গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড
ঢাকা।
[ মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ]
প্রজ্ঞোপন
তোররখ: ১৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গোব্দ / ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টোব্দ।
এস.আর.ও. নং-১৬১-আইন/২০২২/১৭৪-মূসক।- মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক
আইন, ২০১২ (২০১২ সযনর ৪৭ নং আইন) এর ধোরো ১৩৫ এ প্রদত্ত ক্ষমতোবযে জোতীয় রোজস্ব ববোর্ ড
মূল্য সংয োজন কর ও সম্পূরক শুল্ক রবরধমোেো, ২০১৬ এর রনম্নরূপ অরধকতর সংয োধন কররে, থো:উপরর-উক্ত রবরধমোেোর (১)

বববি ২ এর উপ-বববি (১) এর দফো (খ) এর পর বিম্নরূপ নূতি েফা (খখ) সবিদববশত
হইদব, যথা:“(খখ) “চুবিবিবিক উৎপােক” অথ ড পদের স্বত্বাবিকারী কর্তডক সরবরাহকৃত
উপকরণ অথবা বিজস্ব উপকরণ ব্যবহার কবরয়া পদণর বববিমদয়
চুবিবিবিদত পে উৎপােিকারী;”;

(২)

বববি ১৬ এর উপ-বববি (১) এ উবিবখত “বো ধোরো ১০ এর অধীন তোরেকোভুক্ত”
ব্দগুরে ও সংখ্যো রবলুপ্ত হইযব;

(৩)

বববি ১৮ক এর উপ-বববি (১) এ উবিবখত “জ্বযদর ক মূদ্রোয় স্থোরপত ঋণপযের”
ব্দগুরে পররবযতড “জ্বযদর ক মুদ্রোয় স্থোরপত ঋণপযের বো চুরক্তপযের” ব্দগুরে ও
বিহ্নগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব;

(৪)

বববি ২৪গ এর উপ-বববি (১) এ উবিবখত “মূসক-৪.৩” এর পবরবদতড “মূসক-৪.৬”
প্রবতস্থাবপত হইদব;

(৫)

রবরধ ৪০ এর উপ-বববি (১) এর(ক)

েফা (ঘ) এর উপ-েফা (অ) এর পর বিম্নরূপ নূতি উপ-েফা (অঅ)
সবিদববশত হইদব, যথা:“(অঅ) চুবিবিবিক উৎপােদির বেদে পদের স্বত্বাবিকারী কর্তডক
আমোিীকৃত উপকরণ আমোবিস্থল হইদত বিি ডাবরত শতড ও

পদ্ধবতদত চুবিবিবিক উৎপােদকর বিকট সরাসবর সরবরাহ
করা যাইদব;” এবাং
(খ)

েফা (ি) এর উপ-েফা (আ) এর পবরবদতড বিম্নরূপ উপ-েফা (আ)
প্রবতস্থাবপত হইদব, যথা:“(আ)

বিববিত বা তাবলকাভুি সরবরাহ গ্রহীতা উৎদস কতডি বা
আোয়কৃত মূসক সাংবিষ্ট কর বময়াে সমাবির ৭ (সাত) বেদির
মদে বিি ডাবরত অথ ডনিবতক বকাদর্ সরকাবর বকাষাগাদর বেজারী
িালাদির মােদম জমা প্রোি কবরদবি এবাং জমা প্রোদির ৩
(বতি) কায ডবেবদসর মদে ফরম “মূসক-৬.৬” এ
সরবরাহকারীর অনুকূদল একটি উৎদস কর কতডি সিেপে ইস্যূ
কবরদবি;”;

(৬)

বববি ৪৮ এর উপ-বববি (১) এ উবিবখত “কর বময়াে বশষ হওয়ার নূূিতম ৭ (সাত)
বেি পূদব ড” শব্দগুবলর পবরবদতড “কর বময়াে সমাবির ৭ (সাত) বেদির মদে”
শব্দগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব;

(৭)

