গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড
ঢাকা।
[ মূল্য সংয োজন কর ]
প্রজ্ঞোপন
তারিখ: ১৮ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ / ০১ জুন, ২০২২ রিষ্টাব্দ।
এস.আর.ও. নং-১৭৯-আইন/২০২২/১৯২-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, ২০২১
এর হনম্নরূপ সাংদশাধন কহরল, থা:উপরি-উক্ত রিরিমালাি(1) হবহধ ৩ এর(ক) উপ-হবহধ (১) হবলুপ্ত িইদব; এবাং
(খ) উপ-হবহধ (২) এর বেহবদলর কলাম (১) এ উহিহখত ক্রহমক নাং-০১
এবাং উিার হবপরীদত কলাম (২), (৩) ও (৪) এ বহণ ডত এহিসমূদির
পহরবদতড হনম্নরূপ এহিসমূি প্রহতস্থাহপত িইদব, থা:“০১.

১৫%
S০০১.১০ এরি হ াটেল
৭.৫%
S০০১.১০ নন এরি হ াটেল
৫% ”;
S০০১.২০ হিটতািাঁ (ববসামহরক হবমান
পহরবিণ ও প ডেন মন্ত্রণালদয়র
তাহলকাভুক্ত হতন তারকা বা
তদূর্ধ্ড মাদনর আবাহসক বিাদেদল
অবহস্থত বরস্টুদরন্ট, মদের বার
সম্বহলত বিাদেদল অবহস্থত
বরস্টুদরন্ট এবাং মদের বার আদে
এমন বরস্টুদরন্ট ব্যতীত)

(2) হবহধ ৫ এর(ক)

উপ-হবহধ (১) পহরবদতড হনম্নরূপ উপ-হবহধ (১) প্রহতস্থাহপত িইদব,
থা:-
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“(১) উৎপােনকারী ১৫ (পদনদরা) শতাাংশ িাদর বা হ্রাসকৃত
িাদর বা সুহনহে ডষ্ট কর আদরাহপত রহিয়াদে এইরূপ বকাদনা পণ্য উক্ত
িার বা সুহনহে ডষ্ট কর উদিখপূব ডক ফরম মূসক-৬.৩ (কর চালানপত্র)
এর মাধ্যদম সরবরাি কহরদল বসই বেদত্র উৎদস মূসক কতডন কহরদত
িইদব না।”; এবাং
(খ)

উপ-হবহধ (৬) এর পর হনম্নরূপ নূতন উপ-হবহধ (৭) ও (৮) সাংদ াহজত
িইদব, থা:“(৭) আসবাবপদত্রর উৎপােক ১৫ (পদনদরা) শতাাংশ িাদর
মূসক প্রেশডনপূব ডক রাজস্ব কমডকতডা প্রতৈহয়ত ফরম মূসক-৬.৩
প্রোন কহরদল উৎদস মূসক কতডন কহরদত িইদব না।
(৮) Electronic Fiscal Device (EFD)/Sales Data
Controller (SDC) িইদত ইস্যৈকৃত মূসক চালানপদত্র (হফসকৈাল
হরহসে) সরবরাি গ্রিীতার নাম ও হনবন্ধন নম্বর উদিখ থাকা
সাদপদে উৎদস মূসক কতডন কহরদত িইদব না।”;

(3) হবহধ ৬ এর(ক)

উপ-হবহধ (১) এর প্রান্তহস্থত “।” হচদের পহরবদতড “:” হচে
প্রহতস্থাহপত িইদব এবাং অতঃপর হনম্নরূপ শতডাাংশ সাংদ াহজত িইদব,
থা:“তযব, রদ সিবিাহ গ্রহীতা, প্রয াজয বক্ষযে, অরনবরিত বা
তারেকাভুক্ত ব্যরক্তি রনকট হইযত সিবিাহ গ্রহণ করিয়া থাযকন,
বসই বক্ষযে প্রয াজয মূসক পরিয াযে সিবিাহ গ্রহীতা দায়ী
থারকযবন।”; এবং

(খ)

উপ-হবহধ (২) এর েফা (ক) এর পহরবদতড হনম্নরূপ েফা (ক)
প্রহতস্থাহপত িইদব, থা:“(ক) সরবরাি গ্রিীতা উৎদস কতডনকৃত বা আোয়কৃত মূসক পণ
পহরদশাধ সাংহিষ্ট কর বময়াে সমাহপ্তর ৭ (সাত) হেদনর মদধ্য
হনধ ডাহরত অথ ডননহতক বকাদর্ সরকাহর বকাষাগাদর বেজাহর
চালাদনর মাধ্যদম জমা প্রোন কহরদবন;”;
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(4) হবহধ ৭ এর উপ-হবহধ (৪) এ উহিহখত “পরবতী কর বময়াদে” শব্দগুহলর
পহরবদতড “পরবতী ৩ (হতন) কর বময়াদে” শব্দগুহল, সাংখ্যা ও বন্ধনীগুহল
প্রহতস্থাহপত িইদব; এবাং
(5) হবহধ ৯ এর উপ-হবহধ (১) এ উহিহখত “দকন্দ্রীয় েপ্তদরর” শব্দগুহলর পহরবদতড
“দকন্দ্রীয়ভাদব হনবহন্ধত ইউহনদের” শব্দগুহল প্রহতস্থাহপত িইদব।
২।

এই প্রজ্ঞাপন ০৯ জুন, ২০২২ হিষ্টাব্দ তাহরদখ কা ডকর িইদব।
জাতীয় িাজস্ব ববাযর্ ডি আযদ ক্রযম,
( কাজী ফহরে উদ্দীন )
প্রথম সহচব (মূসক নীহত)
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