সােথ িনেয় নেবন। আপিন যিদ রয়াত না নন তাহেল ৪%
ভ াট পিরেশাধ করেবন। আর আপিন যিদ রয়াত নন তাহেল ১৫% ভ াট পিরেশাধ করেবন।
-০৮৩: আমার এক িলিমেটড কা ািন আেছ িরয়ার সািভস আিম ২০ টাকা া এর দাম িন ১৫% vat
সহ। সরকােরর অ মিত আেছ আমার উৎেস vat কাটা। যখন আিম vat কেট অ
িরয়াের িদেল তারা মানেত
চাই না তাহেল আমার এখন িক করার আেছ?
উ র: িলিমেটড কা ািন িহেসেব আপনার উৎেস ভ াট কতন করার দািয় রেয়েছ। তেব, উৎেস ভ াট কতন করেত
হেব আপিন যখন
পিরেশাধ করেবন তখন। আপিন যখন য় কেরন তখন আপিন
পিরেশাধ কেরন। প বা
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সবার
পিরেশাধ করার সময় আপনােক েযাজ হেল উৎেস ভ াট কতন করেত হেব। আপিন যখন সবা িদেয়
নেবন তখন আপনার উৎেস ভ াট কাটার দািয় নই। তখন আপনােক িযিন
পিরেশাধ করেবন, িতিন ভ াট
কাটেবন যিদ েযাজ হেয় থােক।
-০৮২: জীবন বীমার কায েম আমরা রয়াত পাব িকনা? জা য়ািরেত কায ম পিরচািলত হেয়েছ এখন
ফ য়ারীেত আমরা রয়াত পাব িকনা?
উ র: জীবন বীমা পিলিসর ওপর ভ াট নই। সাধারণ বীমা পিলিসর ওপর ভ াট আেরািপত আেছ। তাই, জীবন বীমার
ওপর যেহ ভ াট নই, সেহ রয়াত নয়ার কােনা
নই।
-০৮১: টায়ার এবং ি েক এর গাডাউন এর উপর কত % ভ াট হেব ১৯৯১ আইন অ যায়ী?
উ র: আপনার টা
বাঝা যাে না। গাডাউন যিদ ভাড়া নয়া হয়, তাহেল ভাড়ার ওপর ভ াট ১৫ শতাংশ।
টায়ার এবং ি ক া যিদ িবি করা হয়, সে ে বসায়ী েরর ভ াট পিরেশাধ করেত হেব। বসায়ী ের িবি
করার কেয়ক কার প িত রেয়েছ। সাধারণত উপকরণ কর রয়াত িনেল ১৫ শতাংশ হাের ভ াট পিরেশাধ করেত
হেব। রয়াত না িনেল ৪ শতাংশ হাের ভ াট পিরেশাধ করেত হেব।
ন-০৮০: আমরা বাইেরর সা ায়ার থেক িক কেপােরট িগফট তির কের িনেয় আসিছ বািহেরর দশ থেক,
তাহেল আিম কত শতাংশ হাের ভ াট িদেবা?
উ র: আপনার কাজ সাধারণ আমদািনর আওতায় পেড়। আমদািন ের আপনার ওই আইেটম েলার ওপর যিদ
ভ াট েযাজ থােক তাহেল ভ াট পিরেশাধ করেত হেব। আমদািন ের ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ।

-০৭৯: উপেজলা কমে এ অিফস েয়াজনীয় তাই ৫০ জেনর আ ায়েন িক না া িকেনিছ একটা ছাট খাট
ােমর দাকান থেক। আিম ৭.৫% হাের ভ াট িদেয়িছ িক তারা বলেছ ১৫% হাের ভ াট িদেত হেব। আিম তা
আপনােদর গেজট এ দখলাম এিস হােটল এ ১৫% আর নন এিস ত ৭.৫% হাের ভ াট িদেত হেব তাহেল আিম
এখন কত ভ াট িদেবা?
উ র: আপনার য় আমােদর দেশর ভ াট ব ায় ক াটািরং সািভস িহেসেব িবেবিচত হেব। না া, খাবার ইত ািদ
যিদ রে ার য় বেস খেয় আসা হয় তাহেল তা হেব রে ার সবা। আর না া, খাবার ইত ািদ যিদ কউ সরবরাহ িদেয়
যায় বা আপিন িনেয় আেসন তাহেল তা হেব ক াটািরং সবা। আপিন স ক বেলেছন য, এিস রে ার র ভ াট ১৫
শতাংশ, আর নন-এিস রে ার র ভ াট ৭.৫ শতাংশ। িক ক াটািরং সািভস এর ভ াট ১৫ শতাংশ। তাই, এে ে ১৫
শতাংশ ভ াট পিরেশাধ করেত হেব।
-০৭৮: আমরা এয়ার কনিডশেনর য াংশ বািহের থেক আমদািন কের িনেয় এেস এয়ার কনিডশন া ফ াকচারড
কের িবি কির এখন আমােদর ঐ িত ান র ভ াট রিজে শন করেত এয়ার কনিডশেনর জ এক এক িভ
কাড লাগেব সক অিফেস যাগােযাগ করার পর ওনারা বলেছ এয়ার লােরর এক িভ কাড আেছ িক এয়ার
কনিডশেনর এক িভ কাড নই এখন আিম জানেত চাি আমােদর িক এয়ার লােরর এক িভ কাড িদেয়
রিজে শন করেত হেব নািক এয়ার কনিডশেনর আলাদা কাড আেছ থাকেল কাড িক?
উ র: এয়ার কি শনােরর যিদ এক িভ কাড না থােক তাহেল এয়ার লােরর এক িভ কাড বহার করেল
কােনা সম া নই। এক িভ কাড মা ভ াট রিজে শন এবং রাজ িহসাব সংর ণ কােজ বহার করা হয়।
এমন অেনক আইেটম রেয়েছ যার কােনা িনিদ এক িভ কাড নই। সসব আইেটেমর ে কাছাকািছ কােনা
আইেটেমর এক িভ কাড বহার করা যােব। অথবা িবিবধ এক িভ কাড বহার করেত হেব।
-০৭৭: আিম িব িভ এর লনা উপেক থেক বলিছ আমােদর অিফেসর েয়াজেন য ফেটাকিপ করা হয় কখেনা
১০ টাকার কখেনা ২০ টাকার এখন আমরা যখন ভাউচার জমা দই তখন আমােদর থেক ১৫% ভ াট কেট িনে
এখন আিম জানেত চাি ওনারা িক উৎেস কর কতন করেছ?
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উ র: আপনার বিণত ে উৎেস ভ াট কাটা হে । ইহা উৎেস কর নয়। কর বলেত আমরা সাধারণত আয়করেক
েঝ থািক, যা ইনকাম া । ভ াট হেলা
সংেযাজন কর। আয়করও উৎেস কাটা হয়। আয়কর উৎেস কাটা হেল
তােক িডএস বেল অথাৎ া িডডাকশান এ াট সাস। আর ভ াট উৎেস কাটােক িভিডএস বেল অথাৎ ভ াট
িডডাকশান এ াট সাস। এে ে উৎেস ভ াট কাটা হে ।
-০৭৬: আিম একজন আই কনসালেট আিম দখলাম য আই িবেশষ এর উপর অ হিত া । আিম
অথম নালেয়র এক
ােজে কাজ করিছ ি শ এক কা ািন এই েজ কাযকর করেছ বাংলােদেশ। আিম
ওখােনও আই কনসালেট িহেসেব কাজ কেরিছ আিম দখলাম অথম নালেয়র সবার উপর ভ াট এে
েটড,
এখন আিম য কা ািনর হেয় কাজ করেত চাি ওনারা মানেত চাে না বলেছ এনিবআর থেক িলিখত আনেত
এখন আিম িক করব ।
উ র: বতমান ভ াট আইেনর ি তীয় তফিসেলর অ ে দ ৬(খ) এর মা েম কি উটার িবেশষ ক ক দ
সবােক ভ াট
রাখা হেয়েছ। অথাৎ কি উটার িবেশষ ক ক য সবা দান করা হয়, তার ওপর ভ াট নই।
যেহ আইন ারা এখােন ভ াট করা হেয়েছ, সেহ এে ে এনিবআর এর কােনা া া দয়ার েয়াজন নই।
কি উটার িবেশষ ক ক দ সবার উপর ভ াট নই। তাই, এে ে উৎেস ভ াট কতন করার িনয়ম নই।

