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গণক্সবজ্ঞক্সি 
 

প্যানকে ভযাট ক্সেনয় ক্সবভ্রাক্সন্ত দূরীকরণ 
 

১৯৯১ া তে দেতলর ক অংলীজতের মোমে নেতে এবং দেলতেনমক জেগতের তযানগো নেতে ভযাট চালু করা ে। ভযাট চালুর পর 

দেতক এটি দেতলর উন্নেতে গুরুত্বপূে ণ অবোে দরতে চততে। ১৯৯১ াতর ভযাট আইে অনুযােী ক্ষুদ্র ব্যবােীতকও ভযাট নেতে ে যা ব্যবােী 

ম প্যাতকজ ভযাট োতম অনভনে কতরে। ক্ষুদ্র ব্যবােীতক ভযাট দেতক অব্যানে েোে ভযাটতক আতরা জ ও ব্যবা-বান্ধব করার জন্য 

েতুে ভযাট আইে েো মূল্য ংতযাজে কর ও ম্পূরক শুল্ক আইে, ২০১২ েেেে করা তেতে। ম্প্রনে ক্ষ্য করা যাতে দয, দকাে দকাে ম 

প্যাতকজ ভযাট এর োতম ব্যবা-বান্ধব েতুে ভযাট আইে নেতে নবভ্রানি সৃনি করতেে। জেমে তে এধরতের নবভ্রানি  দূর করার জন্য জােীে 

রাজস্ব দবাদড ণর পক্ষ্ তে েকৃে অবস্থা নেতে তুত ধরা তা: 

 

ক্রম. 

েং 

ক্সবভ্রাক্সন্ত 
প্রকৃত অবস্থা 

০১. েতুে ভযাট আইনে প্যানকে ভযাট ো থাকায় 

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগে ক্ষক্সতগ্রস্থ হনবে। 

 প্যাতকজ ভযাট বত ভযাট আইতে দকাে ভযাট দেই। ক্ষুদ্র ব্যবােীতের স্বাতে ণ োতের 

উপর ২০০৬ া তে েবনেণে  জ পদ্ধনেনভনিক দোক ভযাটতক ব্যবােীগে 

প্যাতকজ ভযাট বত োতকে, যনেও এটি েকৃেপতক্ষ্ টাে ণওভার কর।  

 নবদ্যমাে ভযাট আইতে দযব ক্ষুদ্র ব্যবােীর বান ণক নবনক্র তব ণাচ্চ োে ৭ (াে) ক্ষ্ 

টাকার মতে োরাই শুধু এ টাে ণওভার কতরর সুনবধা পাবার দযাগ্য। যাতের বান ণক 

নবনক্র ৭ (াে) ক্ষ্ টাকার দবনল এবং ৮০ (আনল) ক্ষ্ টাকার দবনল েে , োরা ৩ 

লোংল াতর টাে ণওভার কর পনরতলাধ করতবে।  

 েতুে ভযাট আইতে তব ণাচ্চ ৩০ (নিল) ক্ষ্ টাকা পয ণি বান ণক নবক্রেকারী েনেষ্ঠােতক 

টাে ণওভার কর ও ভযাট উভে তে অব্যানে দেো তেতে। ফত , বেণমাতে দযব 

ব্যবােী প্যাতকজ ভযাতটর োতম টাে ণওভার কর েোে কতরে েতুে ভযাট আইতে 

োতের টাে ণওভার কর বা দকাে ভযা ট েোে করতে তব ো। োই , েতুে ভযাট আইতে 

ক্ষুদ্র ব্যবােীতের ক্ষ্নেগ্রস্ত ওোর দকাে কারে দেই। 

০২. েতুে ভযাট আইনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীনদর ভযানটর 

বরক্সেস্টার, খাতা-পত্র রাখনত হনব। 

 ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ ক্সেনেনদর েতোজতে ব্যবসার ববচা-বকোর ক্সহসাব রাতেে। েতুে 

ভযাট আইনে যাতের নবনক্র বান ণক ৩০ (নিল) ক্ষ্ টাকা পয ণি োতের নেজস্ব নাতবর 

অক্সতক্সরক্ত বকাে ক্সহসাব বা খাতাপত্র বা বরক্সেস্টার রাখার প্রনয়ােে দেই।   
০৩. েতুে ভযাট আইনে প্যানকে ভযাট ো থাকায় 

ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীনদর ভযানটর ক্সহসাব রাখার েন্য 

একেে কম ডচারী রাখনত হনব। যার ফন 

ব্যবসার খরচ বৃক্সি পানব। 

 েতুে ভযাট আইনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীনদর  যাতের বান ণক নবনক্র ৩০ (নিল) ক্ষ্ টাকা পয ণি 

োতের নেজস্ব নাতবর অনেনরক্ত ভযাট নবেক দকাে নাব রােতে তব ো। এ 

কারনণ, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণনক ভযানটর ক্সহসাব রাখার েন্য বকাে কম ডচারী রাখনত হনব 

ো। ফন, তাঁনদর ব্যবসার খরচ বৃক্সি পানব ো। 

০৪. বেতারা ভযাট বদে ো। তাই , ব্যবসায়ীগণ 

ক্সেনেনদর পনকট বথনক প্যানকে ভযাট বদে। 

 েতুে ভযাট আইনে পনের দানমর মনে ভযাট অন্তর্ভ ডক্ত  োকতব। ফন, বেতাগণই ভযাট 

দেতবে। সুতরাাং, ব্যবসায়ীগণনক ক্সেদজতের পনকট বথনক ভযাট ক্সদনত হনব ো।  

 
 

 

োতীয় রােস্ব ববার্ ড 
উদ্ভাবতে বাড়তব কর 

দেল তব স্বনেভ ণর 

ভযাট নেতে জেগে 

দেতলর তে উন্নেে 


