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�থম অধ�ায়
 

�ারি�ক
 

মূল� সংেযাজন কর ও স�ূরক �� আইন, ২০১২
( ২০১২ সেনর ৪৭ নং আইন )

[ ১০ িডেস�র, ২০১২ ]

মূল� সংেযাজন কর, স�ূরক �� এবং টান�ওভার কর আেরােপর ��� িব�ৃতকরণ এবং কর আদায় �ি�য়া সহজীকরণ
সং�া� িবিধ-িবধান �সংহতকরণ এবং আ�ষি�ক অ�া� িবষেয় িবধান �ণয়নকে� আনীত আইন।

�যেহতু মূল� সংেযাজন কর, স�ূরক �� এবং টান�ওভার কর আেরােপর ��� িব�ৃতকরণ এবং কর আদায়
�ি�য়া সহজীকরণ সং�া� িবিধ-িবধান �সংহতকরণ এবং আ�ষি�ক অ�া� িবষেয় িবধান করা সমীচীন ও
�েয়াজনীয়;

    �সেহতু এত� �ারা িন��প আইন করা হইল:―

  

সংি��
িশেরানাম ও
�বত�ন

১। (১) এই আইন মূল� সংেযাজন কর ও স�ূরক �� আইন, ২০১২ নােম অিভিহত

হইেব।

  (২) এই আইেনর ি�তীয় অধ�ায়, �াদশ অধ�ায় ও প�দশ অধ�ায় এবং ধারা ১২৮, ১৩২,

১৩৪ ও ১৩৫ অিবলে� কায�কর হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (২) এ উি�িখত অধ�ায় ও ধারাসমূহ ব�তীত এই আইেনর অ�া� অধ�ায়

ও ধারাসমূহ সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, �য তািরখ িনধ�ারণ কিরেব, �সই

তািরেখ কায�কর হইেব।

* এস, আর, ও নং ১৬৮-আইন/২০১৯/২৫-মূসক, তািরখঃ ১৩ জুন, ২০১৯ ইং �ারা ৩০

�জ��, ১৪২৬ ব�া� �মাতােবক ১ জুলাই, ২০১৯ ি��া� তািরখ হেত উ� উি�িখত

অধ�ায় ও ধারাসমূহ কায�কর ।

 
সং�া ২। িবষয় বা �সে�র পিরপ�ী �কান িকছু না থািকেল, এই আইেন,―

  (১) ‘‘অনাবািসক ব�ি�’’ অথ� এমন ব�ি� িযিন আবািসক নেহন;

  (২) ‘‘অপরাধ’’ অথ� ধারা ১১১, ১১২, ১১৩,১১৬ ও ১১৭ এ উি�িখত �কান অপরাধ;
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  (৩) ‘‘অব�াহিত�া� সরবরাহ’’ অথ� ধারা ২৬ এ উি�িখত অব�াহিত�া� সরবরাহ;

  (৪) ‘‘অব�াহিত�া� আমদািন’’ অথ� ধারা ২৬ এ উি�িখত অব�াহিত�া� আমদািন;

  (৫) ‘‘অথ�’’ অথ� বাংলােদশ বা �যেকান �দেশ �চিলত �কান মু�া (legal tender) , এবং

িন�বিণ�ত দিললািদও উহার অ�ভু�� হইেব, যথা:―

  (ক) িবিনেময় দিলল (negotiable instrument)

  (খ) িবল অব এ�েচ�, �িমসির �নাট, ব�াংক �াফট, �পা�াল অড�ার, মািন অড�ার বা

সমতুল� দিলল;

  (গ) ��িডট কাড� বা �ডিবট কাড�; বা

  (ঘ) এ�াকাউ�ট �ডিবট বা ��িডেটর মাধ�েম �দ� সরবরাহ;

  (৬) ‘‘অথ�ৈনিতক কায��ম’’ অথ� পণ�, �সবা বা �াবর স�ি� সরবরােহর উে�ে� িনয়িমত

বা ধারাবািহকভােব পিরচািলত �কান কায��ম; এবং

  (ক) িন�বিণ�ত কায��মও উহার অ�ভু�� হইেব, যথা:―

  (অ) �কান ব�বসা �পশা, বৃি�, জীিবকা উপাজ�েনর উপায়, পণ� ��ত বা �কান ধরেনর

উেদ�াগ (undertaking) মুনাফার লে�� কায��মিট পিরচািলত হউক বা না হউক;

  (আ) িলজ, লাইেস� বা অ��প উপােয় �কান পণ�, �সবা বা স�ি� সরবরাহ;

  (ই) �কবল একবােরর জ� পিরচািলত �কান বািণিজ�ক কায��ম বা উেদ�াগ; বা

  (ঈ) উ� কায��েমর �ারে� বা �শেষ স�ািদত �কান কায�; তেব―

  (খ) িন�বিণ�ত কায��ম উহার অ�ভু�� হইেব না, যথা:―

  (অ) কম�চারী কতৃ�ক তাহার িনেয়াগকত�ােক �দ� �সবা;

  (আ) �কা�ানীর �কান পিরচালক কতৃ�ক �দ� �কান �সবা:

  তেব, �যইে�ে� উ� ব�ি� তাহার ব�বসা পিরচালনার িনিম� উ� পিরচালেকর পদ �হণ

কেরন, �সইে�ে� তৎকতৃ�ক �দ� �সবা অথ�ৈনিতক কায��ম হইেব;

  (ই) বািণিজ�কভােব পিরচািলত নয় এমন �কান িবেনাদনমূলক কাজ বা শখ;

  (ঈ) বািণিজ�ক উে�� ব�তীত, সরকার কতৃ�ক পিরচািলত িনধ�ািরত �কান কায��ম;
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  (৭) ‘‘অংশীদাির কারবার’’ অথ� অংশীদাির কারবার আইন, ১৯৩২ (১৯৩২ সেনর ৯ নং

আইন) এর ধারা ৪ এ সং�ািয়ত অংশীদাির কারবার;

  (৮) ‘‘আগাম কর’’ অথ� ধারা ৩১(২) এর অধীন করেয�গ� আমদািনর উপর আগাম �েদয়

কর;

  (৯) ‘‘আেদশ’’ অথ� �বাড� বা অ�েমািদত মূসক কম�কত�া কতৃ�ক �দ� �কান সাধারণ বা

িবেশষ আেদশ;

  [(১০) “আ��িমক (progressive) বা পয�াবৃ� (periodic) সরবরাহ” অথ� �কান চুি�

বা িলজ বা হায়ার অব লাইেস� (ফাই�া� িলজসহ) এর অধীন আ��িমক বা

পয�াবৃ�ভােব অথ� পিরেশােধর শেত� �দ� �কান সরবরাহ;]

  (১১) ‘‘আ�ষি�ক পিরবহন �সবা’’ অথ� জাহােজ পণ� �বাঝাইকরণ বা খালাসকরণ সং�া�

�সবা, পণ� বাঁধা সং�া� �সবা, পণ� পিরদশ�ন সং�া� �সবা, �� দিললািদ ��তকরণ ও

�ি�য়াকরণ সং�া� �সবা, কে�টইনার �া�ডিলং সং�া� �সবা, পণ� �দামজাতকরণ বা

সংর�ণ সং�া� �সবা ও অ��প অ� �কান �সবা;

  (১২) ‘‘আ�জ�ািতক পিরবহন’’ অথ� আ�ষি�ক পিরবহন �সবা ব�িতেরেক, সড়ক, �নৗ বা

আকাশপেথ যা�ী ও পণ�ািদর িন�বিণ�ত পিরবহন, যথা:―

  (ক) বাংলােদেশর বািহের অবি�ত �কান �ান হইেত বাংলােদেশর বািহের অবি�ত �কান

�ােন পিরবহন;

  (খ) বাংলােদেশর বািহের অবি�ত �কান �ান হইেত বাংলােদেশর অভ��ের �কান �ােন

পিরবহন; বা

  (গ) বাংলােদেশর অভ��ের অবি�ত �কান �ান হইেত বাংলােদেশর বািহের অবি�ত �কান

�ােন পিরবহন;

  (১৩) ‘‘আ�জ�ািতক সহায়তা ও ঋণ চুি�’’ অথ� বাংলােদশেক অথ�ৈনিতক, কািরগির বা

�শাসিনক ��ে� সহায়তা �দােনর িনিম� বাংলােদশ সরকার এবং িবেদশী সরকার বা

আ�ঃেদশীয় আ�জ�ািতক সং�ার সিহত আব� �কান চুি�;

  [(১৪) “আপীলাত �াইবু�নাল” অথ� Customs Act, 1969 এর section 196 এর

অধীন গিঠত “��, আবগাির ও মূল� সংেযাজন কর আপীলাত �াইবু�নাল; ]

  (১৫) ‘‘আবািসক ব�ি�’’ অথ� এমন �কান ব�ি�, িযিন―

1

2
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  (ক) �াভািবকভােব বাংলােদেশ বসবাস কেরন; বা

  (খ) চলিত বষ�পি�র ১৮২ (একশত িবরািশ) িদবেসর অিধককাল বাংলােদেশ অব�ান

কেরন; বা

  (গ) �কান বষ�পি�র ৯০ (নববই) িদবেসর অিধককাল বাংলােদেশ অব�ান কেরন এবং

উ� বষ�পি�র অব�বিহত পূব�বত�ী চার বৎসেরর মেধ� ৩৬৫ (িতনশত পয়ষি�) িদবেসর

অিধককাল বাংলােদেশ অব�ান কিরয়া থােকন; এবং িন�বিণ�ত স�াও উহার অ�ভু��

হইেব, যথা:―

  (ক) �কা�ানী, যিদ উহা বাংলােদেশর িবদ�মান আইেনর অধীন িনগিমত হয় বা উহার

িনয়�ণ ও ব�ব�াপনার �ক��ল বাংলােদেশ অবি�ত হয়;

  (খ) �া�, যিদ �াে�র একজন �াি� বাংলােদেশ আবািসক হন বা �াে�র িনয়�ণ ও

ব�ব�াপনার �ক��ল বাংলােদেশ অবি�ত হয়;

  (গ) �া� ব�তীত �কান ব�ি� সংঘ, যিদ উহা বাংলােদেশ গিঠত হয় বা উহার িনয়�ণ ও

ব�ব�াপনার �ক��ল বাংলােদেশ অবি�ত হয়;

  (ঘ) সকল সরকাির স�া; বা

  (ঙ) স�ি� উ�য়েন �যৗথ উেদ�াগ;

  (১৬) ‘‘আমদািন’’ অথ� বাংলােদেশর বািহর হইেত বাংলােদেশর �ভৗেগািলক সীমার

অভ��ের �কান পণ� আনয়ন;

  [(১৭) “আমদািনকৃত �সবা” অথ� বাংলােদেশর বািহর হইেত সরবরাহকৃত �সবা;]

  (১৮) ‘‘ইেলক�িনক �সবা’’ অথ� �টিলেযাগােযাগ �নটওয়াক�, �ানীয় িকংবা �বি�ক তথ�

�নটওয়াক� বা অ��প মাধ�েম �দানকৃত িন�বিণ�ত �সবা―

  (ক) ওেয়ব সাইট, ওেয়ব-�হাি�ং বা অ��ান ও য�পািতর দূরবত�ী র�ণােব�ণ;

  (খ) সফটওয়�ার এবং দূরবত�ী �সবা �দােনর মাধ�েম উহার হালনাগাদকরণ;

  (গ) �দ� ইেমজ (image) , �ট�ট এবং তথ�;

  (ঘ) ডাটােবইজ বা তথ�ভা�ডাের �েবশািধকার (access to database);

  (ঙ) �-িশ�ণ প�ােকজ;

 

3
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 (চ) স�ীত, চলি�� এবং �ীড়া; এবং

  (ছ) রাজৈনিতক, সাং�ৃিতক, িশ�কলা, �খলাধুলা, িব�ান িবষয়ক এবং �টিলিভশন

স�চারসহ �যেকান িবেনাদনমূলক স�চার এবং অ��ান।

  [(১৮ক) “উপকরণ” অথ� সকল �কার কাঁচামাল, ল�াবেরটরী ির-এেজ�ট, ল�াবেরটরী

ই�ইপেম�ট, ল�াবেরটরী এে�সিরজ, �ালানী িহসােব ব�ব�ত �য �কান পদাথ�, �মাড়ক

সাম�ী, �সবা, য�পািত ও য�াংশ; তেব িন�বিণ�ত পণ� বা �সবাসমূহ উপকরণ িহসােব

িবেবিচত হইেব না, যথাঃ-

  (ক) �ম, ভূিম, ইমারত, অিফস ই�ইপেম�ট ও িফ�চার, দালানেকাঠা বা অবকাঠােমা বা

�াপণা িনম�াণ, �ষমীকরণ, আধুিনকীকরণ, �িত�াপন, স�সারণ, সং�ারকরণ ও

�মরামতকরণ;

  (খ) সকল �কার আসবাবপ�, অিফস সা�াই, ��শনারী �ব�ািদ, �রি�জােরটর ও

ি�জার, এয়ারকি�ডশনার, ফ�ান, আেলাক সর�াম, �জনােরটর �য় বা �মরামতকরণ;

  (গ) ইে�টিরয়র িডজাইন, �াপত� পিরক�না ও নকশা;

  (ঘ) যানবাহন ভাড়া ও িলজ �হণ;

  (ঙ) �মণ, আপ�ায়ন, কম�চারীর কল�াণ, উ�য়নমূলক কাজ ও উহার সিহত সংি�� পণ� বা

�সবা; এবং

  (চ) ব�বসা �িত�ােনর �া�ন, অিফস, �শা-�ম বা অ��প ���, �য নােমই অিভিহত

হউক না �কন, ভাড়া (Rent) �হণ:

  তেব শত� থােক �য, এই আইেনর তৃতীয় তফিসেলর অ�ে�দ (৩) এ উি�িখত “ব�বসায়ী”

কতৃ�ক ব�বসায় পিরচালনার ��ে� িব�য়, িবিনময় বা �কারাে� হ�া�েরর উে�ে�

আমদািনকৃত, �য়কৃত, অিজ�ত বা অ�েকানভােব সংগৃহীত পণ� “উপকরণ” িহসােব গণ�

হইেব;]

  [(19) “উপকরণ কর” (Input Tax) অথ� �কান িনবি�ত ব�ি� কতৃ�ক উপকরণ িহসােব

আমদািনকৃত পণ� বা �সবার িবপরীেত আমদািন পয�ােয় পিরেশািধত মূল� সংেযাজন কর

(আগাম কর ব�তীত) এবং �ানীয় উৎস হইেত উপকরণ িহসােব �য়কৃত বা সংগৃহীত পণ�

বা �সবার িবপরীেত পিরেশািধত মূল� সংেযাজন কর;]

  (২০) ‘‘উৎপাদ কর’’ (output tax) অথ� �কান িনবি�ত ব�ি� কতৃ�ক িন�বিণ�ত ��ে�

�েদয় মূল� সংেযাজন কর, যথা:―
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  (ক) উ� ব�ি� কতৃ�ক করেযাগ� পণ�, �সবা বা �াবর স�ি� সরবরাহ; বা

  (খ) উ� ব�ি� কতৃ�ক করেযাগ� �সবা আমদািন;

  [২১) “উৎেস কর কত�নকারী স�া” অথ�―

  (ক) �কান সরকাির স�া;

  (খ) এনিজও িবষয়ক বু�েরা বা সমাজ �সবা অিধদ�র কতৃ�ক অ�েমািদত �কান �বসরকাির

�িত�ান;

  (গ) �কান ব�াংক, বীমা �কা�ানী বা অ��প আিথ�ক �িত�ান;

  (ঘ) �কান মাধ�িমক বা তদূ�� পয�ােয়র িশ�া �িত�ান; বা

  (ঙ) �কান িলিমেটড �কা�ানী;]

  (২২) ‘‘উৎেস কর কত�ন সনদপ�’’ অথ� উৎেস কর কত�ন সং�া� �কান সনদপ�;

  [(২৩) “কিমশনার” অথ� ধারা ৭৮ এর অধীন িনেয়াগকৃত কিমশনার;]

  (২৪) ‘‘কর’’ অথ� মূসক, টান�ওভার কর ও স�ূরক ��, এবং বেকয়া আদােয়র উে�ে�

�দ, জিরমানা ও অথ�দ�ডও উহার অ�ভু�� হইেব;

  (২৫) ‘‘কর চালানপ�’’ (tax invoice) অথ� ধারা ৫১ এর অধীন সরবরাহকারী কতৃ�ক

ই��কৃত �কান দিলল;

  (২৬) ‘‘করদাতা’’ অথ� এই আইেনর অধীন কর পিরেশাধকারী এবং উৎেস কর কত�নকারী

স�া;