-০৭৫: আমরা লনায় এক নৗকা বাইচ িতেযািগতার আেয়াজন কির এর
র কের ামীন ফান। তার
টাটাল ১২,৫০,০০০ টাকার উপর ভ াট ামীন ফান ঢাকা অিফেস জমা িদেয়েছ। আমরা িডল নয়ার আেগই ামীন
ফান আমােদর বলেছ অরেধক টাকার মােন ৬,৫০,০০০ টাকার উপর ভ াট পিরেশাধ করেত এবং আমরা লনা
অিফেস ভ াট িদেয়িছ। পের আমরা যখন ামীন ফােনর কােছ ওই টাকাটা ইম কির তখন তারা বেল তারা েরা
১২,৫০,০০০ টাকার উপর ভ াটটা পিরেশাধ কের িদেয়েছ। এখন আমরা য ভ াট ই বার দান করলাম আমরা
কীভােব এই টাকা ফরত পােবা।
উ র: আপনার
িরফা সং া । কােনা কারেণ যিদ সরকাির খােত অিতির ভ াট জমা হেয় যায় তাহেল তা
ফরৎ নয়ার িনয়ম আেছ। ইভােব এধরেনর ফরৎ নয়া যায়। যিদ জমাকারী িত ান চলিত িহসাব রিজ ার
সংর ণ কের, তাহেল জমা দয়ার ৬ মােসর মে চলিত িহসাব রিজ াের উ পিরমাণ অথ জমা কের নেব। আর
যিদ জমাকারী িত ান চলিত িহসাব রিজ ার সংর ণ না কের, তাহেল উ অথ ফরৎ পাওয়ার জ জমা দয়ার
৬ মােসর মে সংি ভ াট কিমশনার বরাবের আেবদন করেত হেব। িরফাে র আেবদন করার জ আলাদা ফরম
রেয়েছ, যা আর-৩১ নােম পিরিচত। উ , জমা হওয়ার ৬ মােসর মে চলিত িহসাব রিজ াের জমা কের না
িনেল বা িরফাে র আেবদন না করেল আর িরফা পাওয়া যােব না, তা তামাদী হেয় যােব।
-০৭৪: ১৯৯১ সােলর আইন অ যায়ী ২০১৬-২০১৭ অথবছের VDO ড েমে শন, িশ েণর কােজ াবহার হয়,
এই কায েমর উপর ভ াট কত হাের িনধারণ করা হইয়ােছ?
উ র: আপনার
আিম যত র ঝেত পেরিছ তা হেলা িভিডও ড েম ারী তরী করা হেয়েছ এবং তা িশ েণর
কােজ বহার করা হে । এক িত ান িভিডও ড েম ারী তির কেরেছ। অথাৎ এই িত ান সবা দানকারী।
আর এক
িত ানেক এই িভিডও ড েম ারী সরবরাহ দয়া হেয়েছ। অথাৎ এই িত ান সবা হণকারী।
যেকােনা ধরেনর িভিডও বা অিডও রকিডং করার কােজর ওপর বতমান ভ াট আইেন ভ াট আেরািপত আেছ।
ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ। এে ে াথিমকভােব উৎেস ভ াট কতন করার িনয়ম নই। তেব, সবা দানকারীেক ভ াট
চালান ই করেত হেব। তাহেল সবা হণকারী ভ াটসহ
পিরেশাধ করেব। যিদ সবা দানকারী ভ াট চালান
ই না কের, তাহেল সবা হণকারী ১৫ শতাংশ ভ াট উৎেস কতন করেব।
-০৭৩: Promotional Expense এর জ যিদ কউ িবেদশ থেক টাকা পাঠায় তাহেল তার উপর িক
ভ াট হেব?
উ র: আপনার
পির ারভােব বাঝা যায়িন। ক িবেদশ থেক টাকা পা েয়েছ? কার কােছ পা েয়েছ? িক
প িতেত পা েয়েছ? ইত ািদ িবষয় জানা গেল
উ র দয়া যেতা। সাধারণত িবেদশ থেক বেদিশক া
আসেল তার ওপর ভ াট নই। আপনার
েন আমার কােছ মেন হেয়েছ য, বাংলােদেশ অবি ত কােনা
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সাবিসিডয়ারী কা ািনর মাদার কা ািন িবেদশ থেক অথ পা েয়েছ বাংলােদেশ অবি ত সাবিসিডয়ারী
কা ািনর ােমাশনাল খরচ মটােনার জ । এভােব অথ যখন াংেক আসেব তখন াংক ভ াট কাটেব না। ওই
অথ যখন খরচ করা হেব তখন যিদ েযাজ হয় তাহেল ভ াট কাটেত হেব। সাধারণভােব অথ লন- দেনর ওপর ভ াট
কতন নই।
-০৭২: এই বাি
কাদািরর িবজেনস কের সরকাির কাজ লেত রট কের। ট াের অংশ হন সময় ৫.৫% রট
সাবিমট কের িক িবল পেম করার সময় ৬% কেট িবল তােক দাওয়া হয়। এটার এডজা েম িকভােব হেব।
আর এক
এই বাি যখন রড িকেন ক াকশন এর জ ধরা হল ১ ল টাকার িকনল সই রড বহার করল
িক িবল বাবদ ১.৫ ল টাকা হল সখান থেক আবার ভ াট কেট বািক টাকা দাওয়া হল এখন একবার স ভ াট
িদেয় িকনল আবার ২য় বার িবল দাওয়ার সময় আবার ভ াট কাটা হে িক কন।
উ র: আপনার
আিম পির ারভােব ঝেত পািরিন। যত
ঝেত পেরিছ তার িভি েত উ র হেলা কাদািরর
ে ইেতা েব ভ ােটর হার ৫.৫ শতাংশ িছল। িক বতমােন কাদািরর ভ ােটর হার ৬ শতাংশ। বশ কেয়ক বছর
হেলা এই পিরবতন হেয়েছ। তাই, এখন কােনা কাদার যখন রট দেবন তখন তােক ৬ শতাংশ ভ াট িহসাব কের
রট িদেত হেব।
আপনার ে র ি তীয় অংেশর উ র হেলা আমােদর দেশ ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ। যারা ১৫ শতাংশ ভ াট পিরেশাধ
কের তারা উপকরণ কর রয়াত িনেত পাের। তেব, যারা উপকরণ কর রয়াত িনেত পাের না তােদর জ সরকার
ভ ােটর হার কিমেয় িদেয়েছ। কাদাির এমন এক ধরেনর কাজ। যেহ কাদার ১৫ শতাংশ ভ াট পিরেশাধ কের
না, বরং ৬ শতাংশ ভ াট পিরেশাধ কের, তাই তার উপকরণ তথা ইট, রড, িসেম ইত ািদর উপর রয়াত িনেত পাের
না। তাই, এটা ভ ােটর উপর ভ াট বেল মেন হয়।
-০৭১: শক চালান প েত কাটা কা হেল বািতল হেল। সটা িক সােকল অিফেস জমা দাওয়া যােব।
উ র: বতমান ভ াট আইন অ সাের িনয়ম হেলা সক চালানপে কােনা কার কাটা-কা , ঘষাঘিষ বা ইেডর
বহার করা যােব না। যিদ কাটা-কা , ঘষাঘিষ ইত ািদ কােনা কারেণ হেয় যায়, তাহেল ওই চালানপ বািতল
করেত হেব। বািতল করার িনয়ম হেলা িতনকিপ চালানপে ই লাল কািল িদেয় বািতল করা হেলা লেখ া র করেত
হেব। এবং যথািনয়েম ি তীয় কিপ চালানপ ভ াট সােকল অিফেস জমা িদেত হেব। থম ও তীয় কিপ চালানপ
বইেয় সং অব ায় রেখ িদেত হেব। পরবত িসিরয়ােল ন ন চালানপ ই কের মালামাল ডিলভারী িদেত হেব।
উে , ন ন ভ াট আইেন ভ াট চালান সােকল অিফেস দািখল করেত হেব না।
-০৭০: ভ াট আর িড িড এস এর মে পাথক িক?
উ র: ভ াট হেলা ভ া এ ােডড া । অথাৎ
সংেযাজন কর। আর অ
যিদও আপিন িডিডএস বেলেছন,
আসেল শ
হেব িভিডএস অথাৎ ভ াট িডডাকশান এ াট সাস। ইহা ইংেরিজেত এভােব লখা যায়: VAT
Deduction at Source (VDS)। সাধারণভােব ভ াট আদায় করার প িত হেলা তা ে র সােথ ভ ােটর অথ
িবে তার কােছ িদেয় দয়। িবে তা ভ ােটর অথ সরকাির কাষাগাের জমা দয়। িক কােনা কােনা ে সরকার
তােক বেল িদেয়েছ য, ভ ােটর অথ িবে তার কােছ না িদেয় তা সরাসির সরকাির কাষাগাের জমা িদেয়
দেব। অথ াৎ অেথ র যখােন সাস সখান থেক সরকার ভ াট িনেয় নয়। এভােব সাস থেক ভ াট কােলকশন করার
প িতেক িভিডএস বেল।
-০৬৯: এই বছের
উ র:
µwgK bs
(1)
1.

ােকজ ভ াট এর পিরমান কত?

wb¤œewY©Z GjvKvq Aew¯’Z †QvU †QvU
†`vKvb
(2)
XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb, XvKv `wÿY
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evwl©K cÖ‡`q b~¨bZg
g~j¨ ms‡hvRb K‡ii cwigvY
(৪ )
28,000/- UvKv

µwgK bs
(1)

2.
3.
4.

-০৬৮: ১৯৯১
উ র: ১৫ শতাংশ।

wb¤œewY©Z GjvKvq Aew¯’Z †QvU †QvU
†`vKvb
(2)
wmwU K‡c©v‡ikb I PÆMÖvg wmwU
K‡c©v‡ikb GjvKv
Ab¨vb¨ wmwU K‡c©v‡ikb GjvKv
†Rjv kn‡ii †cŠi GjvKv
†`‡ki Ab¨vb¨ GjvKv

সােলর

আইন

অ যায়ী

evwl©K cÖ‡`q b~¨bZg
g~j¨ ms‡hvRb K‡ii cwigvY
(৪ )

Advertizing

20,000/- UvKv
14,000/- UvKv
7,000/- UvKv

এর

উপর

ভ াট

কত

%?