একােশ অোদয়র বশদরািাদম উবিবখত “কবমশিার কর্তডক” শব্দগুবল ববলুি হইদব;

(৮)

রবরধ ৫৭ক এর(ক)

উপ-বববি (১) এ উবিবখত “কবমশিার” শব্দটির পবরবদতড “কবমশিার বা
আইদির িারা ৮৬ এর সারণীদত ববণ ডত যদথাপযুি কমডকতডা” শব্দগুবল ও
সাংখ্যা প্রবতস্থাবপত হইদব; এবাং

(খ)

উপ-বববি (২) এর পবরবদতড বিম্নরূপ উপ-বববি (২) প্রবতস্থাবপত হইদব,
যথা:“(২)

বিাটিশ প্রোদির ২১ (একুশ) বেদির মদে যবে উি ব্যবি
োবখলপে বপশ কবরদত ব্যথ ড হি, তাহা হইদল সাংবিষ্ট কবমশিার
বা আইদির িারা ৮৬ এর সারণীদত ববণ ডত যদথাপযুি কমডকতডা
িারা ৭৩ অনুসরণপূব ডক কর বিি ডারদণর লদেূ প্রাথবমক বিাটিশ
জাবর কবরয়া উহা চূড়ান্ত কবরদত পাবরদবি।”;

(৯)

বববি ৬১ এর উপ-বববি (৫) এ উবিবখত “১৫ (পদিদরা) কায ডবেবদসর” সাংখ্যা,
বন্িিী ও শব্দগুবলর পবরবদতড “৩০ (বেশ) বেদির” সাংখ্যা, বিিী ও শব্দগুবল
প্রবতস্থাবপত হইদব;

(১০)

বববি ৬৫ এর-

(ক)

উপ-বববি (২) এর েফা (ক) এ উবিবখত “সমপবরমাণ” শদব্দর পবরবদতড
“অন্যৈন অযধ ডক এবং অন্যর্ধ্ড পররমোণ” শব্দগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব;

(খ)

উপ-বববি (৬) এর েফা (ঠ) এর পবরবদতড বিম্নরূপ েফা (ঠ) প্রবতস্থাবপত
হইদব, যথা:“(ঠ)

(১১)

আদেদশ বকাদিা জবরমািা আদরাপ করা হইয়া থাবকদল উি
জবরমািা জমা প্রোদির জন্য প্রদযাজূ অথ ডনিবতক বকার্, সময়
ও জমা প্রোদির পদ্ধবত;”

বববি ৯৯ এর(ক)

উপ-বববি (১) এর পবরবদতড বিম্নরূপ উপ-বববি (১) প্রবতস্থাবপত হইদব,
যথা:“(১) মূল্য সাংদযাজি কর কবমশিাদরট, বা বেেমত, আবপল
কবমশিাদরট বা আবপলাত োইবুিাদল বা সুবপ্রম বকাদট ডর হাইদকাট ড
ববিাদগ বা আবপল ববিাদগ বিষ্পিািীি বকাদিা ববদরাি আইদির িারা
১২৫ এর অিীি ববকল্প উপাদয় বিষ্পবি কবরদত িাবহদল সাংবিষ্ট বিববিত
বা বিবিিদযাগ্য বা তাবলকাভুি বা তাবলকাভুবিদযাগ্য ব্যবিদক সাংবিষ্ট
কবমশিার বা কবমশিার (আবপল) বা বপ্রবসদর্ন্ট (আবপলাত োইবুূিাল),
বা বেেমত, সুবপ্রম বকাদট ডর আবপল ববিাগ বা হাইদকাট ড ববিাগ, যাহাই
প্রদযাজূ হয়, ববদরািীয় ববষয় সাংবিষ্ট প্রাসবিক েবললাবেসহ ফরম
“মূসক-১৭.১” এ(ক) কবমশিাদরদট ববিারািীি বা বিষ্পিািীি মামলা বা
ববদরাদির বেদে সাংবিষ্ট কবমশিার; অথবা
(খ)