  (২৭) ‘‘কর িন�পণ’’ অথ� প�ম অধ�ায় এর অধীন করদাতা কতৃ�ক কর িন�পণ

(assessment);

  [(২৮) “কর িনধ�ারণ” অথ� একাদশ অধ�ায় এর অধীন যেথাপযু� কম�কত�া কতৃ�ক কর

িনধ�ারণ (determination);]

  (২৯) ‘‘কর ভ�াংশ’’ অথ� িন�বিণ�ত সূ� অ�যায়ী িনণ�ীত অেথ�র পিরমাণ, যথা:―

R/(100+R) �যইে�ে�, অথ� ধারা ১৫(৩) এ উিল�িখত মূসক হার;

  (৩০) ‘‘কর �ময়াদ’’ অথ�―
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(ক) মূল� সংেযাজন কর এবং স�ূরক �ে�র ��ে�, ি��ীয় বষ�পি�েত িচি�ত এক মাস;

বা

  (খ) টান�ওভার কেরর ��ে�, ��মািসক সময়কাল, যাহা মাচ� ৩১, জুন ৩০, �সে��র ৩০

বা িডেস�র ৩১ এ সমাি� ঘেট;

  (৩১) ‘‘করেযাগ� আমদািন’’ অথ� অব�াহিত�া� আমদািন ব�তীত �যেকান আমদািন;

  [(৩২) “করেযাগ� সরবরাহ” অথ� �কান অথ�ৈনিতক কায��ম �ি�য়ায় অব�াহিত�া�

সরবরাহ ব�তীত �য �কান সরবরাহ;]

  (৩৩) ‘‘করহার’’ অথ� �াসি�কতা �ভেদ―

  (ক) ধারা ১৫(৩) এ উি�িখত মূসক হার;

  (খ) ধারা ৫৫(৪) এ উি�িখত স�ূরক ��হার; বা

  (গ) ধারা ৬৩(১) এ উি�িখত টান�ওভার করহার;

  (৩৪) ‘‘কর �িবধা’’ অথ� িন�বিণ�ত �কান �িবধা, যথা:―

  (ক) উৎপাদ কর �াসকরণ;

  (খ) পণ� আমদািনর উপর মূসক �াসকরণ;

  (গ) �জর টানা অিতির� অেথ�র বৃি� বা করদাতার করদােয়র পিরমাণ �াসকরণ;

  (ঘ) �াসকারী সম�েয়র �াপ�তা বৃি�করণ;

  (ঙ) বৃি�কারী সম�য় �াসকরণ;

  (চ) কর �ফরত �দান;

  (ছ) উৎপাদ কর �িগতকরণ বা উপকরণ কর �রয়ােতর দাবী উ�াপন �রাি�তকরণ;

  (জ) উৎপাদ কর বা বৃি�কারী সম�য় িহসাব িবলি�তকরণ বা উপকরণ কর �রয়াত বা

�াসকারী সম�য় দািব উ�াপন �রাি�তকরণ;

  (ঝ) মূলত ও কায�ত একিট করেযাগ� সরবরাহ বা করেযাগ� আমদািনেক অকরেযাগ�

সরবরাহ বা আমদািনেত পিরণতকরণ;

  (ঞ) মূলত ও কায�ত �কান আমদািন বা অজ�েনর ��ে� উপকরণ কর �রয়াত �াি�র

অিধকার না থাকা সে�ও �রয়াত �াি�র অিধকার সৃি�করণ; বা
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  (ট) করদাতার টান�ওভার কম �দশ�ন;

  [(৩৫) “কায�ধারা (Proceedings)” অথ� সংি�� কম�কত�া কতৃ�ক এই আইেনর অধীন

গৃহীত �কান কায�ধারা বা কায��ম, িক� �ষাড়শ অধ�ােয় উি�িখত অপরাধ সং�া� মামলার

কায��ম উহার অ�ভু�� হইেব না;]

  [(৩৬) “িকি�েত মূল� পিরেশাধ চুি�” অথ� �য়-িব�য় সং�া� �কান চুি� যাহার অধীন

�কান সরবরােহর পণ একািধক িকি�র মাধ�েম পিরেশাধ করা হয়;]

  [(৩৭) “�ক�ীয় ইউিনট” অথ� অিভ� অথবা সমজাতীয় পণ� বা �সবা বা উভেয়র

সরবরাহ সং�া� অথ�ৈনিতক কায��েমর সকল িহসাব-িনকাশ ও �রকড�প� �যখােন

�ক�ীয়ভােব পিরচািলত ও সংরি�ত হয়;]]

  [(৩৮) “�কা�ািন” অথ� বাংলােদশ বা অ� �কান �দেশর িবদ�মান �কান আইেনর অধীন

�কা�ািন িহসােব িনগিমত �কান �িত�ান;]

  (৩৯) ‘‘��িডট �নাট’’ অথ� �াসকারী সম�য় �হেণর উে�ে� করদাতা কতৃ�ক ই��কৃত

�কান দিলল;

  [(৪০) “চালানপ�” অথ� পণ পিরেশােধর দায় সং�া� �কান দিলল;]

  (৪১) ‘‘জিরমানা’’ অথ� ধারা ৮৫ এর অধীন [মূসক কম�কত�া] কতৃ�ক আেরািপত জিরমানা,

িক� অপরােধর িবচােরর ��ে� আদালত কতৃ�ক �দ� অথ�দ� উহার অ�ভু�� হইেব না;

  (৪২) ‘‘টান�ওভার’’ অথ� �কান ব�ি� কতৃ�ক �কান িনধ�ািরত সমেয় বা কর �ময়ােদ তাহার

অথ�ৈনিতক কায��ম �ারা ��তকৃত, আমদািনকৃত বা �য়কৃত করেযাগ� পেণ�র সরবরাহ

বা করেযাগ� �সবা �দান হইেত �া� বা �াপ� সমুদয় অথ�;

  (৪৩) ‘‘টান�ওভার কর’’ অথ� ধারা ৬৩ এর অধীন আেরািপত কর;

  (৪৪) ‘‘�ডিবট �নাট’’ অথ� বৃি�কারী সম�য় �হেণর উে�ে� করদাতা কতৃ�ক ই��কৃত

�কান দিলল;

  (৪৫) ‘‘তফিসল’’ অথ� এই আইেনর �কান তফিসল;

  (৪৬) ‘‘তািলকাভু�’’ অথ� ধারা ১০(২) এর অধীন টান�ওভার কর তািলকাভু�;

  (৪৭) ‘‘তািলকাভুি�েযাগ� ব�ি�’’ অথ� ধারা ১০(১) এর অধীন টান�ওভার কর

তািলকাভুি�েযাগ� �কান ব�ি�;
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  (৪৮) ‘‘তািলকাভুি�সীমা’’ অথ� �কান ব�ি�র অথ�ৈনিতক কায��েমর টান�ওভার �িত ১২

(বার) মাস সমেয় [৫০ (প�াশ)] ল� টাকার সীমা, িক� িন�বিণ�ত মূল� উহার অ�ভু��

হইেব না, যথা:―

  (ক) অব�াহিত�া� সরবরােহর মূল�;

  (খ) মূলধনী স�েদর িব�য় মূল�;

  (গ) অথ�ৈনিতক কায��েমর �িত�ান বা উহার �কান অংশ িবেশেষর িব�য় মূল�; বা

  (ঘ) অথ�ৈনিতক কায��ম �ায়ীভােব ব� কিরবার ফল�িতেত কৃত সরবরােহর মূল�;

  (৪৯) ‘‘দিলল’’ অেথ� িন�বিণ�ত ব� অ�ভু�� হইেব, যথা:―

  (ক) �কান কাগজ বা অ��প �কান ব� যাহার উপর অ�র, সংখ�া, �তীক বা িচে�র

মাধ�েম �কান �লখনী �কাশ করা হয়; বা

  (খ) �কান ইেল�িনক উপা�, কি�উটার ��া�াম, কি�উটার িফতা, কি�উটার িড� বা

অ��প �কান িডভাইস (device) যাহা উপা� ধারণ কিরেত পাের;

  (৫০) ‘‘দািখলপ�’’ অথ� কর িন�পণ ও কর িনধ�ারেণর উে�ে� �কান করেময়ােদ করদাতা

কতৃ�ক �পশকৃত �কান দািখলপ�;

  (৫১) ‘‘�দওয়ানী কায�িবিধ’’ অথ� �দওয়ানী কায�িবিধ, ১৯০৮ (১৯০৮ সেনর ৫ নং আইন);

  (৫২) ‘‘িনিদ�� �ান’’ অথ� বাংলােদেশ বা বাংলােদেশর বািহের অথ�ৈনিতক কায��ম

পিরচালনার জ� িন�বিণ�ত �কান �ান, যথা:―

  (ক) ব�ব�াপনার �ান;

  (খ) শাখা, দ�র, কারখানা বা ওয়াক�শপ;

  (গ) খিন, গ�াস�প, পাথর বা অ��প �কান খিনজ স�দ আহরণ ��� (quarry); বা

  (ঘ) িনম�াণ বা �াপনা �কে�র অব�ান;

  (৫৩) ‘‘িনধ�ািরত’’ অথ� �বাড� কতৃ�ক �ণীত �কান িবিধ বা আেদশ �ারা িনধ�ািরত;

  (৫৪) ‘‘িনব�ন’’ অথ� ধারা ৬ এর অধীন মূসক িনব�ন;

  (৫৫) ‘‘িনব�নেযাগ� ব�ি�’’ অথ� ধারা ৪ এর অধীন মূসক িনব�নেযাগ� �কান ব�ি�;

  (৫৬) ‘‘িনবি�ত ব�ি�’’ অথ� ধারা ৬ এর অধীন মূসক িনবি�ত �কান ব�ি�;

16
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  (৫৭) ‘‘িনব�নসীমা’’ অথ� �কান ব�ি�র অথ�ৈনিতক কায��েমর টান�ওভার �িত ১২ (বার)

মাস সমেয় [৩ (িতন) �কািট] টাকার সীমা, িক� িন�বিণ�ত মূল� উহার অ�ভু�� হইেব না,

যথা:―

  (ক) অব�াহিত�া� সরবরােহর মূল�;

  (খ) মূলধনী স�েদর িব�য় মূল�;

  (গ) অথ�ৈনিতক কায��েমর �িত�ান বা উহার �কান অংেশর িব�য় মূল�; বা

  (ঘ) অথ�ৈনিতক কায��ম �ায়ীভােব ব� কিরবার ফল�িতেত কৃত সরবরােহর মূল�  [:

  তেব শত� থােক �য, ধারা ৪ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) এর অধীন �কান ব�ি�েক

িনবি�ত কিরবার ��ে� এই িনব�নসীমা �েযাজ� হইেব না;]

  (৫৮) ‘‘�ায� বাজার মূল�’’ অথ�―

  (ক) পর�র সহেযাগী নয় এ�প ��তা এবং িবে�তার মেধ� �াভািবক স�েক�র িভি�েত

িনধ�ািরত �কান সরবরােহর পণ;

  (খ) যিদ দফা (ক) এ উি�িখত �ায� বাজার মূল� পাওয়া না যায়, তাহা হইেল ইেতাপূেব�

একই পিরি�িতেত সমজাতীয় �কান সরবরােহর পণ;

  (গ) যিদ উ��েপ �ায� বাজার মূল� িনধ�ারণ করা না যায়, তাহা হইেল পর�র সহেযাগী

নয় এমন ��তা এবং িবে�তার মেধ� সাধারণ ব�বসায় স�েক�র িভি�েত িন�িপত পেণর

�নব��ি�ক গেড়র িভি�েত �বাড� কতৃ�ক িনধ�ািরত মূল�;

  (৫৯) ‘‘পণ’’ অথ� �কান সরবরােহর [িবপরীেত] �ত�� বা পেরা�ভােব �দ� বা �েদয়

অথ� বা নগদ অেথ�র পিরবেত� �দ� বা �েদয় �েব�র �ায� বাজার মূল�,―

  এবং িন�বিণ�ত িবষেয়র অথ�ও উহার অ�ভু�� হইেব, যথা:―

  (ক) এই আইন বা অ� �কান আইেনর অধীন আেরািপত কর, যাহা―

  (অ) সরবরােহর উপর বা সরবরােহর কারেণ সরবরাহকারী কতৃ�ক �েদয় হয়; বা

  (আ) �হীতার িনকট হইেত �া� মূেল�র মেধ� অ�ভু�� বা উহার সিহত সংেযািজত হয়;

  (খ) সািভ�স চাজ� িহসােব উি�িখত �কান অথ�; বা
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(গ) হায়ার পারেচজ বা ফাই�া� িলজ চুি�র অধীন পণ� সরবরােহর পেণর মেধ�

ফাই�া� িলজ বা হায়ার পারেচেজর অধীন ঋণ �দান স�িক�ত �েদয় �য �কান অথ�

অ�ভু�� থািকেব;

  িক� সরবরােহর সময় �য মূল�ছাড় �দওয়া হয় তাহা উহার অ�ভু�� হইেব না;

  (৬০) ‘‘পণ�’’ অথ� �শয়ার, �ক, িসিকউিরিটজ এবং অথ� ব�তীত সকল �কার দৃ�মান

অ�াবর স�ি�;

  [(৬১) “পণ� সরবরাহ” অথ�―

  (ক) পেণ�র িব�য়, িবিনময় বা অ�িবধভােব িব�েয়র মাধ�েম পেণ�র অিধকার হ�া�র;

বা

  (খ) িলজ, ভাড়া, িকি�, হায়ার পারেচজ বা অ� �কানভােব পণ� ব�বহােরর অিধকার �দান

এবং ফাই�া� িলেজর আওতায় পণ� িব�য়ও উহার অ�ভু�� হইেব;]]

  (৬২) ‘‘��� র�ািন’’ অেথ� িন�বিণ�ত এক বা একািধক সরবরাহ অ�ভু�� হইেব, যথা:―

  (ক) বাংলােদেশর বািহের �ভােগর জ� অিভে�ত �কান [পণ� বা �সবা] িনধ�ািরত

প�িতেত �বেদিশক মু�ার িবিনমেয় [িনধ�ািরত প�িতেত] সরবরাহ;

  (খ) �কান আ�জ�ািতক দরপে�র মাধ�েম �বেদিশক মু�ার িবিনমেয় [িনধ�ািরত প�িতেত]

বাংলােদেশর অভ��ের �কান পণ� বা �সবার সরবরাহ; বা

  (গ) �ানীয় ঋণপে�র িবপরীেত �বেদিশক মু�ার িবিনমেয় বাংলােদেশর অভ��ের �কান

পণ� বা �সবার সরবরাহ;

  (৬৩) ‘‘�িতিনিধ’’ অথ�―

  (ক) অ�ম ব�ি�র ��ে�, অিভভাবক বা তৎকতৃ�ক িনযু� ব�ব�াপক;

  [(খ) �কা�ানীর ��ে�, অবসায়নাধীন �কা�ানী ব�িতেরেক �কা�ানীর মুখ� িনব�াহী

কম�কত�া বা তৎকতৃ�ক িনযু� অ�েকান উপযু� কম�কত�া বা �িতিনিধ;]

  (গ) অংশীদাির কারবােরর ��ে�, উহার �কান অংশীদার;

  (ঘ) �াে�র ��ে�, উ� �াে�র �াি� বা িনব�াহক বা �শাসক;

  (ঙ) ব�ি� সংেঘর ��ে�, উহার �চয়ারম�ান, স�াদক বা �কাষাধ��;
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[(চ) সরকাির স�ার ��ে�, উহার মুখ� িনব�াহী কম�কত�া বা তৎকতৃ�ক িনযু� অ�েকান

উপযু� কম�কত�া বা �িতিনিধ;]

  (ছ) �বেদিশক সরকােরর ��ে�, উ� �বেদিশক সরকার কতৃ�ক িনযু� �কান কম�কত�া;

  (জ) অনাবািসক ব�ি�র ��ে�, তৎকতৃ�ক িনযু� মূসক এেজ�ট; বা

  (ঝ) িনধ�ািরত অ� �কান �িতিনিধ;

  [(৬৪) “�েদয় নীট কর” অথ� �কান কর �ময়ােদ ধারা ৪৫ এর অধীন িন�িপত কর;]

  (৬৫) ‘‘��তকরণ (manufacturing) ’’ অথ�―

  (ক) �কান পদাথ� এককভােব বা অ� �কান পদাথ� বা সর�াম বা উৎপাদেনর

অংশিবেশেষর সিহত সংেযাগ বা সে�লেনর �ারা �ি�য়াকরেণর মাধ�েম অ� �কান

�িনিদ�� পদাথ� বা পেণ� �পা�রকরণ বা উহােক এই�েপ পিরবিত�ত, �পা�িরত বা

পুনরাকৃিত �দানকরণ যাহােত উ� পদাথ� িভ�ভােব বা �িনিদ��ভােব ব�বহােরর উপেযাগী

হয়;