-০৬৭: আমােদর এক ায় শািসত িত ান। আমরা Security এর জ িক পাশাক তির কেরিছ। তার
উপর ভ াট কত % এবং Service Code কত? 1991 সােলর Rules অ যায়ী।
উ র: আপনারা যিদ কমি ট পাশাক তির অব ায় সরবরাহ িনেয় থােকন এবং সরবরাহ যিদ কােনা
এয়ারকি শ টইলািরং শপ আপনােদর িদেয় থােক তাহেল সবার কাড হেব এস০৬৩.০০ ( টইলািরং শপ)।
এে ে উৎেস ভ াট কতেনর িবধান নই। টইলািরং শপ থেক যিদ ভ ােটর চালান দয়া হয় তাহেল উৎেস ভ াট
কাটেত হেব না। সব িবল পেম কের দেবন। তেব, যিদ ভ াট চালান না থােক তাহেল ১৫ শতাংশ ভ াট কাটেবন।
যিদ নন-এিস টইলািরং শপ থেক আপনারা পাশাক সরবরাহ িনেয় থােকন সে ে ৫ শতাংশ ভ াট কাটেত হেব।
আর যিদ আপনারা কােনা যাগানদােরর কাছ থেক পাশাক সরবরাহ িনেয় থােকন, িযিন কােনা টইলািরং শপ
থেক পাশাস তরী কের এেন আপনােদরেক সরবরাহ িদেয়েছন, তাহেল ৫ শতাংশ ভ াট উৎেস কাটেত হেব।
-০৬৬: আিম িক রাতন মিশন িকনিছ। রাতন মিশন কনার ে িক শত রেয়েছ। এ েলা আিম ব
লাইেসে এ অ
করেত চাই। ব লাইেসে এ অ
করেত গেল রাতন মিশন এর উপর ৫% ভ াট িদেত
হয়। আিম যার কাছ থেক মিশন িকেনিছ তার কান ভ াট Registration Certificate নাই। স রাতন
মিশন কনােবচা কের তার
সক চালান আেছ। এখন আিম িকভােব ব লাইেসে সং হ করব িকভােব ভ াট
িদব। ভ াট িদেত সক ১১ চালান দরকার হয়। এখন িক করব সটা SRO সহ কাথায় পাব?
উ র: আপনার িবষয় কা মস ব সং া । এ ভ াট সং া িবষয় নয়। আপিন িকভােব আপনার ব লাইেসে
রাতন মিশন অ
করেবন তা অ হ কের ব অিফস থেক জেন িনন। কী কী
বা কর পিরেশাধ করা
দরকার তা ব অিফস আপনােক জািনেয় দেব। কা মস ব কিমশনােরট, ঢাকা-র কানা: ৩৪২/১ স নবািগচা,
ঢাকা। ফান: ৯৩৪৭০০০। চ াম: ৪২ এম এম আলী রাড, লালখান বাজার, ফান: ২৮৬৩২৫৩।
-০৬৫: আিম একজন িডি িবউটর আিম সমাই, মশলা, িচপস এসব প
য় কের িবিভ দাকােন িবি কির।
এখন ভ াট অিফস থেক আমার কােছ ৪% ভ াট চেয়েছ। আিম িকভােব ভ াট িদব?
উ র: আপনার কাজ ভ াট আইন অ সাের ভ ােটর আওতায় পেড়। ভ ােটর ে পে র ওপর িতন ের ভ াট
আেরািপত হয়, যথা: (১) আমদািদন র; (২) উৎপাদন র; এবং (৩) বসায়ী র। আপনার কাজ বসায়ী েরর
আওতায় পেড়। বসায়ী ের িতনভােব ভ াট পিরেশাধ করা যায়। (১) উপকরণ কর রয়াত িনেল ১৫ শতাংশ ভ াট
পিরেশাধ করেত হেব। উপকরণ কর রয়াত না িনেল ৪ শতাংশ ভ াট পিরেশাধ করেত হেব। আর ছাট ছাট
দাকােনর ে বািষক থাক ভ াট রেয়েছ যা ােকজ ভ াট নােম পিরিচত।
-০৬৪: রাজউকেকর plot েলা হ া েরর সময় এ ে কত পারেস হাের ভ াট আেস? রাজউক থেক
বেলেছ য, তােদর একটা রট আেছ সটার সােথ ভ াট
হেব? বাচেলর জায়গা ৫ কাঠার জায়গা ৫০০০০ হাজার
কের
ধরেছ আড়াই ল টাকা হেব আিম জানেত চাি আসেল হেব িকনা থাকেল কত পারেস ?
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উ র: ট তির কের িবি করা আমােদর দেশর ভ াট ব ায় এক সবা। এই সবার িশেরানাম হেলা িম উ য়ন
সং া। এই সবার ওপর ভ ােটর হার ৩ শতাংশ। েটর ্ে র ওপর ৩ শতাংশ হাের ভ াট পিরেশাধ করেত হেব।
তাছাড়া, িম রিজে শন িফ‘র ওপর ১৫ শতাংশ ভ াট পিরেশাধ করেত হেব।
-০৬৩: Back, আিম আমার অিফস ভাড়ার জ December 2015 এক agreement কির
িক ,আিম VAT registration কির December 2016 তাহেল আিম এখন সরকারেক কান মাস
থেক VAT িদব ?
উ র: যখন থেক আপিন ভাড়া িনেয়েছন তখন থেক আপনােক ভাড়ার ওপর ভ াট পিরেশাধ করেত হেব।
বািড়
ভাড়ার ভ াট পিরেশাধ করার জে ভ ােটর রিজে শন নয়ার েয়াজন নই। ভ ােটর রিজে শন ছাড়াই বািড়
ভাড়ার ভ াট পিরেশাধ করা যায়। আপিন হয়েতা অ কােনা কারেণ রিজে শন িনেয়েছন।
-০৬২: বাংলােদশ থেক একজন লাক টৈনিতক িহেসেব িবেদেশ িগেয় বসবাস করেবন পিরবারসহ এজ তােক
অেনক মালামাল দয়া হয় যা িতিন িবেদেশ িনেয় যােবন এে ে তার মালামাল পিরবহেনর খরচ িহেসেব সরকাির
অিফেস একটা িবল দন তার এ িবেলর উপর কত % ভ াট িদেত হেব ?
উ র: আপনার বণনামেত এটা তার া েপাট এলাউে র িবল। এই িবেলর ওপর কােনা ভ াট নই। বতন-ভাতা
ইত ািদর ওপর কােনা ভ াট নই। তা দেশ বা িবেদেশ যখােনই েযাজ বা য় হাক না কেনা। তেব, ইট
ফেরায়াডার সবার ওপর ১৫ শতাংশ ভ াট েযাজ আেছ। িরয়ার সািভস সবার িবেলর ওপর ১৫ শতাংশ ভ াট
েযাজ আেছ। এসব সবা যিদ নয়া হেয় থােক তাহেল ভ াট েযাজ হেব। িযিন এ/িডএ পােবন িতিন তার
অিফেসর িনয়ম অ সাের িনিদ পিরমাণ এ/িডএ পােবন। এ/িডএ এর ওপর কােনা ভ াট নই।
-০৬১: আিম াণ কা িনর বসা কির মােস ৫ থেক ৬ ল টাকা িব য় কির ভ াট অিফস থেক লাক এেস
বেল পিরেবশেকর উপর ৪% হাের ভ াট িদেত হেব আিম াণ কা িন থেকই পাই ৪% কিমশন এে ে ৪% ভ াট
িদব িক কের তাহেল তা আর বসা করেত পারব না?
উ র: যারা
কিমশেনর িবিনমেয় িবি কের তােদর ে কিমশেনর ওপর ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ। যারা
ঘাষণা িদেয় রয়াত নয় তােদর ে সবেমাট িব য় ে র ওপর ভ াট ১৫ শতাংশ। যারা
ঘাষণা দয় না
এবং রয়াত নয় না তােদর ে সবেমাট িব য় ে র ওপর ভ ােটর হার ৪ শতাংশ।
-০৬০: আমদািন সং াত সক ফম কান েলা? ২। যারা ােকজ ভ াট দান কের তােদর িক ভ াট রিজসে শন
না ার থাকেত হয়? নািক
জাির চালােনর মা েম িনধািরত পিরমান টাকা সানািল াংক এ জমা দান
করেলই হয়?
উ র: আমদািন সং া কােনা সক ফরম নই। ভ াট সং া কােনা কাজ করেলই ভ াট আইেনর আওতায়
রিজে শন িনেত হয়। তাই, ােকজ ভ াট হাক আর য ভ াট হাক না কেনা, তার ভ ােটর আওতায় রিজে শন
নয়ার েয়াজন রেয়েছ। িক বা েব আমােদর দেশ যারা ােকজ ভ াট দান কের তারা রিজে শন নয় না।
মা জাির চালােনর মা েম ভ াট জমা িদেয় জাির চালান ভ াট অিফেস জমা দয়। এে ে আইেনর পির ণ
বা বায়ন স ব হয়িন।
-০৫৯: ১৯৯১ সােলর ২০১৬-২০১৭ অথবছের ইেল িনক টিলক িনেকশন িবজেনেসর ক ট ৬/৫ কবল ই রট
করা ভ াট অ াহিতর কান না শ আেছ িকনা? বা কান এসআরও ারা উ প ই রট অ াহিত দওয়া হেয়েছ
িকনা?
উ র: না, কবল ইমেপােটর উপর বতমােন ভ াট অ াহিত নই।
-০৫৮: আিম সেয়ল ট কিরেয়িছ। এখন আিম িবেলর উপর কত হাের ভ াট কেট রাখব?
উ র: আপিন বা আপনার অিফস যিদ উৎেস ভ াট কতনকারী ক প হেয় থােক তাহেল এে ে ১৫ শতাংশ ভ াট
উৎেস কতন করেত হেব। বতমান ভ াট আইেন এই সবা র িশেরানাম হেলা জরীপ সং া। এই সবার উপর ভ ােটর
হার ১৫ শতাংশ।
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-০৫৭: রাতন িবি ং এ রং করেত িক পিরমাণ ভ াট দাওয়া লাগেব?
উ র: আমােদর বতমান ভ াট ব ায় “িনমাণ সং া“ হেলা এক সবা যা আমরা সহেজ ক া র িহেসেব েঝ
থািক। এই সবার ওপর বতমােন ভ ােটর হার ৬ শতাংশ। এই ভ াট উৎেস কতনেযা । অথাৎ ক া েরর িবল থেক
ভ াট উৎেস কাটেত হেব। রাতন িবি ং রং করা এই সবার আওতায় পেড়। তাই, এে ে ৬ শতাংশ ভ াট েযাজ
হেব।
-০৫৬: আমােদর কাছ থেক কউ বই কেন তাহেল তার উপর িক ভ াট হেব? আমরা Research
Training , Power training এর বই িবি কির। আমরা িবেদশ থেক(আই িড িব, আই এম এ, ওয়া
াংক এর) বই এেন দেশ িব য় কির। সক অ িবভাগ- চার এর বই ২০১৬/১৭ অথ বছেরর ভ াট কতন তািলকা,
এন িব আর বিথ ন র, সক আইন ৮০০১, কাশ ন ২০১৬ অ যায়ী আমােক য় ত বইেয়র ভ াট ৫% িদেত
হেব। বতমান আইন অ যায়ী কত পােস ভ ােট আিম বই েলা য় অথবা িব য় করেত পারেবা?
উ র: ভ াট হেলা এক ব রিবিশ কর ব া। িবিভ ের ভ াট আেরাপ ও আদায় করা হয়। যমন: আমদািন
ের, উৎপাদন ের, বসায়ী ের ইত ািদ। আপিন বই িবি র উপর ভ াট েযাজ হেব িক-না তা জানেত চেয়েছন।
অথাৎ বসায়ী ের বই িবি র উপর ভ াট েযাজ হেব িক-না তা জানেত চেয়েছন। অ যেকােনা ভ াটেযা
পে র মত বইেয়র উপরও বসায়ী ের ভ াট েযাজ আেছ। বতমােন বসায়ী েরর ভ াট িতনভােব দান করা
হয়। য বসায়ী রয়াত নন, িতিন ১৫ শতাংশ ভ াট পিরেশাধ কেরন। য বসায়ী রয়াত নন না িতিন ৪ শতাংশ
ভ াট পিরেশাধ কেরন। আর ছাট ছাট দাকানদার বািষক থাক ােকজ ভ াট দান কেরন। ভ ােটর ে আর
এক িবষয় হেলা উৎেস ভ াট কতন। িক িক অিফস/ িত ানেক েয়র িবপরীেত
পিরেশােধর সময় উৎেস
ভ াট কাটেত হয়। আপনারা যিদ বসায়ী ের ভ াট পিরেশািধত ভ াট চালানপ সহ বই সরবরাহ দন, তাহেল উৎেস
ভ াট কাটেত হেব না। ভ াট চালানপ ছাড়া বই সরবরাহ িদেল ৫ শতাংশ ভ াট উৎেস কাটেত হেব।
-০৫৫: আিম পি কায় দখলাম য টানওভার ৩০ ল টাকার িনেচ হেল ভ াট িদেত হেব না িক লাকাল অিফস
এ বলল য িদেত হেব সটা িক তাহেল ?
উ র: ন ন ভ াট আইেন বািষক টাণওভার ৩০ ল টাকা বা তার চেয় কম হেল ভ াট বা টাণওভার কর পিরেশাধ
করেত হেব না। ন ন ভ াট আইন ১ লাই, ২০১৭ তািরখ থেক চা হেব। ন ন ভ াট আইেনর িবষয় জনগণেক
ঝােনার জ প -পি কায় চারণা চালােনা হে । আপিন এ প এক চারণাপ দেখেছন।
-০৫৪: MENTORS কািচং আমােদর কাছ থেক ১৫ % হাের ভ াট িনে যখােন SAIFURS কািচং
৪.৫% হাের ভ াট কাটেছ আিম জানেত চাি যেহ ই কা ািন একই কাজ করেছ িক MENTORS
কািচং কন বিশ ভ াট কাটেব ?আিম িক এই বপাের অিভেযাগ করেত পারব?
উ র: কািচং স ােরর ওপর বতমােন ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ। কেয়ক বছর েব কািচং স ার সবার ওপর
ভ ােটর হার ৪.৫ শতাংশ িছল। আিম যত র জািন সাই রস ভ ােটর িবষেয় মহামা হাইেকােট মামলা দােয়র
কেরিছল। স মামলার অ গিত বা ফলাফল িক তা আমােদর জানা নই। আপিন যিদ অিভেযাগ করেত চান তাহেল
সাই রস এর ানীয় ভ াট সােকল বা িবভাগ বা কিমশনােরট অিফেস বা ভ াট গােয় া দ ের বা জাতীয় রাজ
বােড অিভেযাগ করেত পােরন।
-০৫৩: আমার এক ফেটাকিপর িবজেনস আেছ আমােক কত % হাের ভ াট িদেত হব। ১৯৯১ সােলর
আইনা যায়ী আমােক কত % হাের ভ াট িদেত হেব।
উ র: ফেটাকিপ করা ১৯৯১ সােলর ভ াট আইন অ সাের িবিবধ সবার আওতায় পেড়। িবিবধ সবার উপর ভ ােটর
হার ১৫ শতাংশ।
-০৫২: আিম এক ন ন রড িসেমে র িবজেনস
করেত চাি এখন আমার ভ াট রিজে শান িকভােব িনেত
হেব এবং কখন িনেত হেব আর কত % হাের ভ াট িদেত হেব? ােকজ ভ ােটর িসে ম িক?
উ র: রেডর উপর রাতন আইন অ সাের বসায়ী ের ভ াট হেলা িত মঃটঃ ২০০ টাকা। িসেমে র ে
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উপকরণ কর রয়াত িনেল ১৫ শতাংশ আর রয়াত না িনেল ৪ শতাংশ বসায়ী েরর ভ াট পিরেশাধ করেত হেব।
ােকজ ভ াট হেলা ছাট দাকানদারেদর জে যা িন প:
µ:
†h mKj GjvKvi Rb¨ cÖ‡hvR¨
m‡e©v”P evwl©K g~j¨
cÖ‡`q b~¨bZg
bs
ms‡hvR‡bi cwigvY g~j¨ ms‡hvRb K‡ii cwigvY
1
2
3
৪
1. XvKv DËi wmwU K‡c©v‡ikb, XvKv `wÿY wmwU
1,86,667/- UvKv
28,000/- UvKv
K‡c©v‡ikb I PÆMÖvg wmwU K‡c©v‡ikb GjvKv
2. Ab¨vb¨ wmwU K‡c©v‡ikb GjvKv
1,33,334/- UvKv
20,000/- UvKv
3. †Rjv kn‡ii †cŠi GjvKv
93,334/- UvKv
14,000/- UvKv
4. †`‡ki Ab¨vb¨ GjvKv
46,667/- UvKv
7,000/- UvKv
-০৫১: দেশর মে প সা াইেয়র ে িক পিরমান ভ াট ইন ড হেব ন ন ও রাতন আইন অ সাের?
উ র: ন ন আইন অ সাের ১৫ শতাংশ। রাতন আইন অ সাের এক কথায় উ র দয়া স ব নয়। রাতন আইন
অ সাের িবিভ ধরেনর সা াই এর উপর ভ ােটর হার এবং প িত আলাদা। অ হ কের সা াই িনিদ কের ব ন।
অথাৎ ক সা াই িনেব, ক সা াই িদেব, িক সা াই িদেব। এিবষয় েলা জানেত পারেল স ক উ র দয়া স ব হেব।