আবপল কবমশিাদরট বা আবপলাত োইবুিাদল ববিারািীি
মামলা বা ববদরাদির বেদে সাংবিষ্ট কবমশিার (আবপল)
বা বপ্রবসদর্ন্ট (আবপলাত োইবুূিাল);

(গ)

সুবপ্রম বকাদট ডর আবপল ববিাগ বা হাইদকাট ড ববিাদগ
ববিারািীি মামলা বা ববদরাদির বেদে সাংবিষ্ট ববিাগ;

এর বিকট েফা (ক) এর বেদে ২ (দুই) প্রস্থ এবাং েফা (খ) ও
েফা (গ) এর বেদে ৩ (বতি) প্রদস্থ আদবেি কবরদত হইদব।”;
(খ)

উপ-বববি (৪) এর বশষাাংদশ উবিবখত “িবথ,” শব্দ ও বিদহ্নর পবরবদতড
“িবথর অনুবলবপ,” শব্দগুবল ও বিহ্ন প্রবতস্থাবপত হইদব; এবাং

(গ)

উপ-বববি (৬) ও (৭) এর পবরবদতড বিম্নরূপ নূতি উপ-বববি (৬), (৭), (৮),
(৯), (১০) ও (১১) প্রবতস্থাবপত হইদব, যথা:“(৬) ববকল্প ববদরাি বিষ্পবিদযাগ্য বকাদিা মামলা, যাহা সুবপ্রম
বকাদট ডর আবপল ববিাদগ বা হাইদকাট ড ববিাদগ ববিারািীি রবহয়াদে, উহা
সাংক্ষুব্ধ ব্যবির আদবেদির পবরদপ্রবেদত সাংবিষ্ট কবমশিাদরট
কর্তডপদের বিকট ববকল্প ববদরাি বিষ্পবির জন্য বপ্ররণ কবরদত পাবরদবি।
(৭) আবপল ববিাগ বা হাইদকাট ড ববিাগ কর্তডক ববকল্প ববদরাি
বিষ্পবি প্রবিয়ার জন্য সাংবিষ্ট আোলদত মামলাটি স্থবগত (Stay)
থাবকদব।
(৮) যবে আবপল ববিাগ বা হাইদকাট ড ববিাগ উপ-বববি (৬) এর
অিীি বকাদিা আদবেদির বেদে ববকল্প ববদরাি বিষ্পবি প্রবিয়ায় ববষয়টি
বিষ্পদির জন্য সাংবিষ্ট বকাদিা কর্তডপেদক বিদে ডশিা প্রোিসহ
আদবেিপেটি মঞ্জুর কদরি, তাহা হইদল বিদে ডবশত কর্তডপে, আইি দ্বারা
বাবরত িা হইদল, উিরূপ বিদে ডবশত পন্থায় মামলাটি বিষ্পবি কবরদবি।
(৯) আরপে করম নোযরট, বো বক্ষেমত, আরপেোত ট্রোইব্যৈনোে
কর্তডপক্ষ হইযত উপ-রবরধ (৩) এ উরিরখত আযবদনপে ও উক্ত রবষযয়
প্রদত্ত রনযদ ড নো বো উপ-রবরধ (৮) এ উরিরখত সুরপ্রম বকোযট ডর আরপে
রবভোগ বো হোইযকোট ড রবভোগ হইযত প্রোপ্ত রনযদ ড নো প্রোরপ্তর পর সংরিষ্ট
করম নোযরট কর্তডপক্ষ উক্ত আযবদনপযের উপর রনযদ ড নো অনু োয়ী ইহোর
উপর তোহোর দপ্তযরর মন্তব্যসহ প্ররতরনরধ মযনোনয়নপূব ডক প্রযয়োজনীয়
দরেেোরদসহ সংরিষ্ট নরথর অনুরেরপ উক্ত প্ররতরনরধর মোধ্যযম ১০ (দ )
কো ডরদবযসর মযধ্য আরপে করম নোযরযট, বো বক্ষেমত, আরপেোত
ট্রোইব্যৈনোযের মোধ্যযম, বো বক্ষেমত, সুরপ্রম বকোযট ডর আপীে রবভোগ বো
হোইযকোট ডরবভোযগর রনযদ ড নো অনু োয়ী উপ-রবরধ (৪) বমোতোযবক মযনোনীত
সহোয়তোকোরীর রনকট বপ্ররণ কররযবন।
(১০) উপ-রবরধ (৯) এর অধীন আযবদনপেসহ সংরিষ্ট নরথর
অনুরেরপ প্রোরপ্তর পর মযনোনীত সহোয়তোকোরীগণ ৩ (রতন) কো ডরদবযসর
মযধ্য আযবদযন উরিরখত রবযরোধীয় রবষয়টি রনষ্পরত্তর জন্য ব্যবস্থো গ্রহণ
কররযবন।
(১১) আযবদনপেসহ নরথর অনুরেরপ প্রোরপ্তর ৯০ (নব্বই)
কো ডরদবযসর মযধ্য রবকল্প রবযরোধ রনষ্পরত্ত কররযত হইযব।”;