  (খ) পেণ�র ��িত স�� কিরবার জ� �কান আ�ষি�ক বা সহায়ক �ি�য়া;

  (গ) মু�ণ, �কাশনা, িশলািলিপ বা িমনাকরণ �ি�য়া;

  (ঘ) সংেযাজন, িম�ণ, পির��করণ, কত�ন, তরলীকরণ, �বাতলজাতকরণ,

�মাড়কাব�করণ বা পুনঃেমাড়কাব�করণ; বা

  (ঙ) মধ�বত�ী বা অসমা� �ি�য়াসহ পণ� উৎপাদন বা �তরীেত গৃহীত সকল �ি�য়া;

  (৬৬) ‘‘ফাই�া� িলজ’’ অথ� হায়ার পারেচজ ব�তীত এমন �কান িলজ যাহা ই�টার�াশনাল

ফাই�াি�য়াল িরেপািট�ং ��া�ডাড� অ�যায়ী ফাই�া� িলজ িহসােব গণ�;

  (৬৭) ‘‘�ফৗজদারী কায�িবিধ’’ অথ� �ফৗজদারী কায�িবিধ, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সেনর ৫নং

আইন);

  (৬৮) ‘‘বেকয়া কর’’ অথ� ধারা ৯৫ এ উি�িখত বেকয়া কর;

  (৬৯) ‘‘িবিধ’’ অথ� �বাড� কতৃ�ক �ণীত �কান িবিধ;

  (৭০) ‘‘িবল অব এি��’’ (Bill of Entry) অথ� [কা�মস আইেনর] ধারা ২ (িস)-�ত

সং�ািয়ত Bill of Entry;

  (৭১) ‘‘বৃি�কারী সম�য়’’ অথ� িন�বিণ�ত �কান বৃি�কারী সম�য়, যথা:―
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  (ক) উৎেস কিত�ত কেরর বৃি�কারী সম�য়;

  (খ) বাৎসিরক পুনঃিহসাব �ণয়েনর ফেল বৃি�কারী সম�য়;

  (গ) ব�াংিকং চ�ােনেল অথ� পিরেশাধ না কিরবার ফেল বৃি�কারী সম�য়;

  (ঘ) ব�ি�গত উে�ে� ব�ব�ত (private use) পেণ�র ��ে� বৃি�কারী সম�য়;

  (ঙ) িনবি�ত হওয়ার পর বৃি�কারী সম�য়;

  (চ) িনব�ন বািতেলর কারেণ বৃি�কারী সম�য়;

  (ছ) মূসক হার পিরবিত�ত হওয়ার কারেণ বৃি�কারী সম�য়;

 

[(ছছ)  পূব�বত�ী �য �কান কর �ময়ােদ কম পিরেশািধত মূসেকর বৃি�কারী সম�য়;]

  [(জ)  �দ, জিরমানা, অথ�দ�, িফ, বেকয়া কর ইত�ািদ পিরেশাধ সং�া� বৃি�কারী

সম�য়; বা]

  (ঝ) িনধ�ািরত অ� �কান বৃি�কারী সম�য়;

  (৭২) ‘‘বৃহৎ করদাতা ইউিনট’’ অথ� ধারা ৭৮(৩) এর অধীন গিঠত �কান বৃহৎ করদাতা

ইউিনট;

  (৭৩) ‘‘�বাড�’’ অথ� জাতীয় রাজ� �বাড� আেদশ, ১৯৭২ (রা�পিতর ১৯৭২ সেনর ৭৬ নং

আেদশ) এর

  অধীন গিঠত জাতীয় রাজ� �বাড�;

  (৭৪) ‘‘ব�ি�’’ অথ� �াভািবক �কান ব�ি�, এবং িন�বিণ�ত স�াও উহার অ�ভু�� হইেব,

যথা:―

  (ক) �কান �কা�ানী;

  (খ) �কান ব�ি� সংঘ;

  (গ) �কান সরকাির স�া;

  (ঘ) �কান �বেদিশক সরকার বা তৎকতৃ�ক িনধ�ািরত �কান িবভাগ বা িনযু� �কান কম�কত�া;

  [(ঙ) �কান আ�ঃ �দশীয় ও আ�জ�ািতক সংগঠন;
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  (চ) স�ি� উ�য়েন �যৗথ উেদ�াগ বা অ��প �কান উেদ�াগ; বা

  (ছ) অ�া� ব�বসা �িত�ান;]

  (৭৫) ‘‘ব�ি� সংঘ’’ অথ� অংশীদাির কারবার, �া� বা অ��প �কান ব�ি� সংঘ, িক�

�কান �কা�ানী বা অিনগিমত �যৗথ মূলধনী কারবার উহার অ�ভু�� হইেব না;

  (৭৬) ‘‘ব�বসা সনা�করণ সংখ�া’’ অথ� িনবি�ত বা তািলকাভু� �কান ব�ি�র অ��েল

ই��কৃত মূসক িনব�ন সনদপ� বা টান�ওভার কর সনদপে� উি�িখত �কান অন� ব�বসা

সনা�করণ সংখ�া;

  (৭৭) ‘‘ভূিমর সিহত �ত��ভােব সংি�� �সবা’’ অেথ�―

  (ক) ভূিমর উপর �ত��ভােব �দ� �সবা;

  (খ) িনিদ�� ভূিমর উপর িবেশষ� এবং এে�ট এেজ�ট �দ� �সবা;

  (গ) িনিদ�� ভূিমর উপর গৃহীত বা গৃহীতব� িনম�াণ কাজ স�িক�ত �সবা;

  (৭৮) ‘‘মূল�’’ অথ�―

  (ক) ধারা ২৮ এ উি�িখত আমদািন মূল�; বা

  (খ) ধারা ৩২ এ উি�িখত সরবরাহ মূল�;

  (৭৯) ‘‘মূল� সংেযাজন কর’’ বা ‘‘মূসক’’ অথ� ধারা ১৫ এর অধীন আেরািপত মূল�

সংেযাজন কর;

  (৮০) ‘‘মূল� সংেযাজন কর কতৃ�প�’’ অথ� ধারা ৭৮ এ উি�িখত কতৃ�প�;

  (৮১) ‘‘মূল� সংেযাজন কর কম�কত�া’’ বা ‘‘মূসক কম�কত�া’’ অথ� ধারা ৭৮(১) এ উি�িখত

�কান কম�কত�া;

  (৮২) ‘‘র�ািন’’ অথ� বাংলােদেশর অভ��র হইেত বাংলােদেশর �ভৗেগািলক সীমার বািহের

�কান [***] সরবরাহ এবং ��� র�ািনও উহার অ�ভু�� হইেব;

  [***]

  [(৮৪) “কা�মস আইন” অথ� Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) বা

তদধীন �ণীত �কান িবিধ বা �দ� �কান আেদশ;]
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[(৮৫) “কা�মস কিমশনার” বা “কা�মস কম�কত�া” অথ� কা�মস আইেনর অধীন

িনযু� �কান কম�কত�া;]

  (৮৬) ‘‘শূ�হার িবিশ� সরবরাহ’’ অথ� ধারা ২১ এ উি�িখত শূ�হার িবিশ� �কান

সরবরাহ;

  (৮৭) ‘‘সম�য় ঘটনা’’ অথ� িন�বিণ�ত �কান ঘটনা, যথা:―

  (ক) �কান সরবরাহ বািতলকরণ;

  (খ) �কান সরবরােহর পণ পিরবত�ন;

  (গ) সরবরাহকৃত পণ� স�ূণ� বা উহার অংশিবেশষ সরবরাহকারীর িনকট �ফরত �দান;

  (ঘ) সরবরােহর �কৃিত পিরবত�েনর কারেণ �কান সরবরাহ অব�াহিত�া� বা শূ�হার

িবিশ� সরবরােহ পিরণত হওয়া; বা

  (ঙ) িনধ�ািরত অ� �কান ঘটনা;

  (৮৮) ‘‘স�ি� উ�য়েন �যৗথ উেদ�াগ’’ অথ� �কান চুি� যাহার অধীন �কান ভূিমর মািলক

তাহার ভূিমেত ভবন িনম�ােণর জ� �কান িনম�াতার সিহত শত�াধীেন অি�কারাব� হয়;

  (৮৯) ‘‘স�ূরক ��’’ অথ� ধারা ৫৫ এর অধীন আেরািপত স�ূরক ��;

  (৯০) ‘‘স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পণ�’’ অথ� ি�তীয় তফিসেল উি�িখত �কান পণ�;

  (৯১) ‘‘স�ূরক �� আেরাপেযাগ� �সবা’’ অথ� ি�তীয় তফিসেল উি�িখত �কান �সবা;

  (৯২) [***] উৎেস কর কত�ন সনদপ�’’ অথ� ধারা ৫৩ এ উি�িখত �কান দিলল;

  (৯৩) ‘‘সরকারী স�া’’ অথ�―

  (ক) সরকার বা উহার �কান ম�ণালয়, িবভাগ, বা দ�র;

  (খ) আধাসরকাির বা �ায়�শািসত �কান সং�া;

  (গ) রা�ীয় মািলকানাধীন �কান �িত�ান; বা

  (ঘ) �ানীয় কতৃ�প�, পিরষদ বা অ��প �কান সং�া;

  (৯৪) ‘‘সরবরাহ’’ অথ� �য �কান সরবরাহ এবং িন�বিণ�ত িবষয়সমূহও উহার অ�ভু��

হইেব, যথা:―
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  (ক) পণ� সরবরাহ;

  (খ) �াবর স�ি� সরবরাহ;

  (গ) �সবা সরবরাহ; বা

  (ঘ) দফা (ক), (খ) এবং (গ) �ত বিণ�ত সরবরােহর সমাহার;

  (৯৫) ‘‘সনদপ� ’’ অথ� এই আইেনর অধীন [সংি�� কম�কত�া] কতৃ�ক সরবরাহকৃত �কান

সনদপ�;

  (৯৬) ‘‘সরবরােহর সময়’’ অথ�―

  (ক) পণ� সরবরােহর ��ে�, �য সমেয় পেণ�র দখল অপ�ণ বা অপসারণ করা হয়;

  (খ) �সবা সরবরােহর ��ে�, �য সমেয় �সবা �দান, সৃি�, হ��র বা �� অপ�ণ করা হয়;

বা

  (গ) �াবর স�ি� সরবরােহর ��ে�, �য সমেয় স�ি� অপ�ণ, সৃি�, হ��র বা �� �দান

করা হয় �সই সময়;

  [৯৭) “সহেযাগী”অথ� �ইজন ব�ি�র মেধ� এমন স�ক� যাহার কারেণ এেক অপেরর বা

উভেয় অপর �কান তৃতীয় ব�ি�র অিভ�ায় অ�যায়ী কাজ কেরন বা কাজ কিরেবন বিলয়া

�ত�াশা করা হয়, এবং িন�বিণ�ত ব�ি�ও উহার অ�ভু�� হইেবন, যথা:-

  (ক) অংশীদাির কারবােরর �কান অংশীদার;

  (খ) �কা�ানীর �কান �শয়ার �হা�ার;

  (গ) �কান �া� এবং উ� �াে�র �িবধােভাগী;

  (ঘ) �কান স�ি� উ�য়েন �যৗথ উেদ�াগ এবং উ� উেদ�ােগর অংশীদার ভূিম মািলক,

িনম�াতা বা অ� �কান ব�ি�; বা

  (ঙ) �িতিনিধ, মূসক এেজ�ট, পিরেবশক, লাইেস�ী বা অ��প স�ক�যু� ব�ি�বগ�: তেব

শত� থােক �য, চা�িরর স�ক�যু� ব�ি�বগ� উহার অ�ভু�� হইেবন না;]

  [(৯৭ক) “সংি�� কম�কত�া” অথ� এই�প �য �কান মূল� সংেযাজন কর কম�কত�া িযিন এই

আইেনর অধীন কিতপয় দািয়� পালেনর জ� �বােড�র িনকট হইেত �বাড� কতৃ�ক জারীকৃত

সরকাির �গেজট ��াপেনর মাধ�েম �মতা�া� হইয়ােছন;]
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 (৯৮) ‘‘�সেক�ড-�া�ড পণ�’’ অথ� এমন �কান পণ� যাহা পূেব� ব�ব�ত হইয়ােছ, িক�

মূল�বান ধাতু বা উহার �ারা �তরী �কান পণ� (�যমন: �ণ�, �রৗপ�, �ািটনাম বা অ��প

�কান ধাতু), এবং হীরা, প�রাগমিণ বা চুি�, পা�া, নীলমিণ বা নীলকা�মিণ উহার অ�ভু��

হইেব না;

  (৯৯) ‘‘�সবা’’ অথ� �য �কান �সবা তেব, পণ�, �াবর স�ি� এবং অথ� (money) উহার

অ�ভু�� হইেব না;

  (১০০) ‘‘�সবা সরবরাহ’’ অথ� এমন সরবরাহ যাহা পণ�, অথ� বা �াবর স�ি�র সরবরাহ

নেহ, তেব সামি�কতােক �ূ� না কিরয়া িন�বিণ�ত িবষয়সমূহ উহার অ�ভু�� হইেব,

যথা:―

  (ক) অিধকার �দান (grant) , হ�া�র (assignment) , সমাি� (termination) , বা

�কান অিধকার সমপ�ণ;

  (খ) �কান �েযাগ, �িবধা বা উপকার �হেণর ব�ব�া করণ;

  (গ) �কান কায� করা, �কান অব�া বা �কান কায��ম �হণ করা হইেত িবরত থাকা বা

মািনয়া লওয়ার জ� চুি�; এবং

  (ঘ) লাইেস�, পারিমট, সনদপ�, িবেশষ �িবধা, অ�মিতপ� বা অ��প অিধকার

জািরকরণ, হ�া�র বা সমপ�ণ;

  [(১০১) “�াবর স�ি�” অথ� �াবর স�ি�র উপর �� বা অিধকার যাহােত ভূিম, বা

ভূিমর উপর অবি�ত �কান ভবন বা উহােত �ািপত বা �ায়ীভােব সংযু� �কান কাঠােমা,

সং�ািপত থা�ক বা না থা�ক;]

  (১০২) ‘‘�াবর স�ি� সরবরাহ’’ অেথ� িন�বিণ�ত সরবরাহসমূহ অ�ভু�� হইেব―

  (ক) ভূিমর উপর �কান অিধকার বা �াথ�;

  (খ) ভূিমর উপর �কান অিধকার বা �াথ� �দােনর আহবান স�িলত ব�ি�গত অিধকার,

  (গ) আবাসন সরবরাহসহ ভূিমেত অিধ�ােনর (occupy)

  িনিম� লাইেস� �দান বা ভূিমেত �েয়াগেযাগ� �কান চুি�িভি�ক অিধকার;

  (ঘ) দফা (ক), (খ) এবং (গ)�ত বিণ�ত �কান িবষয় অজ�েনর অিধকার বা ভিব�েত উ�

অিধকার �েয়ােগর অিভ�ায় (option);
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ি�তীয় অধ�ায়
মূসক িনব�ন এবং টান�ওভার কর তািলকাভুি� 

 

 [ (১০৩) “�াসকারী সম�য়” অথ� িন�বিণ�ত �কান �াসকারী সম�য়, যথাঃ-

  (ক) আগাম কর িহসােব পিরেশািধত অেথ�র �াসকারী সম�য়;

  (খ) সরবরাহকারী কতৃ�ক �দ� সরবরােহর িবপরীেত উৎেস কিত�ত কেরর �াসকারী

সম�য়;

  (গ) বাৎসিরক পুনঃিহসাব �ণয়ন বা িনরী�ার ফেল �েযাজ� �াসকারী সম�য়;

  (ঘ) ��িডট �নাট ই��র কারেণ �াসকারী সম�য়;

  [***]

  (চ) মূসক হার �াস পাইবার ��ে� �াসকারী সম�য়;

  (ছ) পূব�বত�ী কর �ময়াদ হইেত �নিতবাচক অেথ�র পিরমাণ �জর টানার িনিম� �াসকারী

সম�য়;

  (জ) পূব�বত�ী কর �ময়ােদ অিতির� পিরেশািধত মূসক �াসকারী সম�য়; বা

  (ঝ) িনধ�ািরত অ� �কান �াসকারী সম�য়।]
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আইেনর �াধা� ৩। আপাতত বলবৎ অ� �কান আইন, িবিধ, �িবধান বা আইেনর �মতাস�� অ� �কােনা