-০৫০: আিম আমার বািড়ভাড়া এক হসিপটালেক িদেয়িছ তাহেল আমার কত ভ াট িদেত হেব ?
উ র: বািণিজ ক বািড় ভাড়ার ওপর বতমােন ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ। তেব, ভ াট িদেত হেব ভাড়া হণকারীেক।
ভাড়া দানকারী অথাৎ বািড়র মািলকেক ভ াট িদেত হেব না। িযিন ভাড়া িনেয়েছন িতিন ১৫ শতাংশ ভ াট সরকারী
কাষাগাের জমা দান করেবন। তেব, আেরা মেন রাখেত হেব য, ভাড়া থেক ভ াট কাটেত হেব না। ভাড়ার
অিতির ভ াট পিরেশাধ করেত হেব।
-০৪৯: সরকােরর খা ম নালেয়র খা সরবরােহর উপর ভ াট হেব িক না?
উ র: অ হ কের
িনিদ ভােব ক ন। অথাৎ িক খাে র সরবরাহ। ধান, চাল না অ িক । ক সরবরাহ
িদেয়েছ এবং ক সরবরাহ িনেয়েছ তা িনিদ ভােব ব ন। সাধারণত খা ম ণালয় ষকেদর িনকট থেক ধান য়
কের। এে ে কান ভ াট নই। আবার, খা ম ণালয় অেনক সময় া ে চাউল িবি কের। এ ধরেনর িবি র
ওপর ভ াট নই।
-০৪৮: উৎেস কর এক কা ািন সক ১১ য় চালান ফম ছাড়াই ভ াট উইথহলড করেত চায় ! এটা িক স ভ
িকনা যিদ উ
কা ািন উইথেহাি ং ভ ােটর পিরমান জাির চালােনর মা েম জমা িদেয় দয়?
উ র: অ হ কের আপিন িনিদ ভােব
ক ন। তার নাম ব ন, িবে তার নাম ব ন। িক প বা সবা য়িব য় করা হেয়েছ তা ব ন। তাহেল উৎেস ভ াট কতন করেত হেব িক-না বা কত শতাংশ ভ াট উৎেস কতন করেত
হেব স জবাব দয়া স ব হেব। ৩৮ সবা আেছ যসব ে সাধারণত ভ াট চালান থা ক বা না থা ক উৎেস
ভ াট কতন করেত হয়।
-০৪৭: পাবিলক িব িব ালেয়র পতাকা বানােনার উপর কত % ভ াট িদেত হেব?
উ র: বতমান ভ াট আইন অ সাের সব িশ া িত ানেক উৎেস ভ াট কাটেত হেব। িব িব ালয় িশ া িত ান
িহসােব উৎেস ভ াট কতনকারী ক প । তাছাড়া, সরকাির সং া িহসােবও িব িব ালয় উৎেস ভ াট কতনকারী
ক প । আিম ধের িনলাম য, িব িব ালয় অডার িদেয় পতাকা সা াই িনেতেছ। এে ে যাগানদার িহেসেব ৫
শতাংশ ভ াট উৎেস কতন করেত হেব।
-০৪৬: উৎেস কর কেট িনেয় রিশদ িদেত দির করেল করিনয় িক?
উ র: উৎেস ভ াট কাটার পর “ সক-১২খ“ ফরেম ত য়ন িদেত হয়। কােনা রিশদ িদেত হয় না। এই ত য়ন
দয়ার িনয়ম হেলা উৎেস কতন করা অথ জমা দয়ার ৫ িদেনর মে
ত য়ন ই করেত হেব। এই ত য়ন দয়া
23