(১২)

বববি ১০১ এর উপ-বববি (১) এর েফা (গ) এ উবিবখত “িাট ডার্ ড একাউন্টূান্ট”
শব্দগুবলর পর “বা কস্ট এন্ড ম্যাদিজদমন্ট একাউন্টূান্ট” শব্দগুবল সবিদববশত
হইদব; এবাং

(১৩)

বববি ১০৮ এর বশষাাংদশ উবিবখত “।” বিহ্ন ববলুি হইদব অতঃপর “এবাং বকাদিা
তেন্তকারী সাংস্থা এতেববষদয় বকাবিা তেন্ত কায ডিম পবরিালিা কবরদত পাবরদব
িা।” শব্দগুবল ও বিহ্ন সাংদযাবজত হইদব;

(১৪)

ফরম “মূসক-৪.৫” এর পর বিম্নরূপ নূতি ফরম “মূসক-৪.৬” সবিদববশত হইদব,
যথা:মূসক-৪.৬
“গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববার্ড
ঢাকা
বজডূ (ওদয়স্ট) বা উপজাত (বাই- বপ্রার্াক্ট) পদের সরবরাহ ও বিষ্পবির আদবেিপে
[ বববি-২৪গ এর উপ-বববি (১) দ্রষ্টব্য ]
নিবনিত/তানিকাভুক্ত ব্যনক্তর িাম:
ঠিকািা:
ক্রনমক
িং
(১)

পণ্যের
িাম
(২)

নবআইএি:
পণ্যের এইচএস ককাড:

পনরমাণ

একক

(৩)

(৪)

প্রস্তানবত
একক মূল্য
(৫)

কমাট মূল্য

মন্তব্য

(৬)

(৭)

আনম ক াষণা করনি কে, এই আণ্যবদিপণ্যে প্রদত্ত সকি তথ্য সতয ও সঠিক।
তানরখ: ............................
প্রনতষ্ঠাণ্যির দানিত্বপ্রাপ্ত ব্যনক্তর িাম:
পদনব:
স্বাক্ষর:
নসি:
অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(আণ্যবদিকারীর জন্য নিণ্যদ েশিা)
বজেয (ওণ্যিস্ট) বা উপজাত (বাই- কপ্রাডাক্ট) পে সরবরাণ্যের কক্ষণ্যে বাজারমূণ্যল্যর
সনেত সামঞ্জ্যস্য রানখিা মূল্য সঠিকভাণ্যব নিনপবদ্ধ কনরণ্যত েইণ্যব।
(নবভাগীি দপ্তর পূরণ কনরণ্যব)
১।

পেসমূে উনিনখত মূণ্যল্য নবক্রণ্যির অনুমনত বা ধ্বংস কনরবার নিণ্যদ েশ প্রদাি করা
েইি।