দিলেল যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর িবধানাবলী �াধা� পাইেব।

মূসক
িনব�নেযাগ�
ব�ি�

[৪।  (১) িন�বিণ �ত �েত�ক �ি� �কান মােসর �থম িদন হইেত �সক িনব�নেযা� হইেবন,

যথা:¾

(ক) �য �ি�র টান �ওভার উ� মােসর �ব �বত� মােসর �শেষ সমা� ১২ (বার) মাস

সমেয় িনব�নসীমা অিত�ম কের; বা

(খ) �য �ি�র �া�িলত টান �ওভার উ� মােসর �ব �বত� মােসর �ার� হইেত পরবত�

১২ (বার) মাস সমেয় িনব�নসীমা অিত�ম কের।

       (২)   উপ-ধারা (১) এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, িন�বিণ �ত অথ �ৈনিতক কায ��ম

পিরচালনাকারী �েত�ক �ি�েক টান �ওভার িনিব �েশেষ �সক িনবি�ত হইেত হইেব, িযিন¾

(ক) বাংলােদেশ স�রক �� আেরাপেযা� প� বা �সবা সরবরাহ, ��ত বা আমদািন

কেরন;
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(খ) �কান �ট�াের অংশ�হেণর মা�েম বা �কান �ি� বা কায �ােদেশর িবপরীেত প� বা

�সবা বা উভয়ই সরবরাহ কেরন;

(গ) �কান আমদািন-র�ািন �বসায় িনেয়ািজত;

                      (ঘ) �বাড � ক��ক িনধ �ািরত �কান িনিদ �� �ভৗেগািলক এলাকায় বা �কান িনিদ �� প� বা �সবা

সরবরাহ, ��ত বা আমদািন সংি�� অথ �ৈনিতক কায ��েম িনেয়ািজত।]
িনব�ন [৫।  (১) যিদ �কান �ি� �ই বা তেতািধক �ান হইেত অিভ� অথবা সমজাতীয় প� বা

�সবা বা উভয়ই সরবরাহ সং�া� অথ �ৈনিতক কায ��েমর সকল িহসাব-িনকাশ, কর

পিরেশাধ ও �রকড �প� �ক�ীয় ইউিনেট সংর�ণ কেরন, তাহা হইেল [ িনধ �ািরত  শত� ও

প�িতেত] িতিন িহসাব-িনকাশ সংর�েণর উ� �কানায় এক� �সক িনব�ন �হণ কিরেত

পািরেব:

               তেব শত� থােক �য, অিভ� বা সমজাতীয় প� বা �সবা সরবরাহ করা সে�ও �কান

ইউিনট হইেত অথ �ৈনিতক কায ��েমর িহসাব-িনকাশ, কর পিরেশাধ ও �রকড �প� �ত�ভােব

সংর�ণ কিরেল তাহােক �থক িনব�ন �হণ কিরেত হইেব [:

       আরও শত� থােক �য, �ক�ীয় িনব�ন �হণ ও কর পিরেশােধর লে�� �বাড � িবিধমালা

�ণয়ন কিরেত পািরেব ।]

        [(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, ধারা ৫৮ এর অধীন িবেশষ

পিরকে�র অধীন তামাকজাত প� সরবরােহর ��ে� �ক�ীয় িনব�ন �েযাজ� হইেব না]

        (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িক�ই থা�ক না �কন, যিদ �কান �ি� �ই বা তেতািধক

�ান হইেত িভ� িভ� প� বা �সবা সরবরাহ সং�া� অথ �ৈনিতক কায ��ম পিরচালনা কেরন

তাহা হইেল তাহােক �িত� �ােনর জ� �থক িনব�ন �হণ কিরেত হইেব।

       (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনবি�ত �ি�র �ক�ীয় এক ইউিনট হইেত অপর

ইউিনেট প� বা �সবার আদান-�দান বা চলাচল সরবরাহ বিলয়া গ� হইেব না এবং

ফল�িতেত উৎপাদ কর দায় বা উপকরণ কর �রয়াত উ�ূত হইেব না।]

43

44

45

46

মূসক িনব�ন
প�িত

[৬।  (১) �েত�ক িনব�নেযা� �ি� িনধ �ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত, �সক িনব�েনর জ�

সংি�� কম �কত�ার িনকট আেবদন কিরেবন।

        (২) সংি�� কম �কত�া, িনধ �ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত, উ� �ি�েক িনবি�ত কিরয়া

�বসা সনা�করণ সং�া সংবিলত িনব�ন সনদপ� �দান কিরেবন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান আেবদন িবিধস�ত না হইেল সংি�� কম �কত�া, কারণ

উে�খ�ব �ক, িনধ �ািরত সময়সীমা ও প�িতেত, আেবদনকারীেক উহা অবিহত কিরেবন।]
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িনবি�ত
ব�ি�বেগ�র
তািলকা �কাশ
ও সংর�ণ

৭। (১) �বাড�, সময় সময়, িনধ�ািরত প�িতেত িনবি�ত ব�ি�বেগ�র তািলকা �ণয়ন কিরয়া উহা

�কাশ, �চার ও সংর�ণ কিরেব।

  (২) �কান ব�ি�র নাম �কািশত তািলকায় না থািকেল, উ� ব�ি� িনবি�ত বিলয়া গণ� হইেব

না।

  (৩) �কান ব�ি�র নাম উ� তািলকায় থািকেল, উ� ব�ি� এই আইেনর অধীন িনবি�ত বিলয়া

গণ� হইেব।

  
���া মূসক
িনব�ন

[৮। (১) যিদ �কান �ি� ধারা ৪ এর িবধান অ�যায়ী িনব�েনর আব�কতা না

থাকা সে�ও িনবি�ত হইেত ই�ক হন, তাহা হইেল িতিন [***] ���ায় �সক

িনব�েনর জ� সংি�� �সক কম �কত�ার িনকট, িনধ �ািরত সময়সীমা, শত� ও

প�িতেত, আেবদন কিরেত পািরেবন।

    (২) সংি�� কম �কত�া, িনধ �ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত, উ� �ি�েক

িনবি�ত কিরয়া �বসা সনা�করণ সং�া সংবিলত িনব�ন সনদপ� �দান

কিরেবন।

     (৩) ���ায় িনবি�ত �ি�র উপর িনবি�ত অ�া� �ি�র �ায় এই আইেনর

সকল িবধান �িতপালন বা�তা�লক হইেব এবং িতিন িনব�েনর তািরখ হইেত

অ��ন এক বৎসর অিত�া� হইবার �েব � িনব�ন বািতেলর জ� আেবদন কিরেত

পািরেবন না।]

48

49

মূসক িনব�ন
বািতল

৯। (১) যিদ �কান িনবি�ত ব�ি� অথ�ৈনিতক কায��ম পিরচালনা হইেত িবরত থােকন,

তাহা হইেল িতিন, িনধ�ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত, মূসক িনব�ন বািতেলর জ�

[সংি�� কম�কত�ার] িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন।

  (২) �কান িনবি�ত ব�ি� যাহার আর িনবি�ত থািকবার �েয়াজন নাই, তাহার করেযাগ�

সরবরাহ �দান অব�াহত থািকেল, িতিন িনধ�ািরত শত� ও প�িতেত [সংি�� কম�কত�ার]

িনকট িনব�ন বািতেলর জ� আেবদন কিরেত পািরেবন [ । ]

  [***]

  (৩) [সংি�� কম�কত�া], িনধ�ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত, মূসক িনব�ন বািতল

কিরেত পািরেবন।
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(৪) যিদ �কান িনবি�ত ব�ি� মূসক িনব�ন বািতেলর জ� উপ-ধারা (১) এর অধীন

আেবদন দািখল না কেরন এবং যথাযথ অ�স�ােনর পর যিদ [সংি�� কম�কত�ার] িনকট

�তীয়মান হয় �য, উ� ব�ি�র মূসক িনব�ন বািতলেযাগ�, তাহা হইেল িতিন উ�

ব�ি�েক মূসক িনব�ন বািতেলর আেবদনপ� দািখল কিরবার িনেদ�শ �দান কিরেবন এবং

উ� িনেদ�শ অ�যায়ী আেবদন করা না হইেল [সংি�� কম�কত�া] �-উেদ�ােগ তাহার

মূসক িনব�ন বািতল কিরেত পািরেবন।

  (৫) �কান িনবি�ত ব�ি�র মূসক িনব�ন বািতেলর পর যিদ �দখা যায় �য, িতিন

তািলকাভুি�েযাগ� তাহা হইেল [সংি�� কম�কত�া] আেবদেনর িভি�েত বা �-উেদ�ােগ

তাহােক টান�ওভার করদাতা িহসােব তািলকাভু� কিরেত পািরেবন।

  (৬) �কান িনবি�ত ব�ি�র মূসক িনব�ন বািতল করা হইেল, িতিন―

  (ক) অনিতিবলে� কর চালানপ�, [***] উৎেস কর কত�ন সনদপ�, রিশদ, ��িডট

�নাট, �ডিবট �নাট, ইত�ািদ ব�বহার বা ই�� করা হইেত িবরত থািকেবন; এবং

  (খ) িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� মূসক িনব�ন সনদপ� এবং উহার সকল �ত�ািয়ত অ�িলিপ

[সংি�� কম�কত�ার] িনকট �ফরত �দান এবং বেকয়া কর পিরেশাধ ও চূড়া� মূসক

দািখলপ� দািখল কিরেবন।

 

[(৭) �কান ব�ি� অনলাইেন িনব�ন �হণ কিরবার পর সংি�� কম�কত�া¾

(ক) িনব�েনর আেবদেন উি�িখত ব�ি�র িঠকানা, অি�� ও কায��ম সেরজিমেন

পিরদশ�নপূব�ক অ�া� তথ�ািদ যাচাই কিরেবন;

(খ)   যাচাইয়াে� ব�ি�র িঠকানা বা অি�� পাওয়া না �গেল িকংবা ���পূণ� তথ�ািদ

অসত� �মািণত হইেল সংি�� কম�কত�া উ� ব�ি�র িনব�ন বািতেলর জ� [িনধ�ািরত

শত� ও প�িতেত �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেবন।]

[***]
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57

তািলকাভুি�েযাগ�
ব�ি� ও
তািলকাভুি�

১০। (১) যিদ �কান ব�ি� অথ�ৈনিতক কায��ম পিরচালনা কিরয়া ১২ মােসর �কান

��মািসক �শেষ তািলকাভুি�সীমা অিত�ম কেরন িক� যিদ িনব�নসীমা অিত�ম না

কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি� উ� ��মািসক সময় সমা� হইবার ৩০ (ি�শ) িদেনর

মেধ�, িনধ�ািরত শত� ও প�িতেত, টান�ওভার করদাতা িহসােব তািলকাভুি�র জ�

[সংি�� কম�কত�ার] িনকট আেবদন কিরেবন।58
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  (২) [সংি�� কম�কত�া] িনধ�ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত, উ� ব�ি�েক টান�ওভার

করদাতা িহসােব তািলকাভু� কিরয়া ব�বসা সনা�করণ সংখ�া স�িলত টান�ওভার কর

সনদপ� �দান কিরেবন।

  

59

তািলকাভুি�
বািতল

১১। (১) �েত�ক তািলকাভু� ব�ি� িন�বিণ�ত কারেণ তাহার টান�ওভার কর তািলকাভুি�

বািতেলর জ� [সংি�� কম�কত�ার] িনকট িনধ�ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত,

আেবদন কিরেত পািরেবন, যথা:―

  (ক) যিদ িতিন অথ�ৈনিতক কায��ম পিরচালনা ব� কেরন;

  (খ) যিদ তাহার অথ�ৈনিতক কায��েমর টান�ওভার পর পর িতনিট কর �ময়ােদ আ�পািতক

হাের তািলকাভুি� সীমার িনে� থােক।

  (২) [সংি�� কম�কত�] িনধ�ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত, উ� ব�ি�র তািলকাভুি�

বািতল কিরেত পািরেবন।

  (৩) মূসক িনব�েনর জ� দািখলকৃত আেবদন তািলকাভুি� বািতেলর আেবদন িহসােব

িবেবিচত হইেব এবং [সংি�� কম�কত�া] �য তািরেখ মূসক িনব�ন সনদপ� ই��

কিরেবন �সই তািরেখর অব�বিহত পূব�বত�ী িদবেস টান�ওভার কর তািলকাভুি� বািতল

হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

  (৪) যিদ �কান ব�ি� তািলকাভুি� বািতেলর জ� উপ-ধারা (১) এর অধীন আেবদন না

কেরন, তাহা হইেল [সংি�� কম�কত�া] িনধ�ািরত সময়সীমা ও প�িতেত, উ� ব�ি�র

তািলকাভুি� বািতল কিরয়া �েয়াজনীয় আেদশ �দান কিরেত পািরেবন।

  

60
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[***] �-
উেদ�ােগ
িনব�নেযাগ� ও
তািলকাভুি�েযাগ�
ব�ি�েক িনব�ন
বা
তািলকাভুি�করণ
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১২। [সংি�� কম�কত�া] যথাযথ অ�স�ােনর পর যিদ স�� হন �য, �কান ব�ি� মূসক

িনব�নেযাগ� বা টান�ওভার কর তািলকাভুি�েযাগ� িক� িতিন িনব�ন বা তািলকাভুি�র

জ� আেবদন কেরন নাই, তাহা হইেল [সংি�� কম�কত�া] �-উেদ�ােগ উ� ব�ি�েক

মূসক িনবি�ত বা টান�ওভার কর তািলকাভু� কিরেবন।
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সনদপ�
�দশ�েন
িনবি�ত বা
তািলকাভু�
ব�ি�র দািয়�

১৩। �েত�ক িনবি�ত বা তািলকাভু� ব�ি� অথ�ৈনিতক কায��েমর িনিদ�� �ােন মূসক িনব�ন

সনদপ� বা টান�ওভার কর সনদপ� বা উহার সত�ািয়ত অ�িলিপ এমনভােব �দশ�ন কিরয়া

রািখেবন যাহােত উহা সহেজ দৃি�েগাচর হয়।
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তৃতীয় অধ�ায়
মূল� সংেযাজন কর আেরাপ

পিরবিত�ত তথ�
অবিহতকরেণ
িনবি�ত বা
তািলকাভু�
ব�ি�র দািয়�

[১৪।  িনবি�ত বা তািলকা�� �ি� অথ �ৈনিতক কায ��ম সংি�� িন�বিণ �ত তে�র পিরবত�েনর

��ে�, িনধ �ািরত সময় ও প�িতেত, সংি�� কম �কত�ােক অবিহত কিরেবন, যথাঃ-

 

(ক) �বসােয়র নাম বা অ� �কান বািণিজ�ক নামসহ উ� �ি�র নাম বা �বসার ধরন পিরবত�ন;

 

(খ) উ� �ি�র �কানা বা অ� �কান �যাগােযােগর ত�ািদ পিরবত�ন;

 

(গ) অথ �ৈনিতক কায ��ম পিরচালনার �ান পিরবত�ন;

 

(ঘ) উ� �ি�র �াংক িহসােবর �কান তে�র পিরবত�ন;

 

(ঙ) উ� �ি� ক��ক পিরচািলত এক বা একািধক অথ �ৈনিতক কায ��েমর ��িত পিরবত�ন;

 

(চ) মািলকানায় বা অংশীদািরে� পিরবত�ন;

 (ছ) িনধ �ািরত অ� �কান পিরবত�ন। ]
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মূসক আেরাপ ১৫। (১) এই আইেনর অ�া� িবধানাবলী সােপে�, করেযাগ� আমদািন এবং করেযাগ�

সরবরােহর উপর মূসক আেরািপত ও �েদয় হইেব।

  (২) করেযাগ� আমদািন বা করেযাগ� সরবরাহ মূেল�র সিহত উপ-ধারা (৩) এ উি�িখত

মূসক হার �ণ কিরয়া �েদয় মূল� সংেযাজন কেরর পিরমাণ িন�পণ ও িনধ�ারণ কিরেত

হইেব।

  [(৩) করেযা� সরবরাহ বা করেযা� আমদািনর ��ে� �সক হার হইেব ১৫ শতাংশ:

 

তেব, শত� থােক �য, সরকার জন�ােথ � �তীয় তফিসেল �িনিদ ���ত �য �কান প� বা �সবার ��ে�

�াস�ত �সেকর হার িকংবা �িনিদ �� পিরমাণ কর িনধ �ারণ কিরেত পািরেব:

68
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আরও শত� থােক �য, �কােনা িনবি�ত �ি� �তীয় তফিসেল বিণ �ত �াস�ত �সক হার িকংবা �িনিদ ��

কেরর পিরবেত� িনধ �ািরত প�িতেত ১৫ শতাংশ হাের �সক �দান কিরেত পািরেব।  ]

  
মূল� সংেযাজন
কর পিরেশােধ
দায়ী ব�ি�

১৬। িন�বিণ�ত ব�ি�েক মূসক �দান কিরেত হইেব, যথা:―

  (ক) মূল� সংেযাজন কর আেরাপেযাগ� আমদািনর ��ে�: আমদানীকারক;

  (খ) বাংলােদেশ করেযাগ� সরবরাহ �দােনর ��ে�: সরবরাহকারী;

  (গ) আমদািনকৃত �সবার করেযাগ� সরবরােহর ��ে�: সরবরাহ �হীতা;

  [(ঘ) অ�া� ��ে�: সরবরাহকারী বা সরবরাহ�হণকারী।]

  

69

বাংলােদেশ
�দ� সরবরাহ

১৭। (১) ধারা ১৫ এর উে�� পূরণকে� িন�বিণ�ত সরবরাহসমূহ বাংলােদেশ �দ� হইয়ােছ

বিলয়া গণ� হইেব:―

  (ক) আবািসক ব�ি� কতৃ�ক সরবরাহ;

  (খ) অনাবািসক ব�ি� কতৃ�ক বাংলােদেশর �কান িনিদ�� �ান হইেত বা উহার মাধ�েম অথ�ৈনিতক

কায��ম পিরচালনাপূব�ক �দ� সরবরাহ;

  (গ) উপ-ধারা (খ)-�ত উি�িখত সরবরাহ ব�তীত অনাবািসক ব�ি� কতৃ�ক �দ� সরবরাহ, যিদ

সরবরাহিট―

  (অ) �াবর স�ি�র সরবরাহ হয় এবং উ� �াবর স�ি� সং�া� ভূিমর অব�ান বাংলােদেশ

হয়;

  (আ) পেণ�র সরবরাহ হয় এবং উহা বাংলােদেশ হ�া�র , অপ�ণ, �াপন বা সংেযাজন করা হয়;

  (ই) যিদ সরবরাহিট িন�বিণ�ত �কান সরবরাহ হয় এবং মূসক অিনবি�ত ব�ি�েক �দান করা

হয়:―

  (ক) �সবা �দানকােল বাংলােদেশ অব�ান কিরয়া �সবা �দানকারী কািয়কভােব বাংলােদেশ

�সবা �দান কেরন;

  (খ) বাংলােদেশ অবি�ত ভূিমর সিহত সরাসির সংি�� �সবার সরবরাহ হয়;

  (গ) বাংলােদেশর �কান িঠকানায় �বতার ও �টিলিভশন হইেত গৃহীত স�চার �সবা হয়;

  (ঘ) সরবরাহকােল বাংলােদেশ অবি�ত �কান ব�ি�র িনকট ইেল�িনক �সবা সরবরাহ;

  (ঙ) �টিলেযাগােযাগ �সবা যাহা �কান �টিলেযাগােযাগ সরবরাহকারী বা বাংলােদেশ অ�ায়ীভােব

অব�ানকারী �কান �বি�ক �মণকারী (global roaming) ব�তীত বাংলােদেশ অব�ানরত
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�কান ব�ি� কতৃ�ক সূ�পাত ঘটােনা হয়।

  (২) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (আ) এর উে��পূরণকে� �কান অনাবািসক

ব�ি� কতৃ�ক আমদািনকৃত পণ� অভ��রীণ �ভােগর িনিম� খালােসর পূেব� সরবরাহ �দান করা

হইেল উ� সরবরাহ বাংলােদেশর বািহের �দান করা হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (ই) এর উপ-উপদফা (ঙ) এর উে��

পূরণকে� �য ব�ি� �টিলেযাগােযাগ �সবা �দান কেরন িতিন �সই ব�ি�―

  (ক) িযিন �সবা সরবরাহকারী কতৃ�ক িন��েপ সনা�েযাগ� হন―

  (অ) সরবরােহর সূচনা িনয়�ণকারী�েপ;

  (আ) �সবার মূল� �দানকারী�েপ;

  (ই) সরবরােহর জ� চুি�কারী�েপ;

  (খ) যিদ একািধক ব�ি� দফা (ক) এর শত�াবলী পূরণ কেরন, তাহা হইেল িযিন উ� দফার

তািলকায় অিধকবার দৃ�মান হন; এবং

  (গ) �সবার ধরন বা �কার বা তািলকাভু� ব�ি�গেণর বা�ব অব�ান �কান কারেণ

সরবরাহকারী কতৃ�ক সনা� করা স�ব না হইেল, �সই ��ে� উ��প �সবা বা উ��প ��ণীর

�াহেকর িনকট �দ� �টিলেযাগােযাগ �সবার সকল �কার সরবরাহ, সরবরাহকারীর িনকট

হইেত চালানপ� �হণকারী �াহেকর �য �কৃত বা বা�ব আবািসক বা বািণিজ�ক িঠকানা

রিহয়ােছ �সই �ােন, সরবরাহিট �দান করা হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

  
িনবি�ত
সরবরাহকারী
এবং
সরবরাহ�হীতা

১৮। ধারা ১৭ এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান িনবি�ত অনাবািসক ব�ি� কতৃ�ক অপর

�কান িনবি�ত �হীতার িনকট সরবরাহকৃত �সবা বাংলােদেশ �দ� হইেব, যিদ―

  (ক) সরবরাহ�হীতা বাংলােদেশ �কান িনিদ�� �ান হইেত বা উহার মাধ�েম অথ�ৈনিতক কায��ম

পিরচালনা কেরন; এবং

  (খ) সরবরাহিট উ� অথ�ৈনিতক কায��েমর উে�ে� বা উ� িনিদ�� �ােন �দান করা হয়।

  
অনাবািসক
ব�ি�র মূসক
এেজ�ট

১৯। (১) �কান অনাবািসক ব�ি� বাংলােদেশর �কান িনিদ�� �ান হইেত অথ�ৈনিতক

কায��ম পিরচালনা না কিরেল, তাহােক একজন মূসক এেজ�ট িনেয়াগ কিরেত হইেব।

  [(২) অনাবািসক ব�ি�র সকল দায়দািয়� ও কায�াবলী উ� মূসক এেজ�ট পালন ও

স�াদন কিরেবন, তেব আেরািপত কর, জিরমানা, দ� এবং �দসহ যাবতীয় অথ�

পিরেশােধর জ� অনাবািসক ব�ি� দায়ব� থািকেবন।]

 (৩) মূসক এেজ�ট কতৃ�ক স�ািদত অথ�ৈনিতক কায��েমর িনব�ন তাহার �ধােনর

(principal) নােম হইেত হইেব।
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  (৪) �বাড�, মূসক এেজ�ট িনেয়ােগর শত�, প�িত ও তাহার দায়-দািয়� িনধ�ারণ কিরেত

পািরেব।

  
আমদািনকৃত
�সবার ��ে�
�হীতার িনকট
হইেত
(reverse
charged) কর
আদায়

২০। (১) এই আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, আমদািনকৃত �কান �সবা সরবরাহ

করেযাগ� সরবরাহ হইেব, যিদ―

  (ক) সরবরাহ �হীতা একজন িনবি�ত বা িনব�নেযাগ� ব�ি� হন এবং অথ�ৈনিতক

কায��ম �ি�য়ায় উ� �সবা অজ�ন (acquire) কেরন; এবং

  (খ) সরবরাহিট িনবি�ত বা িনব�নেযাগ� ব�ি� কতৃ�ক অথ�ৈনিতক কায��ম �ি�য়ায়

বাংলােদেশ �দ� হইেল―

  (অ) উ� �সবা শূ�হার িবিশ� না হইয়া অ� �কান হাের করেযাগ� হয়; এবং

  (আ) সরবরাহ�হীতা উ� �সবার উপর আেরািপত সমুদয় মূসক �রয়াত�া� [***] হন।

  (২) আমদািনকৃত �সবার করেযাগ� সরবরােহর �হীতা কতৃ�ক �েদয় মূল� সংেযাজন কর

উ� ব�ি�র উৎপাদ এবং উপকরণ উভয়িবধ কর হইেব।

  (৩) আমদািনকৃত �সবা সরবরােহর কারেণ যিদ �কান সম�য় ঘটনা সংঘিটত হইয়া থােক

বা হয়, তাহা হইেল উ��প সম�য় সংঘটেনর কারেণ উ� �সবা একিট করেযাগ�

সরবরাহ হইেব এবং উ� �সবার সরবরাহ �হীতা �সবা সরবরাহকারী িহসােব গণ�

হইেবন।

  (৪) ‘‘আমদািনকৃত �সবা’’র সং�া এবং উ� �সবার ��ে� এই আইন �েয়ােগর

উে��পূরণকে�, যিদ �কান িনবি�ত বা িনব�নেযাগ� ব�ি� বাংলােদেশর অভ��ের

িনিদ�� �কান �ান হইেত এবং বাংলােদেশর বািহের এক বা একািধক িনিদ�� �ান হইেত

অথ�ৈনিতক কায��ম পিরচালনা কেরন, তেব―

  (ক) উ� ব�ি�েক বাংলােদেশর অভ��ের এবং বািহের পিরচািলত করেযাগ� কায��েমর

��ে� �ইজন পৃথক ব�ি� িহসােব গণ করা হইেব;

  (খ) বাংলােদেশর বািহের অবি�ত ব�ি� বাংলােদেশর অভ�া�ের অবি�ত ব�ি�র িনকট

(এই আইেনর উে�� পূরণকে� সং�ািয়ত) �সবার �কৃিত িবিশ� �িবধা স�িলত �সবা

�দান কিরয়ােছ বিলয়া গণ� করা হইেব, যাহা বাংলােদেশর বািহের অবি�ত ব�ি� কতৃ�ক

পিরচািলত কায��েমর মাধ�েম বা ফল�িতেত বাংলােদেশর অভ��ের অবি�ত ব�ি�

কতৃ�ক �া� হইয়ােছ;
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  (গ) �সবা সরবরাহ করা হইয়ােছ উহা অ�মান কিরয়া সরবরােহর সময় িনধ�ারণ করা

হইেব; এবং

  (ঘ) �সবা সরবরাহ বাংলােদেশর বািহের অবি�ত �কান অনাবািসক ব�ি� কতৃ�ক

বাংলােদেশ অবি�ত �কান সহেযাগীর িনকট �দান করা হইয়ােছ অ�মান কিরয়া উহার

মূল� িনধ�ারণ করা হইেব।

 

[(৫) এই ধারার অ�া� উপ-ধারাস�েহ িভ��প যাহা িক�ই থা�ক না �কন, �থম তফিসেল

বিণ �ত অ�াহিত�া� �সবাস�হ �তীত িনবি�ত বা তািলকা�� নেহন অথবা িনব�ন বা

তািলকা�ি�েযা� নেহন এমন �কান �ি� ক��ক আমদািন�ত �কান �সবা করেযা� সরবরাহ

হইেব এবং উহা হইেত িন��েপ �� সংেযাজন কর আদায় হইেব, যথা:-

(ক) সংি�� �সবা আমদািনর ��ে� �সবা�ে�র আংিশক বা �ণ ��� পিরেশােধর সময় �েদয়

স�দয় �� সংেযাজন কর �� পিরেশােধর মা�ম িহসােব �ব�ত �াংক বা অ� �কান আিথ �ক

�িত�ান কত�ন কিরেব; এবং

(খ) কত�নকারী �াংক বা অ� �কান আিথ �ক �িত�ান �সবা আমদািনকারেকর পে� ��জাির

চালােনর মা�েম সরকাির �কাষাগাের পিরেশাধ কিরয়া তাহার দািখলপে� �দশ �ন কিরেব।]
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শূ�হার িবিশ�
সরবরাহ

২১। (১) এই আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িন�বিণ�ত সরবরােহর ��ে� মূসক হার হইেব

শূ�, যথা:―

  (ক) ধারা ২২, ২৩ এবং ২৪ এ উি�িখত �কান সরবরাহ; বা

  (খ) শূ�হার িবিশ� সরবরাহ �হেণর অিধকার (right) বা ভিব� �য় বা িব�েয়র অিধকার

(option) সং�া� সরবরাহ।

  (২) যিদ �কান সরবরাহ অব�াহিত�া� এবং শূ�হারিবিশ� উভয়ই হয়, তাহা হইেল এই উপ-

ধারার আওতায় সরবরাহিট অব�াহিত�া� না হইয়া শূ�হার িবিশ� হইেব।

  
বাংলােদেশর
বািহের অবি�ত
ভূিম

২২। �াবর স�ি�র সরবরাহ শূ�হারিবিশ� হইেব, যিদ �াবর স�ি� স�িক�ত ভূিম

বাংলােদেশর বািহের অবি�ত হয়।

    
র�ািনর িনিম�
পণ� সরবরাহ

২৩। (১) র�ািনর উে�ে� �কান পেণ�র সরবরাহ শূ�হার িবিশ� হইেব:

  তেব শত� থােক �য, পুনঃআমদািনকৃত বা পুনঃআমদািনর জ� অিভে�ত �কান পেণ�র

[***] ��ে� এই উপ-ধারার িবধান �েযাজ� হইেব না।73
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  (২) িন�বিণ�ত সরবরাহ শূ�হার িবিশ� হইেব, যথা:―

  (ক) যিদ পণ�িট সরবরােহর সময় বাংলােদেশর বািহের অবি�ত হয় এবং উ� পণ�

সরবরাহকারী কতৃ�ক বাংলােদেশ সংেযাজন, সং�াপন বা আমদািন করা না হয়;

  (খ) যিদ পণ�িট আমদািনর পর বাংলােদেশর অভ��ের �ভােগর িনিমে� �েবেশর পূেব�

বাংলােদেশর বািহের �কান �ােন সরবরাহ করা হয়, তাহা হইেল উ� পণ� সরবরাহকােল

বাংলােদেশর বািহের অবি�ত িছল বিলয়া গণ� হইেব;

  (গ) লাইেস�ধারী ��মু� পণ� িবে�তা কতৃ�ক পয�টক বা িবেদশ হইেত আগত �কান

দশ�নাথ�ীর িনকট বাংলােদেশর বািহের �ভােগর িনিম� �কান পেণ�র সরবরাহ; বা

  (ঘ) যিদ পণ�িট একিট িনিদ�� �ময়ােদর সম� সময়কাল বাংলােদেশর বািহের অব�ান

কের, তাহা হইেল উ� পেণ�র িলজ, হায়ার, লাইেস� বা উহার ব�বহার স�িক�ত অ�া�

সরবরাহ পৃথক সরবরাহ িহসােব গণ� হইেব এবং উ��প �িতিট সরবরাহ শূ�হার িবিশ�

হইেব।

  তেব, শত� থােক �য, যিদ পণ�িট আ�জ�ািতক ভূখে�ড অব�ােনর অব�বিহত পূেব� এবং পের

বাংলােদেশ অব�ান কের, তাহা হইেল িলজকৃত পণ�িট বাংলােদেশর অভ��ের আেছ

বিলয়া গণ� হইেব।

  (৩) িন�বিণ�ত শত� সােপে�, �কান পেণ�র �মরামত, র�ণােব�ণ, পির�ারকরণ, সং�ার

সাধন, পিরবত�ন সাধন বা অ��প কােজ ব�বহায� �কান পেণ�র সরবরাহ শূ�হার িবিশ�

হইেব, যথা:―

  (ক) যিদ সরবরাহকৃত পণ� উ� পেণ�র সিহত সংেযাজন করা হয় বা উহার অংেশ পিরণত

হয় বা সংেযািজত হইবার ফেল উহা অব�বহারেযাগ� বা ন� হইয়া যায়;

  (খ) যিদ উ� পণ� [কা�মস আইেনর] অধীন বাংলােদেশ অ�ায়ীভােব আমদািন করা

হয়; বা

  (গ) যিদ উ� পণ� বাংলােদেশ �সবা �হেণর িনিম� অ�ায়ীভােব আনয়ন করা হয় ও �সবা

�হেণর পর উ� পণ� �সবা �হণ ব�তীত বাংলােদেশ অ� �কান উে�ে� ব�বহার না

কিরয়া উহা বাংলােদশ হইেত র�ািন করা হয়।

  (৪) িন�বিণ�ত শত� সােপে�, �মরামত বা �িত�াপেনর ওয়ােরি�টযু� পেণ�র সরবরাহ

শূ�হার িবিশ� হইেব, যথা:―

  