হেলা আইেনর বা বাধকতা। ইহা না িদেল আইেনর আওতায় দায়ী হেবন। যিদ কউ ত য়ন না দয় তার সােথ লনদন না করা উ ম।
-০৪৫: ১৯৯১ সােলর আইন অ যায়ী সরবরােহর ে কত শতাংশ ভাট ?
উ র: এ িবষয়
এক কথায় বলা স ব নয়। সরবরাহ বলেত আপিন িক িঝেয়েছন তা স কভােব না জানা হেল
উ র স ক হেব না। কারণ, ভ াট ব ায় “সরবরাহ“ শ র াপক অথ রেয়েছ। সাধারণত সরবরাহ বলেত
“ যাগানদার“ ঝােনা হয়। যাগানদার হেলা ভ াট ব ায় এক সবা। এই সবার ওপর বতমােন ভ ােটর হার ৫
শতাংশ।
-০৪৪: আমােদর একটা কা ািন মিতিঝল সােকেল ও এর িলয়ােজা অিফস হল লশােন । িলয়ােজা য অিফস
সটােত regular VAT িদেতিছ আমােদর register address মিতিঝল সােকেল । আমরা
monthly VAT return submit কির মিতিঝল সােকেল । এখন আিম য লশান সােকেল VAT
submit করেতিছ এটািক মিতিঝেলর ঐ VAT return এ show করােনা যােব?
উ র: আপনার
ভােব বাধগ হেলা না। সাধারণত িলয় েজা অিফস িবেদশী কােনা িত ােনর পে কাজ
কের। যমন: আেমিরকার এক িত ান বাংলােদশ থেক গােম স িকেন। গােম স কনার জ তােক কায়ািল
ট করেত হয়, ন না সরবরাহ করেত হয়, ন না অ সাের উৎপাদন হে িক-না তা দখেত হয়। আেরা অেনক িবষয়
তা িত ােনর মিণটিরং করার দরকার হয়। িক আপনার ে কা ািন মিতিঝল সােকেল আর িলয় েজা
অিফস লশােন তা কমন কের বাধগ হে না। অ হ কের আেরা িব ািরত ব ন।
িত ােনর কাজ িক।
িত ােনর মে স ক িক তা জানা গেল উ র দয়া সহজ হেব।
-০৪৩: আমােদর য stocking hand থােক ,আমরা যখন physically কির ঐখােন অেনক সময়
variance আেস book stock এর সােথ physically stock এর ওইটা আমরা books of
accounts adjustment িদেয় িদই । যটা physically ওইটা ক রেখ যটা কমেবিশ হয় সটা
expense কের িদই । so VAT 16, 17 ঐ adjustment টা িকভােব হেব ? (০১৭৬৬৬৯৮৩৬২)
উ র: আপনার ে র মা েম আিম যা ঝেত পেরিছ তােত আপিন েকর এ াকাউ ি টেম বেলেছন এবং
ভ ােটর ি টেম জানেত চেয়েছন। ভ ােটর িবধােন আপনার ক কম- বিশ হওয়ার কােনা অবকাশ নই। বতমান
িবধান অ সাের আপনােক ইন ট-আউট ট কা-এিফিসেয় অ সাের ক চামাল বহার করেত হেব। ক চামাল িদেয়
প উৎপাদেনর পর িফিনশড ডস হেয় যােব। তখন িফিনশড ডস এর রিজ াের যাগ হেয় যােব। তাই, উপকরণ
ও িফিনশড ডস এর ে সক রিজ ােরর (১৬, ১৭) ালাে র সােথ দােমর ত ালাে র িমল থাকেত
হেব। কােনা এডজা েম করেত হেল তার হণেযা
া া থাকেত হেব।
-০৪২: অেকেজা া এবং মিশনাির ও অ া মালামাল িনলােমর ে কত % ভ াট িদেত হেব এবং এর
সােথ আর কান ভ াট এবং া
হেব কীনা যিদ
হয় তাহেল কানটা কত % িদেত হেব ?
উ তর: এ এক ভ াট িবষয়ক কল স ার। এখােন আমরা মা ভ াট সং া ে র জবাব দান কির। অ
কান া সং া ে র জবাব দান করা আমােদর দাি নয়, স স মতাও আমােদর নই। রাতন া ,
মিশনাির, লাহা-ল ড়, াপ ইত ািদ যিদ িনলােম িবি করা হয়, তাহেল িযিন িনলােম িকনেবন িতিন য় ে র
অিতির ৪ শতাংশ ভ াট পিরেশাধ করেবন। যেকান িনলাম তােক এই ভ াট পিরেশাধ করেত হেব। এখােন কত
শতাংশ আয়কর পিরেশাধ করেত হেব তা আয়কর িবভাগ বলেত পারেব।
-০৪১: একজন াহক তার এই মাস এ ১৩০০০ টাকা জিরমানা এেসেছ তার িক শক ১৮ তা উে খ করা লাগেব
িকনা?
উ র: জিরমানার অথ জিরমানা হেড জারী চালােনর মা েম সরকাির খােত জমা িদেয় সক-১৮ রিজ ােরর
ালাে র সােথ যাগ করেত হেব। তারপর ালা থেক িবেয়াগ কের জিরমানা পিরেশাধ করেত হেব।
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-০৪০: আিম একটা জায়গা য় কেরিছলাম াইেভট িলিমেটড কা ানী থেক। ঐ এিরয়ার মৗজা ন র অ যায়ী
সরকার একটা রাজ আদায় কের। আমােক ১০.৫% পৗরকর িদেত হয়। এখন াইেভট িলিমেটড কা ানী যখন
আমার কােছ জিমটা িবি কের তখন তারা ৬.৫% ভ াট আদায় কের। আিম যিদ কােনা াি র কাছ থেক জিমটা
িকনতাম তাহেল আমােক এই ভ াটটা িদেত হেতা না। এখন আিম পৗরকর ও িদি আবার ভ াট ও িদি । এে ে
িবধান িক? তারা আমার কাছ থেক কেনা ভ াটটা িনে ?
১৯৯১ সােলর আঈন অ যায়ী বািণিজ ক আবাসেনর ভাড়ার উপর কত শতাংশ ভ াট েযাজ হেব?
উ র: আপনার টা ক বাধগ হেলা না। তাই, এ সং া সাধারণ িনয়ম েল ধরলাম। উ য়ন ত িমর উপর
ভ ােটর হার ৩ শতাংশ। অথাৎ উ য়ন ত িম িব য় ে র উপর ভ াট ৩ শতাংশ। আর রিজে শন িফ এর উপর
ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ। কান িম যিদ ইজারা নয়া হয়, তাহেল ইজারা ে র উপর ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ।
আপিন ৬.৫ শতাংশ ভ ােটর হার উে খ কেরেছন তা বাধগ হেলা না।
-০৩৯: িস কেপােরশন/ পৗরসভা দাকান বরা িদবার েব মােকেটর দাকােনর উপর য সলামীর টাকা আদায়
কিরয়া থােক, এখন এই সলামীর টাকার উপর কানভােব ভ াট হইেব িকনা?
উ র: সলািম বলেত আপিন িক িঝেয়েছন তা বাধগ হেলা না। সলািম যিদ িনরাপ া জামানত হেয় থােক যা
পের ফরৎ দয়া হেব, তাহেল তার ওপর ভ াট েযাজ হেব না। আর সলািম যিদ দাকােনর
হেয় থােক, তাহেল
তার উপর ভ াট েযাজ হেব। ভ ােটর হার হেলা ১ বগ ট থেক ১১০০ বগ ট পh© – ১.৫ শতাংশ। ১১০১ বগ ট
থেক ১৬০০ বগ ট পh© – ২.৫ শতাংশ। ১৬০১ বগ ট থেক ত ধ – ৪.৫ শতাংশ।
-০৩৮: “আিম জা য়ািরর ১ তািরেখ জাির চালান বাংেক চেকর মা েম জমা িদেয়িছ, িক বাংক ১ ফ য়াির
িরিসভ কেরেছ? এখন এটা িক আিম জা য়ািরর চলিত িহেসেব চালােত পাির?”
উ র: জারী চালান য তািরেখ ই করা হেয়েছ স তািরেখ বা তার পর চলিত িহসাব রিজ াের এি িদেত হেব।
স তািরেখর আেগ এি দয়া যােব না। কারণ, জাির চালান ই করা হেলই সরকারী খােত টাকা জমা হয়। চক
জমা িদেল চক ি য়ার হওয়ার পর জাির চালান ই করা হয়। চক ি য়ার না হেল ওই টাকা সরকারী খােত জমা
হয় না। যােহাক, জাির চালােন য তািরখ উে খ থাকেব, স তািরখ বা তার পর চলিত িহসাব রিজ াের এি িদেত
হেব।
-০৩৭: আিম ২৫ ল টাকার উপর আইরিস করিছ সটা িরিনউ করেত বছের কত টাকা লাগেব। আমার ২০১৪
সাল পয আপেডট করা আেছ ২০১৫-২০১৬ এবং ২০১৭-২০১৮ পয কত টাকা লাগেব?”
উ র: আইআরিস য দ ের িরিনউ করেত হেব, স দ ের
করেত হেব। এটা ভ াট সং া িবষয় নয়।
-০৩৬: আনসার ক াে র ট ার ইভা ইেয়শন এর জ আমি ত বাড সভার ম ারেদর স ািনর উপর ভ াট
কাটা যাইেব িকনা?
উ র: ট ার কিম আর বাড এক িবষয় নয়। তেব, ট ার কিম র সভার স ানীর ওপরও ভ াট কাটেত হেব।
ভ ােটর হার হেব ১৫ শতাংশ। সবার নাম হেব অ া িবিবধ সবা।
-০৩৫: একজন আমদািনকারক সরকাির িনয়ম অ যায়ী ২৬.৭% পয িফট করেত পারেবন ! এখন একজন
আমদািনকারক আমদািনর সময় সকল কার ভ াট, এসিড, এ িভ ইত ািদ পিরেশাধ কিরেলন ! িক িবি র সময়
িতিন কান কার নাফা/ িফট না ক রই িবি করেলন ! এখন য়
েতই যিদ িব য় করা হয় তাহেল উ
আমদািনকারক রয়াত পাইেবন িকনা? কারন উিন েব আমদািনর সময় একবার ভ াট দান কিরয়া আিসয়ােছন।
াভািবক িনয়েম রয়াত পাইেতন তখন, যখন উিন ঐ আমদািন ত প
য়
থেক অিধক দােম ২৬.৭% পয
িফট কিরয়া লভ াংেশর উপর া ভ াট সরকাির কাষাগাের জমা িদেতন ! িক যেহ উ আমদািনকারক কান
িফট/ নাফা কিরেছন না, সে ে রয়াত এর াব া টা িক হেত পাের?”
উ র: আপনার
আিম যত র ঝেত পেরিছ তােত রয়াত পাওয়া যােব। আপনার ে িক অ তা রেয়েছ।
আমদািন করার পর যিদ ২৬.৬৭ শতাংশ
সংেযাজন হয় তাহেল বসায়ী পh©v য়র ভ াট পিরেশাধ করেত হেব না25

এই হেলা িনয়ম। সে ে এক িবেশষ প িত রেয়েছ। আর আমদািন করার পর যিদ
সংেযাজন ২৬.৬৭
শতাংশ এর চেয় কম বা বিশ হয়, সে ে
ঘাষণা িদেয় িবি করেত হেব এবং আমদািনর সময় পিরেশাধ
করা ভ াট রয়াত নয়া যােব।
-০৩৪: জা য়াির ২০১৭ ত ইংিলশ িমিডয়াম েলর উপর ভ াট অ াহিত দওয়া হইয়ােছ, এই আেদেশর পর ল
েলা ভ াট আদায় সামিয়ক ভােব ব রািখেলও, মামলা
নরায় আপীেলট িডিভশেন উ ােনর পর, আপীেলট
িডিভশেনর ড়া িস া জারী না হইেতই, ল েলা তােদর ভ াট অ াহিতর িবষয় নরায় রিহত কিরয়ােছ ! এখন
অিভভাবকগন কন আবার রেনা িস া অ যায়ী ভ াট দান কিরেবন? কারন জা য়ািরর ইংিলশ িমিডয়াম েলর
উপর ভ াট অ াহিতর ন ন আেদশ এখনও বলবৎ রইয়ােছ, আপীেলর িস া না আসা পয এই িস া
এভােবই
বলবৎ থাকা উিচত ! তাহেল অিভভাবকগন কান িস া অ সরন কিরেবন? এনিবআর এর থেক এই াপাের
িনেদশনা িক দওয়া হেব?
উ র: মহামা হাইেকাট িবভােগর আেদশ মহামা আপীলাত িবভাগ ক ক িগত করা হেয়েছ। তাই, মহামা
হাইেকাট িবভােগর আেদেশর বতমােন কাh©vকারীতা নই। তাই, ইংিলশ িমিডয়াম েলর উপর বতমােন ভ াট বহাল
আেছ। আইেনর া া এরকমই হয়। এখােন জাতীয় রাজ বােডর ন ন কের া া দয়ার অবকাশ নই।
-০৩৩:
ঘাষণাটা কীভােব করা হয় ? আিম যটা জািন তা হল AV+CD
কের
ঘাষণাটা করা হয়
, যিদ
মা AV+CD
কের
ঘাষণাটা করা হয় তাহেল িবল অফ এি র অ া
য় যমন - SD,
VAT, AT, AIT কীভােব
করব এবং নাফা কীভােব ধরব ?”
উ র:
ঘাষণা করার িবষয় ছাট-খােটা উ র িদেয় জানােনা স ব নয়। তা হােত-কলেম শখার মত িবষয়।
তারপরও আপনার ে র জবােব জানাি য, আমদািন পh©v য় পিরেশািধত ভ াট (এ িভসহ) এবং অ ীম আয়কর
রয়াত নয়া হয়। তাই, এ
কর
ঘাষণার মে অ
করেত হয় না। অ সব য়
ঘাষণার মে
অ
করেত হেব।
-০৩২: এখন রিজে শন করেত গেল অেনক কাগজপ চায়, কাগজপ দয়ার পের বেল ই া র যােব
ইন য়াির করেব, ভ াট রিজে শন করার ে িক ইন য়াির লােগ? এত দির লােগ কন এ িবষেয় কিমশনােরট
অিফেস যাগােযাগ করেল ,তারা অেনক সময় একটা কাগজ ফেল িদেয় বেল এই কাগজ নই এটা িনেয় আ ন , এখন
আমরা িক করব ?
উ র: বতমােন ভ াট রিজে শন িনেত সাধারণত িনে র দিললািদ দািখল করেত হয়:
(ক) হালনাগাদ ড লাইেস ;
(খ) চয়ার ান/এমিড/ ািধকারী/অথরাইজড িসগেনটরী এর পাসেপাট সাইেজর ছিব;
(গ) আইএন সা িফেকট;
(ঘ) াংক একাউে র ত য়নপ ;
(ঙ) আমদািনকারেকর ে হালনাগাদ আইআরিস;
(চ) র ািনকারেকর ে হালনাগাদ ইআরিস;
(ছ) সক-৭ ফরেম ঘাষণা;
(জ) জাতীয় পিরচয়প ;
(ঝ) া েনর -ি ;
(ঞ) জিমর/বািড়র মািলকানা বা ভাড়া সং া কাগজপ ;
(ট) অথরাইজড িসগেনটরীর জ অথরাইেজশন প ;
(ঠ) িলিমেটড কা ািনর ে মােমাের াম বা আ েকল;
(ড) পাটনারশীপ বসার ে পাটনারশীপ ি ;
(ঢ) ক ীয় িনব েনর আেবদেনর ে সব িব য় কে র তািলক; ইত ািদ।
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দিললািদ, ািবত ান ইত ািদ স ক আেছ িক-না তা ভ াট অিফসার েয়াজন মেন করেল ইনেকায়ারী করেত
পােরন। রিজে শন িদেয় পেরও ইনেকায়ারী করা যায়। ন ন ভ াট আইেন রিজে শন িনেত কান ড েম দািখল
করেত হেব না। ১৫ মাচ ২০০১৭ তািরখ থেক অনলাইেন ন ন ভ াট আইেনর আওতায় রিজে শন চা হেব।