২।

তদন্ত প্রনতণ্যবদি অনুসাণ্যর সরবরােণ্যোগ্য বনিিা নিণীত পে ......................
........... টাকা মূণ্যল্য সরবরাণ্যের অনুণ্যমাদি করা েইি।

৩।

তদন্ত প্রনতণ্যবদি অনুসাণ্যর ...................................... টাকা ..................
মাণ্যসর দানখিপণ্যে বৃনদ্ধকারী সমন্বণ্যির নিণ্যদ েশ প্রদাি করা েইি।

৪।

সমুদি পে/ .............................. টাকা মূণ্যল্যর পে ..........................
(কমেকতোর নাম) এর উপনিনতণ্যত ধ্বংণ্যসর অনুমনত প্রদাি করা েইি।

৫।

আপিার আণ্যবদি নিণ্যনাক্ত কারণ্যণ বানতি করা েইি, েথা:...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

তানরখ:

নবভাগীি কমেকতোর স্বাক্ষর
িাম:
পদনব:
নসি:

”;

(১৫)

ফরম “মূসক-৬.৬” এ উবিবখত “বুক োন্সফার/বেজাবর িালাি/োবখলপদে
বৃবদ্ধকারী সমন্বদয়র” শব্দগুবল ও বিহ্নগুবলর পবরবদতড “বুক োন্সফার/বেজাবর
িালাদির” শব্দগুবল ও বিহ্নগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব এবাং উি ফরদমর বটববদল
উবিবখত “সরবরাহ মূল্য” শব্দগুবলর পবরবদতড “পণ” শব্দটি প্রবতস্থাবপত হইদব;

(১৬)

ফরম “মূসক-৬.৭” এর বশষাাংদশ উবিবখত “পে/বসবার মূসক ও সম্পূরক শুল্কসহ
মূল্য।” শব্দগুবল ও বিহ্নগুবলর পবরবদতড “সকল প্রকার কর ব্যতীত মূল্য।” শব্দগুবল
ও বিহ্ন প্রবতস্থাবপত হইদব;

(১৭)

ফরম “মূসক-৬.৮” এর বশষাাংদশ উবিবখত “পে/বসবার মূসক ও সম্পূরক শুল্কসহ
মূল্য।” শব্দগুবল ও বিহ্নগুবলর পবরবদতড “সকল প্রকার কর ব্যতীত মূল্য।” শব্দগুবল
ও বিহ্ন প্রবতস্থাবপত হইদব;

(১৮)

ফরম “মূসক-৯.১” এর-

(ক)

Part-2 এর Serial No. 2 এর পর বিম্নরূপ Serial No. 2a. এবাং

এবিসমূহ সবিদববশত হইদব, যথা:“

(খ)

2a.

Economic Activity is Trader
or approved wholesaler and
want to pay VAT at the rate
of 5% or 1.5%.
[If “No” is selected, please
fill up the full Mushak-9.1
form]

 Yes

 No

”;

Part-7 এর-

(অ)

Item “Supplementary Duty Against Issuance of Debit

এর পবরবদতড “Increasing Adjustment of
Supplementary Duty” প্রবতস্থাবপত হইদব; এবাং
Note”

(আ)

Item “Supplementary Duty Against Issuance of Credit
Note” এর পবরবদতড “Decreasing Adjustment of
Supplementary Duty” প্রবতস্থাবপত হইদব;

(গ)

মূসক োবখলপে পূরদণর বিদে ডবশকা এর ফরম মূসক-৯.১ (মূসক
োবখলপে) পূরদণর পদ্ধবতর অাংশ-২: োবখলপে জমার তথ্য এর িবমক
িাং/বিাট ২ এবাং উহাদের ববপরীদত উবিবখত এবিসমূদহর পর বিম্নরূপ
িবমক িাং/বিাট ২ক এবাং এবিসমূহ সবিদববশত হইদব, যথা:“ ২ক

(ঘ)