74

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/2


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1106.html 29/95

06/08/2022 মূল� সংেযাজন কর ও স�ূরক �� আইন, ২০১২

ই

(ক) অনাবািসক ও অিনবি�ত ওয়ােরি�ট �দানকারী কতৃ�ক পণ �দান করা হইেব মেম�

ওয়ােরি�ট �দানকারীর সিহত স�ািদত চুি�র অধীন যিদ উ� পণ� সরবরাহ করা হয়;

এবং

  (খ) মািলেকর উপর �কান�প মা�ল (charge) আেরাপ ব�িতেরেক যিদ উ� পণ�

�মরামত বা �িত�াপন করা হয়।

  (৫) আ�জ�ািতক পিরবহেন িনেয়ািজত সমু�গামী জাহাজ বা উেড়াজাহাজ বা অ��প �কান

যানবাহেনর �মরামত, র�ণােব�ণ, পির�ারকরণ, সং�ার সাধন, পিরবত�ন সাধন বা

অ�িবধভােব উহার কািয়ক অব�ার উপর অ� �কান �ভাব িব�ারকরেণর �ি�য়ায়

সরবরাহকৃত পণ� শূ�হার িবিশ� হইেব।

  (৬) আ�জ�ািতক পিরবহেন িনেয়ািজত সমু�গামী জাহাজ বা উেড়াজাহাজ স�িক�ত পণ�-

স�ার বা য�াংশ �াইেটর সময় বা সামুি�ক যা�াপেথ উ� যানবাহেন ব�বহার, �ভাগ বা

িব�েয়র কােজ ব�ব�ত হইেল উ� পণ�-স�ার বা য�াংশ শূ�হার িবিশ� হইেব।

  ব�াখ�া: এই ধারায়, ‘‘পণ�-স�ার’’ অথ� �কান সমু�গামী জাহাজ বা উেড়াজাহােজর �ু বা

যা�ীগেণর ব�বহায� বা উহার র�ণােব�ণ ও �মরামেতর কােজ ব�বহায� পণ�-স�ার, এবং

ব�বহায� পণ�, �ালানী, খুচরা য�াংশ, য�পািত, অ��প পণ�, তাৎ�িণক ব�ব�ত হউক বা

না হউক, উহার অ�ভু�� হইেব।

  
শূ�হার িবিশ�
�সবা সরবরাহ

২৪। (১) বাংলােদেশর বািহের অবি�ত �কান ভূিমর সিহত �ত��ভােব সংি�� �সবার

সরবরাহ শূ�হার িবিশ� হইেব।

  (২) সরবরাহ �দানকােল বাংলােদেশর বািহের অবি�ত �কান পেণ�র উপর কািয়কভােব

�দ� �সবা শূ�হার িবিশ� হইেব।

  (৩) িন�বিণ�ত শত� সােপে�, �কান পেণ�র �মরামত, র�ণােব�ণ, পির�ারকরণ, সং�ার

সাধন, পিরবত�ন সাধন, ইত�ািদ কােজ ব�বহায� �কান �সবা সরবরাহ শূ�হার িবিশ�

হইেব, যথা:―

  (ক) যিদ উ� পণ� [কা�মস আইেনর] অধীন অ�ায়ীভােব আমদািন করা হয়; বা

  (খ) যিদ �সবা �হেণর উে�ে� অ�ায়ীভােব উ� পণ� বাংলােদেশ আনয়ন কিরবার পর

�সবা �হণ �শেষ বাংলােদেশ অ� �কান উে�ে� ব�ব�ত না হইয়া উহা বাংলােদশ হইেত

র�ািন করা হয়।
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(৪) আমদািনকৃত পেণ�র ��মূেল�র মেধ� অ�ভু�� �সবার সরবরাহ শূ�হার িবিশ�

হইেব।

  [(৫) বাংলােদেশর বািহের �সবা র�ািন শূ�হার িবিশ� হইেব।]

  (৬) উপ-ধারা (৫) এর িবধান সােপে�, �কান �সবা সরবরাহ শূ�হার িবিশ� হইেব,

যিদ―

  (ক) সরবরাহ �হীতা―

  (অ) �কান অনাবািসক ব�ি� হন এবং �সবা সরবরােহর সময় বাংলােদেশর বািহের অব�ান

কেরন; বা

  (আ) �কান আবািসক ব�ি� হন এবং �সবা সরবরােহর সময় বাংলােদেশর বািহের অব�ান

কিরয়া কায�ত উ� �সবা �হণ কেরন; এবং

  (খ) উ� �সবা―

  (অ) বাংলােদেশ অবি�ত ভূিমর সিহত �ত��ভােব স��কযু� না হয়;

  (আ) সরবরাহকােল বাংলােদেশ অবি�ত পেণ�র উপর উহা কািয়কভােব �দান করা না

হয়; বা

  (ই) বাংলােদেশর বািহের সামিয়কভােব অব�ানরত �কান ব�ি�েক �বি�ক পদচারণার

(global roaming) ��ে� �দান করা না হয়।

  (৭) উপ-ধারা (৪) এর অধীন �কান �সবা সরবরাহ শূ�হার িবিশ� হইেব না, যিদ―

  (ক) উ� �সবা সরবরাহ বাংলােদেশ অ� �কান িবষেয় একিট পরবত�ী সরবরাহ �াি�র

(যাহা অব�াহিত�া� বা শূ�হার িবিশ� নয়) অিধকার (right) বা ভিব�েত �েয়র

অিধকার অজ�ন (option) করা সং�া� হয়; বা

  (খ) উ� �সবা বাংলােদেশ অিনবি�ত �কান ব�ি�র িনকট সরবরাহ কিরবার উে�ে�

�কান অনাবািসক ব�ি�র সিহত স�ািদত চুি�র অধীন সরবরাহ করা হয়।

  (৮) বাংলােদেশর বািহের �কান বুি�বৃি�ক স�ি� স�িক�ত অিধকার সংর�েণর লে��

মামলা নিথভু�করণ, মামলা পিরচালনা, অিধকার অপ�ণ, উহার সংর�ণ, হ�া�র, ��

হ�া�র, লাইেস�করণ বা অিধকার বলবৎকরণ সং�া� �সবা সরবরাহ শূ�হার িবিশ�

হইেব।
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 (৯) �কান �টিলেযাগােযাগ সরবরাহকারী কতৃ�ক অ� �কান অনাবািসক �টিলেযাগােযাগ

সরবরাহকারীর িনকট �দ� �টিলেযাগােযাগ �সবার সরবরাহ শূ�হার িবিশ� হইেব।

  (১০) �মরামত বা �িত�াপেনর ওয়ােরি�টযু� পেণ�র অ��েল �দ� �সবা সরবরাহ

িন�বিণ�ত শত� সােপে�, শূ�হার িবিশ� হইেব, যথা:―

  (ক) অনাবািসক ও অিনবি�ত ওয়ােরি�ট �দানকারী কতৃ�ক পণ �দ� হইেব মেম� ওয়ােরি�ট

�দানকারীর সিহত স�ািদত চুি�র অধীন যিদ উ� �সবা সরবরাহ করা হয়; বা

  (খ) মািলেকর উপর �কান�প মা�ল আেরাপ ব�িতেরেক �সবা �দান করা হয়।

  (১১) িন�বিণ�ত �সবা সরবরাহ শূ�হার িবিশ� হইেব, যথা:―

  (ক) আ�জ�ািতক পিরবহেন �সবা সরবরাহ;

  (খ) পেণ�র আ�জ�ািতক পিরবহেন বীমা �সবা সরবরাহ;

  (গ) আ�জ�ািতক পিরবহেন িনেয়ািজত সমু�গামী জাহাজ বা উেড়াজাহােজর �মরামত,

সংর�ণ, পির�ারকরণ, সং�ার সাধন, পিরবত�ন সাধন বা অ� �কানভােব কািয়ক

অব�ার উপর �ভাব িব�ারকরেণর �সবা সরবরাহ;

  (ঘ) আ�জ�ািতক পিরবহেন িনেয়ািজত �কান সমু�গামী জাহাজ বা উেড়াজাহােজর চালনা,

পিরচালনা বা ব�ব�াপনা, অ��প িবষেয়র সিহত �ত��ভােব জিড়ত �সবা অিনবি�ত ও

অনাবািসক ব�ি�র িনকট সরবরাহ; বা

  (ঙ) জাহােজ মালামাল �বাঝাই ও খালাসকরণ সং�া� সরবরাহ।

  
�ােভল এেজ�ট
এবং টু�র
অপােরটর

২৫। এই আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, পয�টন �সবা বাংলােদেশ �দ� হউক বা না হউক

তাহা িনিব�েশেষ এবং উহা বাংলােদেশ �দ� হইেল শূ�হার িবিশ� হইেব িক-না তাহা �বাড�

িনধ�ারণ কিরেত পািরেব এবং �িত করেময়ােদ সামি�ক িভি�েত শূ�হার িবিশ� নয় এমন

পয�টন �সবার মূল� িনধ�ারণ কিরয়া �বাড� িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।

  ব�াখ�া: এই ধারার উে�� পূরণকে� ‘‘পয�টন �সবা’’ অথ� আবাসন, খাদ�, �মণ, িবেনাদন

এবং সমজাতীয় �কান িবষয় যা সচরাচর পয�টক এবং আ�জ�ািতক দশ�ণাথ�ীেদরেক �দান করা

হয়।

  
অব�াহিত�া�
সরবরাহ বা
অব�াহিত�া�
আমদািন

২৬। এই আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, িন�বিণ�ত সরবরাহসমূহ মূসক অব�াহিত�া�

হইেব, যথা:―

  (ক) �থম তফিসেল উি�িখত �কান সরবরাহ বা আমদািন; বা
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চতুথ� অধ�ায়
মূসক আদায় প�িত

খ� ‘ক’- আমদািনর ��ে�

  (খ) অব�াহিত�া� সরবরাহ �হেণর অিধকার (right) বা ভিব� �য় বা িব�েয়র অিধকার

(option) সং�া� সরবরাহ।

করেযাগ�
আমদািনর
��ে� মূসক
আদায় প�িত

[২৭।  কা�মস আইেনর অধীন �য প�িত ও সমেয় আমদািন �� আদায় করা হয় �সই

একই প�িত ও সমেয়, আমদািনর উপর আমদািন �� �েযাজ� না হইেলও করেযাগ�

আমদািনর উপর মূসক আদায় কিরেত হইেব।]

77

করেযাগ�
আমদািনর মূসক
আেরাপেযাগ�
িভি�মূল�
িনধ�ারণ

[২৮।  �কান করেযা� আমদািনর ���� �সক আেরােপর িভি��� হইেব িন�বিণ �ত পিরমােণর

সমি�, যথা:-

        (ক)  কা�মস আইেনর অধীন আমদািন �� আেরােপর উে�ে� ধায ��ত প� �ে�র

পিরমাণ; এবং

    (খ)  প� আমদািনর উপর �েদয়, যিদ থােক, আমদািন ��, স�রক �� এবং অ�া� ��

ও কর (আগাম কর এবং অি�ম আয়কর �তীত)। ]

78

পুনঃআমদািনকৃত
পেণ�র মূল�
িনধ�ারণ

২৯। পণ� র�ািনর পর উহা পুনঃআমদািন কিরবার ��ে� যিদ পণ�িটর আকৃিত, �কৃিত, �বিশ��

ও �ণগতমান অপিরবিত�ত থােক, তাহা হইেল উ� পেণ�র �মরামেতর পর �য পিরমাণ মূল�

বিধ�ত হয় উহার সিহত বীমা, ভাড়া এবং ল�াি�ডং চাজ� �যাগ কিরয়া মূসকেযাগ� মূল� িনধ�ারণ

কিরেত হইেব।

  
র�ািনর িনিম�
আমদািন

৩০। �কান পণ� বাংলােদেশর অভ��ের �ভােগর উে�ে� খালাস বা ছাড় না কিরয়া র�ািনর

উে�ে� আনয়ন করা হইেল, উ� পণ� করেযাগ� হইেব না।

  
আমদািনকােল
আগাম কর
পিরেশাধ ও
সম�য়

[৩১।  (১) �েত�ক িনবি�ত বা িনব�নেযা� �ি� আমদািন�ত পে�র

সরবরােহর উপর �েদয় �সক উপ-ধারা (২) এ উি�িখত হাের আগাম পিরেশাধ

কিরেবন।

[(২) করেযা� আমদািনর উপর �সক �য সময় ও প�িতেত আদায় করা হয় �সই

একই সময় ও প�িতেত করেযা� আমদািনর �সক আেরাপেযা� িভি��ে�র

উপর �বাড � ক��ক িনধ �ািরত শত� ও প�িতেত প� উৎপাদেনর লে�� আমদািন�ত

উপকরেণর ��ে� [৩ (িতন)] শতাংশ হাের এবং অ�া� ��ে� ৫ (প�চ) শতাংশ

হাের আগাম কর �েদয় হইেব।]
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খ�ড ‘খ’- সাধারণ সরবরােহর ��ে�

(৩) �েত�ক িনবি�ত আমদািনকারক িযিন আগাম কর পিরেশাধ কিরয়ােছন িতিন

িনধ �ািরত প�িতেত সংি�� কর �ময়াদ বা তৎপরবত� [চার� কর �ময়ােদর]

মে� �সক দািখলপে� পিরেশািধত আগাম কেরর সমপিরমাণ অথ � �াসকারী

সম�য় �হণ কিরেত পািরেবন।

(৪) �য �ি� আগাম কর পিরেশাধ কিরয়ােছন িক� িনবি�ত নেহন িতিন িনধ �ািরত

প�িতেত আগাম কর �ফরত �দােনর িনিম� কিমশনােরর িনকট আেবদন কিরেত

পািরেবন।

(৫) কিমশনার আেবদন �াি�র পর িনধ �ািরত প�িতেত উহা িন�ি� কিরেবন।]

82

করেযাগ�
সরবরােহর মূল�
িনধ�ারণ

[৩২।  (১) এই ধারার িবধান সােপ��, করেযা� �কান সরবরােহর পণ হইেত উ�

পেণর কর-ভ�াংেশর সমপিরমাণ অথ � িবেয়াগ কিরয়া যাহা পাওয়া যাইেব তাহাই হইেব

সরবরাহ ��।  

[(২) আমদািন�ত �সবার করেযা� সরবরােহর প� হইেব সরবরােহর �� বা

সরবরাহকারী এবং সরবরাহ�হীতা পর�র স�ক��� হইেল �া� বাজার ��।]

(৩) �কান িনবি�ত �ি� ক��ক তাহার সহেযাগীর িনকট সরবরাহ�ত করেযা� সরবরােহর

�� হইেব উ� সরবরােহর �া� বাজার �� হইেত উহার কর-ভ�াংশ িবেয়ািজত ��,

যিদ―

 (ক)   উ� সরবরাহ পণিবহীন হয় বা উহার পণ �া� বাজার ��

অেপ�া কম হয়; এবং

 (খ)   উ� সহেযাগী এই�প সরবরােহর িনিম� উ�ূত স�দয় উপকরণ কর

�রয়াত �হেণর অিধকারী না হন।

(৪) অ�িবধভােব িনধ �ািরত না থািকেল পণিবহীন করেযা� সরবরােহর �� হইেব উ�

সরবরােহর �া� বাজার �� হইেত উহার কর-ভ�াংশ িবেয়ািজত ��।

 [ (৫) প� সরবরােহর ��ে� িনবি�ত ও তািলকা�� �ি� ক��ক সংি�� কম �কত�ার

িনকট িনধ �ািরত প�িতেত উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient)

দািখল কিরেত হইেব।] ]
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�বাড� কতৃ�ক
ব�াখ�া �দান

[৩২ক।  �বাড� এই আইেনর উে�� পূরণকে�, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা

করেযাগ� �য �কান �সবার পিরিধ িনধ�ারেণর লে�� িকংবা অ� �য �কান িবষেয় ব�াখ�া

�দান কিরেত পািরেব।]

86

করেযাগ�
সরবরােহর
উপর মূসক
�দানকাল

[৩৩। (১) �কান করেযাগ� সরবরােহর উপর আেরািপত মূসক িন�বিণ�ত কায�াবিলর

মেধ� যাহা সব�াে� ঘেট, উহা সংঘিটত হইবার সময় �েদয় হইেব, যথা:-

                (ক) যখন সরবরাহ �দান করা হয়;

                (খ)   যখন সরবরাহ সং�া� চালানপ� ই�� করা হয়;

                (গ)   যখন পেণর আংিশক বা সমুদয় �হণ করা হয়; এবং

                (ঘ)   যখন �কান সরবরাহ ব�ি�গতভােব ব�বহার করা হয় বা অে�র

ব�বহােরর   জ� �দান করা হয়।

     (২) �কান সরবরাহ আ��িমক (Progressive) বা পয�াবৃ� (Periodic) সরবরাহ

িহসােব িবেবিচত হইেল উহার উপর আেরািপত মূসক িন�বিণ�ত কায�াবিলর মেধ� যাহা

সব�াে� ঘেট, উহা সংঘিটত হইবার সময় �েদয় হইেব, যথা:-

                (ক) যখন উ� সরবরােহর �েত�কিটর িবপরীেত পৃথক চালানপ� ই�� করা

হয়;