-০৩১: একজন াি যখন াংেক অন লাইন ানেজকশেনর উপর ভ াট দয় তখন ভ াট কােনা ভাউচার দান
কের না? আিম জানেত চাি ভ ােটর ভাউচার িক আলাদা থাকেব নািক একসােথ থাকেব? আিম যখন াংেকর
কােছ ভাউচার চাই তখন াংক আমােক জানায় ভাউচার দয়ার িনয়ম নই? এখন আিম জানেত চাই ভ ােটর চালান
না িদেল কীভােব ঝেবা ভ ােটর টাকা পিরেশাধ হে । াংক বলেছ অনলাইন সািভস িবধায় ভ াট কাটেছ িক
চালান িদেত পারেব না। এে ে আমার করণীয় কী?
উ র: আিম আপনার
যত
ঝেত পেরিছ আপিন যিদ াংেকর কান সবা িনেয় কােনা চাজ বা িফ দান
কেরন, তাহেল াংক অব ই আপনােক াি রিসদ দেব। তেব, একাউে যসব ানেজকশন হয় সসব িত
ানেজকশেনর জ বতমােন াংক ভাউচার ই না করেলও আপনার একাউ
টেমে তা উে খ থােক। তাই,
সাধারণত এ পে ে ভ াট পিরেশাধ না করার েযাগ নই।
-০৩০: আিম পালী াংক থেক বলিছ, পালী াংক িভেয়তনাম থেক একটা রিমেট পাে যটা িকনা
দশীয় একটা সফটওয় ার কা ানী সফটওয় ার ডেভেলাপ কের পাে । এখন এই ে রিমেটে র উপর ভ াট
হেব িকনা?
উ র: আপনার
পেড় আিম যত র ঝেত পেরিছ তা হেলা দিশ এক কা ািন সফটওয় ার তরী কের
িভেয়তনােম র ািন কেরেছ। দিশ র ািনকারক কা ািনর াংক হেলা পালী াংক। পালী াংেক এখন
বেদিশক া আসেছ। য ি য়ায় সাধারণত র ািন করা হয় যিদ স ি য়ায় সফটওয় ার র ািন করা হেয় থােক
এবং বেদিশক া যিদ াংেক এেস থােক এবং াংক যিদ Proceeds Realization Certificate (PRC)
ই কের তাহেল সফটওয় ার িব য় র ািন বেল গ হেব। এবং এখােন কান ভ াট েযাজ হেব না।
-০২৯: এক ১০০% র ািনকারক কা ািন িব ৎ িবেলর উপর ১৫% য রয়াত পােব তার SRO না ার কী?
উ র: শতভাগ র ািন িখ িত ান িব ৎ িবেলর ওপর দ ভ াট ৮০ শতাংশ ত পণ পান, এসআরও নং-১৪৩আইন/৯২/৫৬- সক, তািরখ: ১৮ ন, ১৯৯২। আবার, শতভাগ র ািন িখ িত ান িব ৎ িবেলর ওপর দ ভ াট
৮০ শতাংশ অ াহিত পান, এসআরও নং১৫৪-আইন/২০০৫/৪৪৫- সক, তািরখ: ৯ ন, ২০০৫।
-০২৮: একজন অিনবি ত াি িকভােব ভ াট হন করেবন বা জমা দেবন| উদাহরন
প, একজন
বািড়ওয়ালার বাসা বািণিজ ক আবাসন িহেসেব ামীনেফান ারা ব ত হয়, যখােন বািড়ওয়ালা একজন অিনবি ত
ি । বািণিজ ক আবাসন হবার কারেন ামীণেফান ১৫% হাের বািড়ওয়ালােক ভ াট দবার আইনত ভােব েযাজ ।
িক একজন অিনবি ত বািড়ওয়ালা িকভােব ামীণেফান থেক ভ াট হন করেত পারেব? বা িকভােব বািড়ওয়ালা
ামীণেফান ক ভ াট কতেনর চালান িদেব? বা িকভােব/ কান প িদেত একজন অিনবি ত াি সরকারেক ভ াট
জমা িদেব?
উ র: বািড় ভাড়ার ভ াট দােনর প িত এরকম নয়। বািড় ভাড়ার ভ ােটর ে ভ ােটর যাবতীয় দািয় ভাড়া য়ার
উপর া । বািড়র মািলেকর কান দািয় নই। ভাড়া য়া বািড়র মািলকেক ভাড়ার টাকা িদেয় দেবন। ভ াট বািড়র
মািলেকর কােছ দেবন না। বা ভাড়ার অথ থেক ভ াট কাটেবন না। ভাড়ার অিতির ১৫ শতাংশ ভ াট ভাড়া য়া
সরকাির খােত জমা দান করেব। যিদ কান কারেণ কােনা অিনবি ত ি র সরকাির খােত ভ াট জমা দয়ার
েয়াজন হয়, তা দয়া যােব। জাির চালােনর মা েম িতিন জমা দান করেবন। জাির চালােন ভ াট িনব ন লখা
বা তা লক নয়।
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-০২৭: আমােদর ন ন ভ াট রিজে শন িনেয়িছ তােত িলখা আেছ সা াই এবং ইে াটার, এখন আিম লাকাল
য েলা এ েপাট বেল যমন গােম স এ আিম এ েপাট কির। এখন আিম যিদ ১০০% এ েপাট ওিরেয়ে ড কােনা
ফ া ির ত যিদ প টা সা াই কির তাহেল তা আমার ভ াট ি হেব। আিম ফেরন কােরি ত িবি কির। এখন
ধেরন আিম লাকাল মােকট থেক প
য় করলাম। য় করার পরই ওই প
আিম িডের র ািনকারেকর কােছ
িবি করলাম। এখন আিম তা লাকাল সা ায়ার। আমােক প
িকনেত হেয়েছ ভ াট সহ। যখন আিম সক ১৮
রন করেবা, আিম তা মেন হয় ভ াট রয়াত পােবা না, পােবা িক? এখন র ািনকারক বলেত িক িডের
র ািনকারক নািক যােক আিম সা াই িদি উিন র ািনকারক হেলই হেব? ধ ন আিম নবাব র থেক কােনা প
িকনলাম এবং গািজ েরর কােনা একটা ফ া ির ত সা াই করলাম। ওই ফ া িরটা র ািন কের। এখন তারা তা
আমােক কােনা ভ াট দয় না। িক আিম তা ভ াট িদেয় িজিনস িকেনিছ। এখন আিম িক রয়াত পােবা। একন আিম
যখন সক ১১ থেক এলিস না ার, াংক না ার, এবং টাকা তা অব ই ফেরন কােরি হেত হেব এ েলা িলেখ
িদলাম, িলখার পের আমােক সা ায়ার এবং ইে াটার িলখেত হেব। এখন কথা হে এ েপাটার কথাটা াে টির
িকনা িফলাপ করার সময়। কারণ যখন আিম এ েপাট করেবা তখন আমার এ েপাট ার কথাটা থাকেত হয়।আর আিম
লাকাল সা াই যখন কির াংেক একটা এলিস িদেল, যেকােনা একটা কাের একাউ থাকেল য কােনা
িত ােনর নােম, এলিস িদেত পাের, লাকাল মালও সা াই িদেত পাের। এখন এটা যিদ আবার এ েপাট হেয় তখন
আবার ভ াট অিফস থেক ERC িনেয় আসেত হয়। এেত কের দেশর িভতর িডের র ািন না ইি ের র ািন।
এখন আিম যােক সা াই িদি উিন িডের এ েপাটার িকনা এটা আিম িকভােব জানেবা। যােক সা াই িদেয়িছ উিন
আমােক এলিস িদেয়েছন য উিন িডের এ েপাটার। এখন যেহ উিন এ েপাটার স ে আিম এলিস কিপ িদেয়
সক ১১ িদেয় আিম ভ াট টা িদেয় এেসিছ। িক আিম রয়াত িকভােব পােবা? আর আেরকটা িজিনস আিম যখন
রান ঢাকা থেক যখন িজিনস িকিন তখন তারা ােকজ ভ াট দয় এবং তার িবপরীেত আমােক তারা জাির
চালােনর একটা ফেটাকিপ দয়। িক রা ায় যিদ আমােক আপনােদর সক কমকতা ধের তখন তারা এই জাির
চালান মােন না। তারা বেল এটা ওই এলাকার জ েযাজ িক এখােন েযাজ না। এই ে আমার করণীয় িক?
উ র: আপনার ে
অংশ। এক হেলা র ািন সং া । আপনার সরবরাহটা র ািন বেল িবেবিচত হেব এবং
ভ াট েযাজ হেব না
শেত। তা হেলা থমত, আপনােক এলিস বা ট ােরর িবপরীেত সরবরাহ িদেত হেব এবং
ি তীয়ত, আপনােক বেদিশক ায়
পেত হেব। তেব, বতমান ভ াট আইেন লাকাল র ািনর য িনয়ম তা
আপনােক পালন করেত হেব। যমন:
হাের ভ াট চালান ই করেত হেব। সক-২০ রণ করেত হেব ইত ািদ। এ
শত রণ করেত না পারেল আপনােক ভ াট দান করেত হেব। আপনার ে র ি তীয় অংেশর উ র হেলা
ােকজ ভ ােটর দাকান থেক য় করেল দাকান থেক িনজ মেমা ই করেত হেব। জারী চালােনর
ফেটাকিপর পাশাপািশ য় মেমা থাকেত হেব।
-০২৬: র ািনর ে স িকত সক Form কান ? (২০১২ সােলর আঈন ও ২০১৬ সােলর িবিধ অ সাের)।
উ র: ন ন ভ াট আইন ও িবিধেত র ািনর জ আলাদা কান ফরম নই। আলাদা ফরেমর েয়াজন হেব না। র ািন
এক সরবরাহ। ভ াট চালান এজ যেথ ।
-০২৫: পাটনারিশেপর ে VAT Registration করার ন ন প িত কী? াবসা িত ােনর VAT
Registration আর Proprietorship এর জ procedure একই িকনা?
উ র: জী, সব ধরেনর িত ােনর ে ভ াট রিজে শন করার ন ন প িত একই রকম।
-০২৪: SRO/176/2016/752- H.S Code- 8517.12.10- বলা হেয়েছ মাবাইল সট ভ াট
অ াহিত া । এখন আমার
হেলা মাবাইল সট ভ াট অ াহিত া হেল সটা িক াবেলট এর খে ও িক
েযাজ হেব িকনা? যমন Symphony Tablet, Samsung Tablet.
উ র: াবেলট মাবাইল ফান িহসােব িবেবিচত হেব িক-না সটা হেলা ল িবষয়। াবেলেট যিদ সীমকাড বহার
করার অপশন থােক তাহেল তা ৮৫১৭.১২.১০ এইচএস কােডর আওতায় মাবাইল সট িহেসেব িবেবচনা করা হয়।
সে ে ভ াট েযাজ হেব না। আর যিদ াবেলেট সীমকাড বহার করার অপশন না থােক তাহেল তা কি উটার
িহেসেব িবেবচনা করা হয়। সে ে ভ াট েযাজ হেব।
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-০২৩: ািনটাির টাইলস এর উপর ১৯৯১ সােলর আঈন অ যায়ী কত শতাংশ হাের ােকজ ভ াট িদেত হেব?
উ র: ােকজ ভ ােটর িভি এভােব হয় না। ােকজ ভ াট আেরািপত হয় ছাট ছাট দাকানদারেদর ওপর।
দাকােন িক িবি করা হে তা িবষয় নয়। দাকান ও শহরেভেদ বতমােন ােকজ ভ ােটর চার র রেয়েছ যা
িত বছর পিরেশাধ করেত হয়। তা হেলা: ২৮,০০০/-, ২০,০০০/-, ১৪,০০০/- ও ৭,০০০/-।
-০২২: আপনােদর
শাল একটা অডার আেছ যটার না ার হে , সক ভ াট সং া ২০১৬ সােলর ১৬ ই
ফ য়াির। আিম আসেল DESCO ত জব কির। আমােদর কােছ আপনােদর এই তফিসেলর বরাত িদেয় েকিস
ত বতমােন অংশ হন কেরেছ একটা িত ান ভ াট রয়াত িনেয়েছ। তা এখােন উনােদর য কাড েলা আেছ,
যমন সািভস কাড হে S004, আেরকটা সািভস কাড S032, S045, S037 এই চারটা।েতা এখােন
আপনােদর য িচ টা আেছ সখােন বলা আেছ য এই ে ভ াট রয়াত দয়া যােব। আপনােদর
শাল অডার
না ার হে ০৫/ সক (ভ াট)/ ২০১৬। এখন আিম জানেত চাি রয়াত হেব িকনা?
উ র: আপনার টা বাধগ হেলা না।
শাল অডার না ার ও তািরখ অ হ কের স কভােব উে খ ক ন।
সাধারণতঃ রয়াত নয়া যায় হেলা উপকরেণর উপর েব পিরেশাধ করা ভ াট। তেব, অেনক ে রয়াত নয়া যায়
না, তাও আইেন উে খ আেছ।
-০২১: আমার ভ াট রিজে শন আেছ। আিম একজন ইে াটার এবং সা ায়ার। আমার কা মার পরমা শি
কিমশন। আিম যই িজিনসটা আমাদািন কেরিছ সটা আমদািন পযােয় আমার কাছ থেক ৪% হাের ATV
কেটেছ। এটা কেনা কাটেলা। এর পর আিম বাংলােদশ াংেকর অ মিত সােপে এটা পরমা শি কিমশেন
সা াই িদেয়িছ। এখন তারাও আমার কাছ থেক ১৫% ভ াট কেটেছ। আিম এয়ারেপাট এ ভ াট িদলাম, ATV
িদলীেত এখন পরমা শি কিমশন আবার ভ াট কেটেছ। কন আিম ৩ বার ভ াট িদলাম? আমােক বলা হেয়েছ
