গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড
ঢাকা।
[ মূল্য সংয োজন কর ]
প্রজ্ঞোপন
তারিখ: ২০ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৩ জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস.আর.ও. নং-১৫৮-আইন/২০২১/১৫৫-মূসক।- মূল্য সংয াজন কি ও সম্পূরক
শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এি ধারা ১৩৫, ধারা ৪৯ এবাং ১২৭খ এর
সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবযে জাতীয় িাজস্ব ববার্,ড উৎদস মূল্য সাংদ াজন কর কতডন ও
আোয় হবহধমালা, ২০২০ এর হনম্নরূপ অহধকতর সাংদশাধন কহরল, থা:উপরি-উক্ত রিরিমালাি(1) হবহধ ৩ এর উপ-হবহধ (২) এর ছক এর ক্রহমক নাং ১৫ এর হবপরীদত
কলাম (২), (৩) ও (৪) এর এহিসমূদির পহরবদতড হনম্নরূপ ক্রহমক নাং
১৫ এবাং এহিসমূি প্রহতস্থাহপত িইদব, থা:“ ১৫. S০২৪.০০ আসবাবপদের
হবপণন বকন্দ্র
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”;

(2) হবহধ ৪ এর েফা (ক) এ উহিহখত “সুতরাাং, উৎপােক, বসবা
প্রোনকারী ও ব্যবসায়ী হিসাদব হনবহিত ব্যহক্ত ব্যতীত অন্য সকল
ব্যহক্ত ািারা অন্য বকাদনা আমোহনকারক, উৎপােক, ব্যবসায়ী বা
বসবাপ্রোনকারীর হনকট িইদত প্রথম তফহসল দ্বারা অব্যািহতপ্রাপ্ত নদি
এমন বকাদনা পণ্য বা বসবা ক্রয় বা সাংগ্রি কহরয়া উৎদস কতডনকারী
সত্তার হনকট সরবরাি কদর, তািারা ব াগানোর হিসাদব হবদবহচত
িইদব” শব্দগুহল ও কমাগুহলর পহরবদতড “সুতরাাং, উৎপােক হিসাদব
হনবহিত ব্যতীত অন্য সকল ব্যহক্ত ািারা উৎদস কতডনকারী সত্তার
হনকট বকাদটশন বা েরপে বা কা ডাদেশ বা অন্যহবধ াদব পণ্য বা
বসবা সরবরাি কদর তািারা ব াগানোর হিসাদব হবদবহচত িইদব”
শব্দগুহল ও কমা প্রহতস্থাহপত িইদব;
(3) হবহধ ৬ এর উপ-হবহধ (২) এর েফা (গ) এ উহিহখত “উৎদস মূসক
কতডদনর” শব্দগুহলর পহরবদতড “উৎদস কহতডত মূসক েফা (ক)
অনু ায়ী জমা প্রোনপূব ডক” শব্দগুহল ও হচহ্ন প্রহতস্থাহপত িইদব; এবাং
(4) হবহধ ৭ এর উপ-হবহধ (৪) এর পহরবদতড হনম্নরূপ উপ-হবহধ (৪)
প্রহতস্থাহপত িইদব, থা:“(৪)

ব কর বময়াদে বকাদনা সরবরাদির হবপরীদত মূল্য পহরদশাধ
করা িয়, বসই কর বময়াদে বা বসই কর বময়াদের পরবতী
কর বময়াদে উক্ত সমন্বয় সাধন কহরদত িইদব এবাং উক্ত
সমদয়র পর সমন্বয় োহব তামাহে িইদব।”।
জাতীয় িাজস্ব ববাযর্ ডি আযদশক্রযম,

( কাজী ফহরে উদ্দীন )
প্রথম সহচব (মূসক নীহত)