                (খ)  যখন উ� সরবরােহর �েত�কিটর িবপরীেত �াপ� পেণর আংিশক বা

সমুদয় �হণ করা হয়; এবং

                 (গ)  যখন অ��ম সরবরােহর িবপরীেত মূল� �েদয় হয়।

     (৩) উপ-ধারা (২) এর িবধান সে�ও িবতরণ �নটওয়ােক�র মাধ�েম পািন, গ�াস,

�ালানী �তল বা িব��ৎ এর আ��িমক বা পয�াবৃি�ক সরবরাহ করা হইেল, �য তািরেখ

উ� সরবরােহর �েত�কিটর িবপরীেত চালানপ� ই�� করা হয়, উ� তািরখ হইেত 

[৯০ (ন�ই)] িদেনর মেধ�  �েদয় মূসক পিরেশাধ কিরেত হইেব।]
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আ��িমক বা
পয�াবৃ� সরবরাহ

৩৪। (১) আ��িমক বা পয�াবৃ� সরবরােহর �িতিট সরবরাহ পৃথক সরবরাহ িহসােব গণ�

হইেব।

  (২) যিদ আ��িমক বা পয�াবৃ� সরবরােহর �িতিট সরবরাহ তাৎ�িণকভােব পৃথক করা না

যায়, তাহা হইেল উ� সরবরাহেক পৃথক সরবরােহর পয�ায়�ম িহসােব গণ� করা হইেব, যাহার
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খ�ড ‘গ’- িবেশষ সরবরােহর ��ে�

�েত�কিট উ� সরবরােহর অ�পােতর সিহত সংগিতপূণ� এবং যাহার সিহত পয�ায়�িমক পেণর

�েত�ক পৃথক অংশ আ�পািতক হাের সংি��।

  (৩) িলজ বা স�ি� ব�বহােরর অিধকার সং�া� সরবরােহর �িতিট অংেশর ��ে�, িলজ বা

স�ি�র উ��প ব�বহােরর অব�াহত সময়কাল সরবরােহর সময় িহসােব গণ� হইেব।

  
একই চালােন
একািধক
ধরেনর পণ� ও
�সবা সরবরাহ

[৩৫।  �কান সরবরােহ একািধক ধরেনর প� বা �সবা থািকেল িন��েপ করােরাপ কিরেত

হইেব, যথা:¾

(ক)  �িত� সরবরােহর ���� �েত�ক ধরেনর প� বা �সবােক �থকভােব �দশ �ন কিরেত হইেব;

     (খ)  অথ �ৈনিতক �ি�েকাণ হইেত একক সরবরােহর �বিশ���ণ � সরবরাহেক �ি�মভােব িবভাজন করা

যাইেব না।  ]

89

চলমান ব�বসা
িহসােব �িত�ান
িব�য়

৩৬। (১) �কান ব�ি� তাহার চলমান ব�বসা িহসােব �কান �িত�ান অথ�ৈনিতক কায��ম

�ি�য়ায় বাংলােদেশ হ�া�র কিরেল উ� হ�া�র একক সরবরাহ িহসােব গণ� হইেব এবং উ�

একক সরবরাহ বাংলােদেশ �কান সরবরাহ িহসােব িবেবিচত হইেব না।

  (২) উপ-ধারা (১) এর িবধান �েযাজ�তার ��ে�, অথ�ৈনিতক কায��মিট িব�েয়র পর চলমান

থািকেব এই�প উে�ে� চলমান ব�বসায় �িত�ানিট অজ�ন কিরেত হইেব এবং উ��েপ

হ�া�িরত অথ�ৈনিতক কায��েমর অব�াহত পিরচালনার িনিমে� যাহা িকছু �েয়াজন তাহা ��তা

কতৃ�ক স�ূণ��েপ অজ�ন কিরেত হইেব।

  (৩) �কান চলমান ব�বসায় �িত�ােনর একিট অংশ পৃথকভােব পিরচালনােযাগ� হইেল, উ�

অংশ একিট পৃথক অথ�ৈনিতক কায��ম িহসােব গণ� হইেব।

  (৪) উপ-ধারা (১) এর িবধান �েযাজ�তার ��ে�, সরবরাহকারীর উপকরণ কর �রয়াত �াপ�তা

িনধ�ারেণর ল��,―

  (ক) হ�া�েরর জ� গৃহীত �সবার উপর �দ� উপকরণ কর সরবরাহকারীর অ�া� কায��েমর

অ�বৃি��েম িনধ�ািরত হইেব; এবং

  (খ) ধারা ৪৭ এর অধীন িনণ�ীত �রয়াতেযাগ� অ�পােতর মেধ� হ�া�েরর মূল� অ�ভু�� হইেব

না।

  (৫) �কান ব�ি� �েদয় সমুদয় কর ও বেকয়া পিরেশাধ না কিরয়া �কান চলমান ব�বসায়

�িত�ান হ�া�র কিরেত পািরেবন না।

  (৬) উপ-ধারা (৫) এর িবধান সে�ও, িনধ�ািরত শত� ও সীমা সােপে�, কিমশনার তৎকতৃ�ক

হ�া�র ম�ুর কিরেত পািরেবন, যিদ �েদয় সমুদয় কর ও বেকয়া পিরেশােধর িনিম� ��তা

�কান তফিসিল ব�াংক হইেত িনঃশত� ব�াংক গ�ারাি�ট দািখল কেরন।
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(৭) উপ-ধারা (১) এর িবধানমেত, হ�া�েরর তািরখ হইেত ��তা সরবরাহকারীর উ�রািধকার

(successor) িহসােব িবেবিচত হইেবন এবং ��তা কতৃ�ক এই আইন যথাযথভােব

পিরপালেনর লে�� সরবরাহকারী ��তােক �েয়াজনীয় তথ� �দান কিরেবন এবং উ��প

তথ��দান িনি�তকরণােথ� �বাড� �েয়াজনীয় িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।

অিধকার
(rights),
ভিব� �য় বা
িব�েয়র
অিধকার
(option) এবং
ভাউচার

৩৭। (১) যিদ �কান অিধকার বা ভিব� �য় বা িব�েয়র অিধকার �েয়াগ করা হয়, তেব উ�

অিধকার বা ভিব� �য় বা িব�েয়র অিধকার �েয়ােগর মাধ�েম �য সরবরাহ �দান করা হয়,

উহার পণ হইেব অিধকার �েয়ােগর পর অিতির� পণ থািকেল উহার সমপিরমাণ।

  (২) �কান সরবরােহর সমুদয় বা আংিশক মূল� পিরেশােধর িনিম� ভাউচার �হণ করা হইেল,

উ� সরবরােহর পণ হইেব উ� ভাউচার মূল� িবেয়াগ কিরবার পর �য মূল� অবিশ� থােক �সই

মূল�।

  (৩) �কান ভাউচার সরবরাহ করেযাগ� সরবরাহ না হইেল উপ-ধারা (২) �েযাজ� হইেব না।

  ব�াখ�া: এই ধারায়, ‘‘ভাউচার’’ অথ� �দ� �কান রিশদ, িটেকট, �ীকারপ� বা ইেল�িনক

প�িতেত ই��কৃত অ��প দিলল যাহার বাহক পণ�, �সবা, বা �াবর স�ি� সরবরাহ পাওয়ার

অিধকার অজ�ন কেরন, তেব উহার মেধ� ডাক িটেকট বা রাজ� ��া� অ�ভু�� হইেব না।

  
আগাম মূল�
পিরেশািধত
�টিলেযাগােযাগ
�ব� বা �সবা
সরবরাহ

৩৮। (১) �কান �টিলেযাগােযাগ �ব� বা �সবা সরবরাহকারী কতৃ�ক �কান আগাম মূল�

পিরেশািধত �টিলেযাগােযাগ �ব� মূল�ছাড়সহ �টিলেযাগােযাগ মধ���েভাগীর িনকট সরবরাহ

করা হইেল, উ� মূল�ছাড়সহ, উ� সরবরােহর পণ িন�পণ কিরেত হইেব:

  তেব শত� থােক �য, এই ধারা একজন �টিলেযাগােযাগ সরবরাহকারী কতৃ�ক অ� �কান

�টিলেযাগােযাগ সরবরাহকারীর িনকট �টিলেযাগােযাগ �ব� বা �সবা সরবরােহর ��ে� �েযাজ�

হইেব না।

  (২) �কান �টিলেযাগােযাগ মধ���েভাগী কতৃ�ক আগাম মূল� পিরেশািধত �টিলেযাগােযাগ �ব�

�য় কিরয়া পরবত�ীেত িব�য় করা হইেল, িব�য়িট �কান করেযাগ� সরবরাহ বিলয়া গণ� হইেব

না।

  (৩) �যইে�ে� �কান �টিলেযাগােযাগ সরবরাহকারী তাহার �িতিনিধর মাধ�েম আগাম মূল�

পিরেশািধত �টিলেযাগােযাগ �ব� বা �সবা সরবরাহ কের, �সইে�ে� উ� �িতিনিধেক �দ�

কিমশনসহ সরবরােহর পণ িন�পণ কিরেত হইেব।

  (৪) �টিলেযাগােযাগ সরবরাহকারী বা অ� �কান �টিলেযাগােযাগ মধ���েভাগীর �িতিনিধ

িহসােব কায� স�াদনকারী �কান �টিলেযাগােযাগ মধ���েভাগী কতৃ�ক আগাম মূল� পিরেশািধত

�টিলেযাগােযাগ �েব�র িবতরণ এই আইেনর অধীন �কান করেযাগ� সরবরাহ িহসােব গণ� হইেব

না।
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  (৫) �কান �টিলেযাগােযাগ সরবরাহকারী িযিন আগাম মূল� পিরেশািধত �টিলেযাগােযাগ �ব�

সরবরাহ কেরন এবং এই ধারার শত�াবলী �মাতােবক মূসক পিরেশাধ কেরন, িতিন �াসকারী

সম�য় �হণ কিরেত পািরেবন, যিদ―

  (ক) উ� �েব�র অিভিহত মূেল�র আংিশক বা সমুদয় উ� �টিলেযাগােযাগ সরবরাহকারী

ব�তীত অ� �কান ব�ি�র িনকট হইেত �কান িকছু �েয় ব�ব�ত হয়;

  (খ) অ� �কান ব�ি�―

  (অ) বাংলােদেশ পিরচািলত �কান অথ�ৈনিতক কায��েমর মাধ�েম সরবরাহ �দান কেরন; বা

  (আ) িনবি�ত হন; এবং

  (গ) �টিলেযাগােযাগ সরবরাহকারী সরবরােহর িবষেয় অ� �কান ব�ি�েক অথ� �দান কেরন।

  (৬) �াসকারী সম�েয়র পিরমাণ হইেব উ� অ� �কান ব�ি�েক �দ� অেথ�র কর-ভ�াংেশর

সমান এবং �য কর �ময়ােদ উ� অথ� �দান করা হয় �সই কর �ময়ােদ সম�য় সাধন কিরেত

হইেব।

  (৭) আগাম মূল� পিরেশািধত �টিলেযাগােযাগ �সবা �হণ বা �ব� ব�বহারকারী ব�ি�র উপকরণ

কর �রয়াত পাওয়ার অিধকার �মাণ এবং �রয়াত �হেণর প�িত িনধ�ারণ কিরয়া �বাড� িবিধ

�ণয়ন কিরেত পািরেব।

  ব�াখ�া: এই ধারায়,―

  (ক) ‘‘আগাম মূল� পিরেশািধত �টিলেযাগােযাগ �ব�’’ অথ� �ফান কাড�, আগাম মূল� পিরেশােধর

কাড�, িরচাজ� কাড�, বা অ� �কান উপােয় �যেকান �টিলেযাগােযাগ পণ� অজ�েনর িনিম� আগাম

পিরেশাধ, বা উহা �য নােমই অিভিহত বা আকােরই থা�ক না �কন, �টিলেযাগােযাগ �সবার

জ� পবনকাল (airtime) , ই�টারেনট �িবধা �হেণর সময় বা ডাউনেলাড �মতা উহার

অ�ভু�� হইেব;

  (খ) ‘‘�টিলেযাগােযাগ মধ���েভাগী’’ অথ� এমন �কান ব�ি� িযিন পিরেবশক, �িতিনিধ, মূসক

এেজ�ট বা আগাম পিরেশািধত �টিলেযাগােযাগ �ব�ািদর �কান মধ���েভাগী;

  (গ) ‘‘�টিলেযাগােযাগ সরবরাহকারী’’ অথ� �টিলেযাগােযাগ �সবার সরবরাহকারী, তেব

�টিলেযাগােযাগ মধ���েভাগী উহার অ�ভু�� হইেব না ; এবং

  (ঘ) ‘‘�টিলেযাগােযাগ �সবা’’ অথ� তার, �বতার, অপিটকাল (optical) বা অ��প �কান তিড়ৎ

চু�কীয় প�িতেত বা ইেল�িনক সংেকেতর মাধ�েম �লখা, �িত�িব �ে�পণ, �চার, শ� বা

অ��প �কান তথ� ��রণ, িনগ�তকরণ ও সংেকত �হণ করা সং�া� �সবা,―

  এবং িন�বিণ�ত িবষয়ািদও উহার অ�ভু�� হইেব, যথা:―

  (অ) উ� ��রণ, িনগ�তকরণ ও সংেকত �হেণর সামথ� স�িলত ব�বহােরর অিধকার স�িক�ত

হ�া�র বা এ�াসাইনেম�ট �সবা; এবং
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  (আ) �বি�ক বা �ানীয় পয�ােয়র তথ� �নটওয়ােক� �েবেশর �েযাগ স�িলত �সবা;

  িক� উহার মূেল থাকা (underlying) িলখন, �িত�িব, শ�াবলী বা তথ�সমূেহর সরবরাহ �সবা

উহার অ�ভু�� হইেব না।

 
লটারী, লাকী �,
হাউিজ, র �ােফল
� এবং অ��প
উেদ�াগ

৩৯। (১) �কান ব�ি� লটারী, লাকী �, হাউিজ, র �ােফল � বা অ��প উেদ�াগ পিরচালনা

কিরেল উ� ব�ি� কতৃ�ক িব�ীত িটেকেটর (�য নােমই অিভিহত হউক) পণ হইেব িটেকেটর

মূল�।

  (২) পিরেবশক বা �িতিনিধর িনকট মূল�ছাড় �দান কিরয়া িব�ীত িটেকেটর ��ে� উ�

মূল�ছাড় িহসােব গণ� না কিরয়া উহার মূল� িন�পণ কিরেত হইেব।

  ব�াখ�া: এই ধারায় ‘‘িটেকেটর মূল�’’ অথ� জয়লােভর আশায় িটেকট ধারণ এবং উ��প

উেদ�ােগ অংশ�হেণ ��তা কতৃ�ক �েদয় অথ�।

    
কম�চারী বা
কম�কত�ােক
নগদ অেথ�র
পিরবেত� �েব�র
মাধ�েম �দ�
�িবধার মূল�

৪০। (১) �কান িনবি�ত বা িনব�নেযাগ� ব�ি� তাহার �কান কম�চারী বা কম�কত�ােক নগদ

অেথ�র পিরবেত� �েব�র মাধ�েম �দ� �েযাগ-�িবধা িহসােব �য পণ� সরবরাহ কেরন উহা

ব�ি�গত উে�ে� ব�ব�ত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।

  (২) �কান িনবি�ত বা িনব�নেযাগ� ব�ি� কতৃ�ক তাহার �কান কম�চারী বা কম�কত�ােক পণিবহীন

বা �ায� বাজার মূল� অেপ�া কম মূেল� �সবা বা �াবর স�ি� সরবরােহর ��ে� উহার মূল�

হইেব উ� সরবরােহর �ায� বাজার মূল�।

    
িকি�েত পণ�
িব�য়

৪১। (১) �যইে�ে� িকি�েত মূল� পিরেশাধ চুি�র অধীন �কান পণ� সরবরাহ করা হয়,

�সইে�ে�-

  (ক) উ� সরবরােহর উপর �েদয় উৎপাদ কর তখনই �েদয় হইেব যখন উ� সরবরােহর অথ�

পিরেশাধ করা হইেব এবং �েত�ক কর �ময়ােদ অথ� �দােনর সময় কেরর পিরমাণ িন�পণ ও

পিরেশাধ কিরেত হইেব; এবং

  (খ) �েত�ক কর �ময়ােদ িন�িপত উৎপাদ কেরর পিরমাণ হইেব উ� �ময়ােদ পিরেশািধত

অেথ�র কর ভ�াংশ।

  (২) িকি�েত মূল� পিরেশাধ চুি�র অধীন �কান পণ� সরবরাহ করা হইেল, �েত�ক িকি�েত অথ�

পিরেশােধর িবপরীেত পৃথক পৃথক কর চালানপ� ই�� কিরেত হইেব।

  
বািতলকৃত
�লনেদন

৪২। (১) যিদ �কান সরবরােহর �লনেদন বািতল হয় এবং সরবরাহকারী পূেব� গৃহীত পণ �ফরত

�দানকােল উহার অংশিবেশষ রািখয়া �দয়, তাহা হইেল উ� বািতলকরেণর কারেণ সম�েয়র

��ে� পেণর �য অংশ রািখয়া �দওয়া হয় উহার উপর �েযাজ� কর সম�য় করা যাইেব।
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প�ম অধ�ায়
করদাতা কতৃ�ক �েদয় নীট কর িন�পণ ও পিরেশাধ