আমার সক ৭ না থাকায় আমার কাছ থেক ATV কাটা হেয়েছ। সক ৭ টা িক? একটা আইেটম এর জ
একজন ইে াটার এবং সা ায়ার ক কতবার ভ াট িদেত হেব। আর আিম ই ারেনেট দখলাম সক ৭ এর ে
বলা আেছ িবেশষ ে ৩% ATV কাটা যােব। তারা আমার কাছ থেক কেটেছ ৪%। এখন আিম কার কােছ
কমে ন করেবা।
উ র: আপনার
পেড় আিম যত
ঝেত পেরিছ তােত এে ে বশ কতক েলা ল হেয়েছ বেল মেন হে ।
সক-৭ না থাকেলও আপনার ে আমদািন পh©v য় এ িভ কতন করেত হেব না। তেব, আপনােক আমদািন প
ায়েনর সময় ট ার বা কাh©v দেশর কিপ দািখল করেত হেব। আইেনর িবধান হেলা, সরকাির অিফেস যাগানদার
িহেসেব কান প সরবরাহ করার জ যিদ আমদািন করা হয়, তাহেল সে ে আমদািনর সময় এ িভ েযাজ
হেব না। তেব, ওই প সরবরােহর ে যাগানদার িহেসেব ৫ শতাংশ ভ াট উৎেস কতন করেত হেব। কান কান
সময় এমন হয় য, সরকাির অিফেস সরবরােহর জ আমদািন ত প
ায়েনর সময় ট ার বা কাh©v দেশর কিপ
দািখল করা হয় না। তাই, এ িভ কাটা হয়। আবার, আপনার ে পরমা শি কিমশন ১৫ শতাংশ ভ াট কেটেছ
তাও স ক বেল আমার কােছ মেন হে না। আপিন িক আইেটম সরবরাহ কেরেছন তা জানেত পারেল আেরা
স কভােব উ র দয়া স ব হেতা। সরকাির খােত লভােব ভ াট জমা হেয় গেল তা ফরৎ নয়ার িবধান আেছ। জমা
হওয়ার ৬ মােসর মে সংি ভ াট কিমশনার বরাবর আেবদন করেত হয়।
-০২০: কা মার একজন মিশন ম ফাচারার এেজ । স এটার িবপিরেত কিমশন পায়েছ । তার িজ াসা হে
কিমশেনর উপের িক পিরমান ভ াট হেব।
উ র: কিমশেনর ওপর ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ।
-০১৯: আমােদর একটা িলয়ােজা অিফস। আমােদর অিফেস অেনক জায়গা থেক া ল আেস লাইক ইি য়া
থেক, চায়না থেক, জামািন থেক। আমােদর কােনা ড লাইেস ও নই, ইে াট িকংবা এ েপাট এর অ মিতও
নই। আমােদর অিফেসর খরচও আেস বাইের থেক। আমরা কবল খািল ই েপকশন কির। বাড অফ ইনেভ েম
থেক আমােদর এই অ মিত পাওয়া। এই ে ভ াট করা যায় িকভােব, ইন ফ া আমরা কােনা া লও িরিসভ
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করেত পারিছ না ভ ােটর কারেণ। আমরা মহাখািলেত িগেয়িছলাম। তারা বলেছ আমােদর ড লাইেস করেত হেব,
IRC and ERC িনেত হেব। আমরা এখন িক করেত পাির?
উ র: িলয় েজা অিফস আমদািন কের। া ল আমদািন করাও এক ধরেনর আমদািন। আবার কখেনা সােভ কের,
টি ং কের। এসব সবা ভ াটেযা সবা। এজ ভ াট রিজে শন দরকার হয়। ভ াট রিজে শন িনেত হেল যসব
ড েম দরকার তা দািখল করেত হেব। দেশ অেনক ি য়ােজা অিফস রেয়েছ, তারা এভােব ভ াট রিজে শন
িনেয়েছ।
-০১৮: আিম একটা িজিনস জানেত চাি য আপনােদর ভ াট এর িল এ বলা আেছ য বাড সভায় যাগদানকারী
বা বাড সভার উপর ভ াট হেব। কত হাের ভ াট হেব?
উ র: বাড সভায় যাগদানকারীর ওপর ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ যা উৎেস কতন করেত হেব।
-০১৭: আিম সক ১৬ স েক জানেত চাই। এটা ন ন এবং রাতন উভয় আইেন েযাজ ।
উ র: সক-১৬ হেলা রাতন ভ াট আইেনর আওতায় য় িহসাব রিজ ােরর ফর াট। ন ন আইেন তা েযাজ
হেব না। ন ন ভ াট আইেন য় িহসাব রিজ ােরর আলাদা ফর াট রেয়েছ। ন ন ভ াট আইেন য় িহসাব েকর
ফর াট হেলা সক-৬.১।
-০১৬: ন ন আই ন এে া াডাে র উপর িক ভ াট হেব িকনা? যিদ না হয় তাহেল িঘ, মাখেনর এর উপর হেব
িকনা?
উ র: ন ন ভ াট আইন অ সাের কান কান মৗিলক খাে র ওপর ভ াট মও ফ হেব তা জাতীয় রাজ বাড ক ক
িনধারণ করেত হেব। তা এখনও িনধারণ করা হয়িন। আশা করা যায় য, আগামী ১ লাই এর আেগই তা িনধারণ করা
হেব।
-০১৫: ইে ি ং ফােম তা ভ াট মও ফ করা হেয়েছ হাইেকােটর রােয়। এখন এই াপাের ন ন আঈেনর িক
িবধান?
উ র: ইে ি ং সং ার ে বতমান আইেনও ভ াট আেরািপত আেছ, ন ন আইেনও ভ াট আেরািপত আেছ।
মও ফ নই।
-০১৪: আিম ভ াট স েক একটা িজিনস জানেত চাি । সরকােরর কােনা এেজি িবেদশ থেক কােনা প ,
য পািত বা মালামাল আমদািন কের তখন সটার য সা ায়ার থােক, স সা ায়ার দিশও হেত পাের িবেদিশও হেত
পাের? এখন দশী হেল কত শতাংশ এবং িবেদশী হেল তার বলায় ভ াট কান অংেশ েযাজ হেব?
উ র: আপনার টা বাধগ হেলা না। তেব, য
ঝেত পেরিছ স অ সাের আিম উ র িদি । সরকােরর
এেজ ী সাধারণত কে র আওতায় িবেদশ থেক আমদািন কের। আমদািনর সময় ওই পে র ওপর য হাের কর েযাজ তা পিরেশাধ করেত হেব। তেব, এ িভ পিরেশাধ করেত হেব না। সা াই িদেল তা ৫ শতাংশ ভ াট
উৎেস কতন করেব। এে ে দিশ বা িবেদিশ সা ােয়র জ কান পাথক নই। তেব, যিদ বেদিশক ায়
পিরেশাধ করা হয়, তাহেল িক শতসােপে পাথ ক আেছ।
-০১৩: ভ াট সা িফেকট িকভােব িনেত পাির?
উ র: ভ ােটর রিজে শন িনেত হেল বতমােন সক-৬ ফরেম আেবদন করেত হয়। এর সােথ সক-৭ ফরেম এক
ঘাষণা দািখল করেত হয়। আেরা কতক েলা ড েম আেবদেনর সােথ দািখল করেত হয়। যমন: ড লাইেস ,
ছিব, আইএন, জাতীয় পিরচয়প , াংক একাউে র ত য়ন, আমদািনকারক হেল আইআরিস, র ািনকারক হেল
ইআরিস, া েনর নীলনকশা, জিমর দিলল বা ভাড়ার ি , অথরাইজড িসগেনটিরর পে অথরাইেজশন প ,
কা ািনর ে মেমাের াম বা আ েকল, পাটনারশীপ িত ােনর ে পাটনারশীপ ি ইত ািদ। তেব, ন ন
ভ াট আইেনর আওতায় রিজ শন িনেত হেল কান ড েম দািখল করেত হেব না।
ফরম রণ করেত হেব।
আশা করা যায় য, মাচ মােসর মাঝামািঝ ন ন ভ াট আইেনর আওতায় রিজে শন উ ু হেব।
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-০১২: আিম ভ ােটর জ দরখা কেরিছলাম গত ায় ২০ থেক ২৫ িদন আেগ। এটা এখেনা হয় িন। আিম িক
কমে ন করেত পারেবা? আমার কিপ িনেয় তারা হািরেয় ফেলেছ। তারা আজেক বলেছ এই কাগজ নাই, পের বেল ঐ
কাগজ লাগেব বেল হয়রািন করেছ। এটা হে জামাল র কা মস অিফস।
উ র: অিভেযাগ করা যােব। য অিফস আপনােক হয়রািন করেছ বেল আপিন মেন কেরন স অিফেসর উ তন
অিফেস আপিন অিভেযাগ করেত পােরন। তেব, আপিন জামাল র অিফেসর সহকাির কিমশনার এর সােথ দখা কের
িবষয়টা বলেল সমাধান পােবন বেল আশা কির।
-০১১: আমরা িবিভ সফটওয় ােরর কাজ কের থািক িবিভ সরকারী িত ােন, আমরা িনেজরাই ডেভলপ কির।
িবিভ জায়গায় িবিভ রকম ভ াট কােট। কাথাও ৪.৫% কাথাও ১৫%। আর আপনােদর সাইট থেক আমরা
ভ ােটর াপাের একটা ত পেয়িছ য উৎপাদন পযােয় সফটয় ােরর উপর কােনা ভ াট মও ফ। আর ন ন আঈন
তা এখেনা চা হয় নাই। তাহেল কেনা তারা আমার কাছ থেক ১৫% হাের ভ াট িনে । ২০১৪ সােল আিম এক
ড েম পেয়িছলাম যখােন িলখা িছেলা ৪.৫% ভ াট আেরাপ হেব। ঢাকা ওয়াসা ১৫% কতন কেরেছ িকেসর
িভি েত। আসেল আিম জানেত চাি ২০১৬-১৭ অথবছের িক সফটওয় ােরর উপর িক ১৫% ভ াট আেরাপ হেয়েছ
িকনা। আর আেরাপ হেলও ভ াট কেনা আমরা িদেবা?
উ র: সফটওয় ার উৎপাদন পh©v য় ভ াট মও ফ করা আেছ। তেব, সফটওয় ার যিদ কান উৎেস ভ াট কতনকারী
িত ােন সরবরাহ দয়া হয়, তাহেল যাগানদার িহেসেব ৫ শতাংশ ভ াট উৎেস কতন করেত হেব, ১৫ শতাংশ নয়।
ওয়াসা ক ক ১৫ শতাংশ ভ াট কতন করা স ক হয়িন।
-০১০: ভ াট সা িফেকট করেত িক িক লাগেব?
উ র: আপিন ন ন আইেনর আওতায় জানেত চেয়েছন না-িক রাতন আইেনর আওতায় জানেত চেয়েছন তা
বাধগ হেলা না। ন ন ভ াট আইেনর আওতায় ভ াট রিজে শন িনেত কান ড েম েয়াজন হেব না। ফরেম
ত দািখল করেত হেব। রাতন ভ াট আইেনর আওতায় ড লাইেস , ছিব, আইএন, জাতীয় পিরচয়প , াংক
একাউে র ত য়ন, আমদািনকারক হেল আইআরিস, র ািনকারক হেল ইআরিস, সক-৭ এ ঘাষণা, -ি , জিমর
দিলল বা ভাড়ার ি ইত ািদ েয়াজন হয়।
-০০৯: সক ২০,২১,২২ র ািন ফম এর াপাের আিম তা ন ন আঈেন িক ঁেজ পাি না। এ াপাের আমােক
দয়া কের অিবিহত করেবন। সক ২০,২১,২২ এর পিরবেত ন ন কােনা ফর াট এেসেছ িকনা সটা আমােক এক
জানােবন।
উ র: ন ন ভ াট আইেনর আওতায় এ ধরেনর ফরম নই। যিদ েয়াজন হয় পরবত েত িনেদশনা দয়া হেব।
-০০৮: আিম াংক থেক বলিছ, আিম একটা িজিনস জানেত চাি য যারা এ েপাট ওিরেয়ে ড িত ান
তােদর এ েপােটর ে াংক ক ক এ েপাট িরেলেটড যেকােনা কিমশেনর উপর ভ াট মও ফ করা হেয়েছ।
এখন য কােনা ধরেনর কিমশেনর উপর িক ভ াট টা িক মও ফ করা হেয়েছ এ েপাট এর ে । উে
য আমরা
াক
াক এলিস েল থািক। এে ে ভ াট হেব িকনা জনােত চাি ?
উ র: আপনার ে র সরাসির উ র হেলা াক- - াক এলিস ওেপন করা হেল াংক কিমশেনর ওপর ভ াট
েযাজ হেব না।
-০০৭: আমরা িক সািভস ওয়াক কির জনােরটর িরেলেটড। আমরা এটা আউটেসািসং কির। তা আমার ােয়
আমােক বলেলা িবল নবার সময় সক চালান িদেত। এখন আিম সক চালান কােথেক কােল করেবা। ােয়
সক চালান ছাড়া আমােক িবল দেব না। এবং ভ ােটর পিরমানটা কেতা?
উ র:
সািভিসং এর ে ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ। সািভিসং এর সােথ চরা য াংশ িদেল তার ওপর ভ ােটর
হার ৫ শতাংশ। আপিন ভ াট চালান ি কের িনেত পােরন। বাজাের ি করা ভ াট চালান িকনেত পাওয়া যায়। তা
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আপিন বহার করেত পােরন। এনিবআর-এর সামেনর দাকােন আেরা অেনক ােন ভ াট চালান ি
পাওয়া যায়।