ব্যবসায়ী বহদসদব • ব্যবসায়ী বা অনুদমাবেত পাইকারী
োবখলপে পূরণ
ব্যবসায়ী বহদসদব ৫% বা ১.৫%
হাদর (প্রদযাজূ বেদে) মূসক
পবরদশািপূব ডক অিলাইদি সাংবেি
বরটাণ ড বপশ কবরদত ইচ্ছুক হইদল,
“হূা” বিব ডািি কবরদবি এবাং
তোনুযায়ী অিলাইদি সাংবেি
বরটাণ ড ফরম পূরণ কবরদবি।
অপরবেদক “িা” বিব ডািি কবরদল,
পূণ ডাি ফরদমর প্রদযাজূ অাংশসমূহ
পূরণ কবরদত হইদব।
”;

মূসক োবখলপে পূরদণর বিদে ডবশকা এর ফরম মূসক-৯.১ (মূসক
োবখলপে) পূরদণর পদ্ধবতর অাংশ-৭: িীট কর বহসাব এর িবমক
িাং/বিাট ৩৮ ও ৩৯ এবাং উহাদের ববপরীদত উবিবখত এবিসমূদহর

পবরবদতড বিম্নরূপ িবমক িাং/বিাট ৩৮ ও ৩৯ এবাং এবিসমূহ প্রবতস্থাবপত
হইদব, যথা:সম্পূরক শুল্ক
হ্রাসকারী সমন্বয়

৩৯

সম্পূরক শুল্ক
বৃবদ্ধকারী সমন্বয়

• বর্রবট বনোট ইসুৈর বক্ষেসহ, বকোযনো
সরবরোযহর ক্রয় মূল্য বো পররমোণ
পররবরতডত হইযে/ আইযনর রবধোন
সোযপযক্ষ প্রযদয় সম্পূরক শুল্ক এর
পররমোণ বৃরি পোইযে ব পররমোণ
পররবরতডত হইয়োযে তোহোর রহসোব
(সম্পূরক শুল্ক এর পররমোণ) এইখোযন
উযিখ কররযত হইযব।
• বক্ররর্ট বনোট ইসুৈর বক্ষেসহ, রবক্রযয়র
পর সরবরোযহর রকছু অং বফরত
আরসযে/ সরবরোযহর মূল্য পররবরতডত
হইযে/ আইযনর রবধোন সোযপযক্ষ প্রযদয়
সম্পূরক শুযল্কর পররমোণ হ্রোস পোইযে
ঘটনোর সরহত সংরিষ্ট সরবরোযহর ব
পররমোণ সংযিষ ররহয়োযে তোহোর
রহসোব (সম্পূরক শুযল্কর পররমোণ)
এইখোযন উযিখ কররযত হইযব।
”;

(১৯)

ফরম “মূসক-১১.১” এর বশষাাংদশ উবিবখত “কবমশিার” শদব্দর পবরবদতড
“েমতাপ্রাি সাংবিষ্ট কমডকতডা” শব্দগুবল প্রবতস্থাবপত হইদব;

(২০)

ফরম “মূসক-১১.২” ববলুি হইদব; এবাং

(২১)

ফরম “মূসক-১২.১৩” এর িবমক িাং (ঠ) ও এবিসমূদহর পবরবদতড বিম্নরূপ িবমক
িাং (ঠ) ও এবিসমূহ প্রবতস্থাবপত হইদব, যথা:“(ঠ)

২।

“ ৩৮

আদেদশ বকাদিা জবরমািা আদরাপ করা হইয়া থাবকদল উি জবরমািা
জমা প্রোদির জন্য প্রদযাজূ অথ ডনিবতক বকার্, সময় ও জমা প্রোদির
পদ্ধবত:”।

এই প্রজ্ঞাপি ০৯ জুি, ২০২২ বিষ্টাব্দ তাবরদখ কায ডকর হইদব।
জোতীয় রোজস্ব ববোযর্ ডর আযদ ক্রযম,
( জাবকয়া সুলতািা )
সেস্য ( মূসক িীবত )