করা িকনেত

-০০৬: আিম এক ভ ােটর িবষেয় জানেত চাি লাম। আমরা িষ িবভাগ থেক িষ স সারন অিধদ র এর
উপেজলা পযােয় ষকেদর জ
িনং এর জ খাবার বা না া আমরা উপেজলা ক াি ন থেক িনেল কত শতাংশ
ভ াট েযাজ । লাকাল ভ াট অিফস বলেছ ৪.৫% ভ াট হেব। ওেদর জ সরকাির একটা বরা আেছ ৩০০ টাকার
মেতা। আবার েরর লা বাবদ ১৫০ টাকা বরা থােক। তা আমরা ৭৫০০ টাকার একটা ভাউচার জাির ত
সাবিমট করিছ।
উ র: আমােদর দেশর বতমান ভ াট ব ায় সরকার ক ক দ িশ া ও িশ ণ ভ াট । অথাৎ সরকর ক ক
দ িশ া সবা ও িশ ণ সবা ভ াট । সরকারী কান িশ ণ িত ান যিদ িশ ণ দােনর জ
িশ ক
বা িশ ণাথ েদরেক খাবার, আবাসন বা িশ ণ সাম ী ইত ািদ য় করার জ নগদ অথ দান কের বা স ািন,
ভাতা, এ/িডএ ইত ািদ নগদ অেথ দান কের তাহেল স অথ থেক ভ াট কাটেত হেব না। নগদ অথ না িদেয় যিদ
কানিক য় কের দয়া হয়, তাহেল উৎেস ভ াট কাটেত হেব। আপনার
পাঠ কের আিম যত
ঝেত পেরিছ
এে ে খাবার িকেন দয়া হে । আমােদর দেশর ভ াট ব ায় এই কাজেক ক াটািরং সািভস বলা হয়। এর ওপর
ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ এবং তা উৎেস কতনেযা ।
-০০৫: আিম িবিভ কা ানীেত লবার সা াই কের থািক। এে ে আমরা িকভােব ভ াট আদায় করেবা?
উ র: আমােদর বতমান ভ াট ব ায় আপনার কাজ মানবস দ সরবরাহ সবার আওতায় পেড়। এই সবার ে
ভ ােটর হার ১৫ শতাংশ যা উৎেস কতেনর িবধান আেছ। অথাৎ আপিন যখােন মানবস দ সরবরাহ দন স িত ান
যিদ উৎেস ভ াট কতনকারী িত ান হয়, তাহেল উৎেস কতন করেব। আর যিদ না হয় তাহেল আপনােক ভ াট
পিরেশাধ করেত হেব। আপনােক ভ ােটর যাবতীয় িনয়মকা ন পিরপালন করেত হেব।
-০০৪: যিদ অ াহিত া প আমদািন করা হয় তাহেল িব য় করার সময় সক কত ফম াবহার করেত হেব?
নািক খািল নরমাল চালান বহার করেলই হেব? য িত ান প
সা াই তারা িক সক ১১ াবহার করেব?
উ র: কান ান থেক যিদ মা অ াহিত া প িবি করা হয়, তাহেল কান ভ াট চালান বহার করেত হেব
না। িক যিদ অ াহিত া এবং ভ াট
উভয় কার প িবি করা হয়, তাহেল ভ াট অ াহিত া পে র
ে ও ভ াট চালান ই করেত হেব। তেব, ভ াট চালােন ভ ােটর হার বা পিরমাণ িলখেত হেব না। স ােন িলখেত
হেব য, ভ াট অ াহিত া ।
ন-০০৩: আমােদর এক সফ িপন কা ািন। আমােদর রয়ােতর িসে ম িক? আমার পেমে র িসে ম িক?
এখন পেম টা কত িনিদ এমাউে র হেল , িডিড, াংক াফট করেত হেব? আমার বসা অেনক িদেনর। আিম
রয়াত িনেয়িছ ১ লাখ টাকার এবং সটার য ই েপ র আেছন সটা িতিন িরিসভ কেরেছন। বছর শেষ যখন আমার
অিডট আসেলা তখন আমােক বেলেলা আপিন য রয়াত িনেয়েছন তার াংক াফট কাথায়? আমরা কই যােবা?
তাহেল ওই সময় ই েপ র বলেব না য আপনার এটা াংক াফট কিপ লাগেব।
উ র: আমােদর বতমান ভ াট আইেনর এক িবধান হেলা, উপকরেণর য়
যিদ ১ ল টাকা বা তার চেয় বিশ
হয়, তাহেল াংিকং মা েম পেম করেত হেব। াংিকং মা েম পেম না করেল রয়াত পাওয়া যােব না।
রয়াত নয়ার সময়সীমা হেলা সেবা ই কর ময়াদ। তাই, ই কর ময়ােদর মে রয়াত িনেয় িনেত হেব। এ
সমেয়র মে আপিন পেম নাও করেত পােরন। তাই, পরবত েত অিডট এেল এই েয়র পেম য আপিন
াংিকং চ ােনেল কেরেছন তা দখা তােদর দািয় ।
-০০২: আমরা লা িকেন বাংলােদশ ট টাইল িমেলর কােছ িবি কের থািক। এখন ট টাইল িমল আমােদরেক
বলেছ আমরা য িকেনিছ সটার ভ াট চালান িদেত। িক ষকরা িকভােব ভ াট চালান দেব।
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উ র: ষকরা যখন লা িবি করেব তখন ভ াট চালান িদেত হেব না । আমােদর বতমান ভ াট আইেন লা এক
ভ াট প । তাই, ষকেদর িনকট থেক লা িকনেল ভ াট চালান নয়ার েয়াজন নই। তাছাড়া, ট টাইল িমল
বরাবের লা সরবরাহ করেল সখােনও ভ াট কাটেত হেব না। লা সরবরােহর ওপর বতমােন ভ াট মও ফ করা
আেছ। স বত ট টাইল িমল ক পে র এিবষয় জানা নই।
-০০১: আমরা সাধারণতঃ ৫০০ টাকার উপের কান িক িকনেত হেল রিভিনউ া
বহার কির। এখন যিদ
ভ াট দয়া হয় সে ে িক রিভিনউ া
বহার না করেল িক হেব?
উ র: রিভিনউ া
বহােরর সােথ ভ ােটর কান স ক নই।
িবষয় আলাদা। রিভিনউ া আলাদা
আইেন আদায় করা হয়, ভ াট আইেন নয়। ভ াট আইন অ সাের যথাযথভােব ভ াট পিরেশাধ করেত হেব। রিভিনউ
া সং া সংি আইেন য িবধান আেছ স অ সাের রিভিনউ া
বহার করেত হেব।
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