  (২) যিদ �কান সরবরােহর �লনেদন বািতল হয় এবং উ� বািতেলর ফল�িতেত সরবরাহকারী

�হীতার িনকট হইেত �কান অথ� আদায় কের, তাহা হইেল �যই কর �ময়ােদ উহা আদায় করা

হয় �সই কর �ময়ােদ উ� আদায়কৃত অথ� সরবরােহর পণ িহসােব গণ� হইেব এবং কর �েদয়

হইেব।

  
ঋণ পিরেশােধ
স�ি� িব�য়

৪৩। (১) �যইে�ে� �কান ব�ি� (পাওনাদার) কতৃ�ক অপর �কান ব�ি�র (ঋণ�হীতা) স�ি�

উ� পাওনাদার কতৃ�ক ঋণ�হীতার িনকট �াপ� ঋেণর সমুদয় বা আংিশক আদােয়র িনিম�

িব�েয়র মাধ�েম সরবরাহ করা হয়, �সে�ে�―

  (ক) সরবরাহিট ঋণ �হীতা কতৃ�ক �দান করা হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব;

  (খ) পাওনাদার সরবরােহর উপর �েদয় কর, যিদ থােক, পিরেশাধ কিরেত দায়ী থািকেবন; এবং

  (গ) ঋণ এবং অ�া� ঋণ পিরেশাধসহ উ��প পিরেশােধর পর উ�ৃ� �কান অথ� ঋণ�হীতার

িনকট �ফরৎ �দােনর পূেব� অ�ািধকার িভি�েত �েদয় মূল� সংেযাজন কর পিরেশাধেযাগ�

হইেব।

  (২) ঋণ �হীতা এবং পাওনাদার �যৗথভােব ও পৃথকভােব কর পিরেশােধর জ� দায়ী

থািকেবন।

  (৩) �কান অিনবি�ত পাওনাদার কতৃ�ক এই ধারার অধীন মূল� সংেযাজন কর পিরেশাধ কিরবার

শত� ও প�িত �বাড� কতৃ�ক িনধ�ািরত হইেব।

  
িব�য় য� ৪৪। (১) �যই ��ে� িব�য়য�, িমটার বা অ��প �কান �য়ংি�য় যে�র মাধ�েম (পিরেশাধ

�টিলেফান ব�তীত) পেণ�র করেযাগ� সরবরাহ �দান করা হয় ও উহা মু�া, �নাট বা �টােকেনর

মাধ�েম পিরচািলত হয়, �সইে�ে� সরবরাহকারী বা তাহার পে� অ� �কান ব�ি� কতৃ�ক উ�

িব�য় য�, িমটার বা �য়ংি�য় য� হইেত উ� মু�া, �নাট বা �টােকন বািহর কিরবার সময় কর

�েদয় হইেব।

  (২) �যইে�ে� করেযাগ� সরবরাহ িব�য় য�, িমটার বা অ� �কান �য়ংি�য় যে�র মাধ�েম

�দান করা হয় এবং উ� সরবরােহর জ� িনধ�ািরত উপােয় অথ� �দান করা হয়, �সইে�ে�

সরবরাহ �হণকারী ব�ি� কতৃ�ক সরবরাহকারীেক অথ� �দানকােল কর �েদয় হইেব।

  

সরবরােহর
উপর �েদয় নীট
কর িন�পণ ও
পিরেশাধ প�িত

৪৫। (১) �কান কর �ময়ােদ করদাতা কতৃ�ক �েদয় নীট কেরর পিরমাণ িন�বিণ�ত উপােয়

িন�পণ কিরেত হইেব, যথা:―

  (ক) উ� কর �ময়ােদ �েদয় সকল উৎপাদ কর এবং স�ূরক �� �যাগ কিরয়া;

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1106/part-493.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1106/part-493.html


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1106.html 40/95

06/08/2022 মূল� সংেযাজন কর ও স�ূরক �� আইন, ২০১২

ই

  (খ) উ� কর �ময়ােদ �যই সকল উপকরণ কর �রয়াত পাওয়ার অিধকারী উহা দফা (ক) এর

অধীন িন�িপত কর �যাগফল হইেত িবেয়াগ কিরয়া;

  (গ) উ� কর �ময়ােদ উ� িনবি�ত ব�ি�র সকল বৃি�কারী সম�য় �যাগ কিরয়া; এবং

  (ঘ) উ� কর �ময়ােদ উ� িনবি�ত ব�ি�র সকল �াসকারী সম�য় িবেয়াগ কিরয়া।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত প�িতেত িন�িপত নীট কর, উ� কর �ময়ােদর দািখলপ� �পশ

কিরবার পূেব�, িনধ�ািরত প�িতেত পিরেশাধ কিরেত হইেব।

  
উপকরণ কর
�রয়াত

[৪৬। (১) এই আইেন িভ��প �কান িবধান না থািকেল, �কান িনবি�ত �ি� অথ �ৈনিতক

কায ��ম �ি�য়ায় করেযা� সরবরােহর উপর উৎপাদ কেরর িবপরীেত, িন�বিণ �ত ���

�তীত, পিরেশািধত উপকরণ কর �রয়াত �হণ কিরেত পািরেবন, যথা:-

 (ক) যিদ করেযা� সরবরােহর �� ১,০০,০০০.০০ (এক ল�) টাকা অিত�ম কের এবং

উ� সরবরােহর স�দয় পণ �াংিকং মা�ম �িতেরেক পিরেশাধ করা হয়;

(খ) যিদ আমদািন�ত �সবার সরবরাহ �হেণর ��ে� দািখলপে� উ� �সবা সরবরােহর

উপর �েদয় উৎপাদ কর �দশ �ন না কেরন; 

(গ) �যই কর �ময়ােদ চালানপ� বা িবল অব এি�র মা�েম উপকরণ �য় বা সং�হ করা

হয় �সই কর �ময়ােদ বা তৎপরবত�   [চার� কর �ময়ােদর]   মে� যিদ উপকরণ কর

�রয়াত �হণ না কের;

(ঘ) অে�র অিধকাের, দখেল বা ত�াবধােন রি�ত প� বা �সবার িবপরীেত পিরেশািধত

�� সংেযাজন কর;

(ঙ) যিদ �কান প� বা �সবা িবিধ �ারা িনধ �ািরত �য় িহসাব ��েক [বা �য়-িব�য়

িহসাব ��েক] অ�� �� না করা হয়;

(চ) যিদ কর চালানপে� ��তা ও িবে�তা উভেয়র নাম, �কানা ও িনব�ন ন�র  উে�খ না

থােক;

(ছ) আমদািনকারেকর িনকট   হইেত সরবরাহ �হেণর ��ে� আমদািনকারক ক��ক

ই���ত কর চালানপে� আমদািন চালান সংি�� িবল অব এি� ন�র উে�খ না থািকেল

এবং কর চালান পে� বিণ �ত পে�র বণ �নার সিহত আমদািন িবল অব এি�েত বিণ �ত পে�র

বণ �নার িমল না থািকেল;

(জ) �াংক �ারাি�র মা�েম খালাস�ত উপকরণ বা পে�র ��ে�, �য কারেণ উ��প

�াংক �ারাি� �হণ করা হইয়ােছ তাহা �ড়া�ভােব িন�ি� না হইেল, উ� �াংক

�ারাি� অংেশর সিহত সংি�� উপকরণ কর ; 
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(ঝ) অ�াহিত�া� প� উৎপাদেন বা �সবা �দােন �ব�ত প� বা �সবার উপর

পিরেশািধত উপকরণ কর;

(ঞ) টান �ওভার কেরর আওতায় পিরেশািধত টান �ওভার কর;

(ট) প� উৎপাদেন বা �সবা �দােন �ব�ত প� বা �সবার উপর পিরেশািধত স�রক

��;

(ঠ) [র�ািনর ��� �তীত �সেকর হার ১৫ শতাংেশর]  িনে� িকংবা �িনিদ �� কর

আেরািপত রিহয়ােছ এমন িনিদ ���ত �কান প� বা �সবা সরবরােহর ��ে� �ীত

উপকরেণর উপর পিরেশািধত �� সংেযাজন কর;

(ড) উপকরণ-উৎপাদ সহগ (Input-Output Coefficient) এ �ঘািষত �নই

এমন উপকরণ বা পে�র িবপরীেত পিরেশািধত উপকরণ কর [;

(ঢ) �মাট উপকরণ �� ৭.৫ (সাত দশিমক প�চ) শতাংেশর অিধক পিরবত�েনর ��ে�

�তন উপকরণ-উৎপাদ সহগ �দান না কিরেল অিতির� বিধ �ত উপকরণ কর [;

(ণ) উপকরণ �ে�র �চেয় কম �ে� প� বা �সবা সরবরাহ করা হইেল।]]

(২)    �কান অজ�ন বা আমদািনর িবপরীেত পিরেশািধত উপকরণ কর �রয়াত �হণ   করা

যাইেব না, যিদ―

(ক) উ� অজ�ন বা আমদািন যা�ী যানবাহন সং�া� হয় বা উহার �চরা য�াংশ বা উ�

যানবাহেনর �মরামত বা র�ণােব�ণ �সবার উে�ে� করা হয়, তেব, যানবাহেনর �বসা

করা, ভাড়া খাটােনা বা পিরবহন �সবা �দান উ� �ি�র অথ �ৈনিতক কায ��েমর অ�� ��

হইেল এবং যানবাহন� উ� উে�ে� অিজ�ত হইেল উপকরণ কর �রয়াত �হণ করা

যাইেব;

(খ) উ� অজ�ন বা আমদািন িচ�িবেনাদন সং�া� বা িচ�িবেনাদেনর িনিম� �ব�ত হয়;

তেব, িবেনাদন �দান উ� �ি�র অথ �ৈনিতক কায ��ম সংি�� হইেল এবং িবেনাদন�

অথ �ৈনিতক কায ��েমর �াভািবক �ি�য়ায় �দান করা হইেল উপকরণ কর �রয়াত �হণ

করা যাইেব;

(গ) উ� অজ�ন �ীড়া িবষয়ক, সামািজক বা িবেনাদন�লক �াব, সংঘ বা সিমিতেত �কান

�ি�র সদ�পদ বা �েবশািধকার স�িক�ত হয়;

[(ঘ) উ� অজ�ন প� পিরবহন �সবা সং�া� �েয়র ৮০ (আিশ) শতাংেশর অিধক হয়।]

(৩) িনবি�ত �ি�েক দািখলপ� �পশকােল উপকরণ কর �রয়াত দািবর সমথ �েন িন�বিণ �ত

দিললািদ দখেল রািখেত হইেব, যথা:¾
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(ক) আমদািনর ��ে�, আমদািনকারেকর নাম, �কানা এবং �বসা সনা�করণ ন�র

স�িলত িবল অব এি� (Bill of Entry); 

(খ) সরবরােহর ��ে�, সরবরাহকারী ক��ক ই���ত কর চালানপ�;

[***]

(ঘ)    ধারা ২০ এর উপ-ধারা [(২)] এর ��ে� কর পিরেশােধর �পে� ��জাির

চালান [;

(ঙ)  �াস, পািন, িব��ৎ [, ব�াংক, বীমা, ব�র] ও �টিলেফান �সবার উপর পিরেশািধত

�সক �রয়াত �হেণর ��ে� সংি�� �িত�ান ক��ক ই���ত িবল, যাহা চালানপ� িহসােব

গ� হইেব।]]
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আংিশক
উপকরণ কর
�রয়াত

৪৭। (১) �যে�ে� একজন িনবি�ত ব�ি� �কান করেযাগ� সরবরােহর আংিশক পণ

পিরেশাধ কেরন বা পিরেশােধ দায়ী থােকন, �সে�ে� উ� ব�ি� �য উপকরণ কর �রয়াত

�হণ কিরেত পািরেবন, তাহা উ� ব�ি� �য পিরমাণ পণ পিরেশাধ কেরন বা পিরেশাধ

কিরেত দায়ী থােকন �সই পিরমােণর িভি�েত িন�পণ কিরেত হইেব।

  (২) �কান িনবি�ত ব�ি� �কান কর �ময়ােদ আমদািন বা অজ�েনর িবপরীেত উপকরণ কর

�রয়াত �হণ কিরেত পািরেবন; তেব, পূণ� উপকরণ কর �রয়াত �াপ� না হইেল তদীয়

সমুদয় আমদািন বা অজ�েনর ��ে� উপকরণ কর �রয়াত �াপ�তা উপ-ধারা (৩) এর অধীন

িন�পণ কিরেত হইেব।

  (৩) �িত কর �ময়ােদ এই ধারার সিহত সংি�� আমদািন িকংবা অজ�েনর ��ে� �য

পিরমাণ উপকরণ কর �রয়াত �হণ করা যাইেব উহা িন�বিণ�ত সূ� অ�যায়ী িন�পণ

কিরেত হইেব:

 I x T/A

 �য ��ে�―

 I হইেলা এই উপ-ধারার সিহত সংি�� আমদািন িকংবা অজ�েনর উপর �য পিরমাণ

উপকরণ কেরর উ�ব হয় তাহার �মাট পিরমাণ এবং যাহার িনিমে� উ� কর �ময়ােদ

�রয়াত দািব করা হয়;

 [T হইল �কান কর �ময়ােদ িনবি�ত] ব�ি� কতৃ�ক �দ� সকল করেযাগ� সরবরােহর

মূল�; এবং

  A হইেলা �কান কর �ময়ােদ িনবি�ত ব�ি� কতৃ�ক �দ� সকল সরবরােহর মূল�।
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  (৪) এই ধারার উে�� পূরণকে�, �বাড� িনধ�ারণ কিরেত পািরেব �য,―

  (ক) �কান উপাদান উ� সূে�র মেধ� অ�ভু�� হইেব বা অ�ভু�� হইেব না;

  (খ) কখন এবং িকভােব T/A ভ�াংশ পূণ� সংখ�ায় উ�ীত বা অবনত করা হইেব;

  (গ) পি�কা বষ� �শেষ স�ািদত �কান বািষ�ক সম�য়;

  (ঘ) আিথ�ক �সবা সরবরাহকারীর আংিশক উপকরণ কর �রয়াত �াি�র ��ে� িবেশষ

প�িত;

  (ঙ) মূলধনী স�েদর িবপরীেত সািধত অিতির� সমে�র ��ে� দািবকৃত উপকরণ কর

�রয়ােতর সিহত স�েদর �কৃত ব�বহার িনি�তকরণ।

    
সম�য় [৪৮।   (১) িনধ �ািরত পিরমাণ, শত�, সময়সীমা ও প�িতেত করদাতা িন�বিণ �ত ��ে�

�ি�কারী সম�য় সাধন কিরেত পািরেবন, যথাঃ-

                (ক) উৎেস কিত�ত কেরর �ি�কারী সম�য়;

(খ) বাৎসিরক �নঃিহসাব �ণয়েনর ফেল �ি�কারী সম�য়;

(গ) �াংিকং চ�ােনেল অথ � পিরেশাধ না কিরবার ফেল �ি�কারী সম�য়;

(ঘ) �ি�গত উে�ে� �ব�ত (private use) পে�র ��ে� �ি�কারী সম�য়;

(ঙ) িনবি�ত হইবার পর �ি�কারী সম�য়;

(চ) িনব�ন বািতেলর কারেণ �ি�কারী সম�য়;

(ছ) �সক হার পিরবিত�ত হইবার কারেণ �ি�কারী সম�য়;

(জ) �দ, জিরমানা, অথ �দ�, িফ ইত�ািদ পিরেশাধ সং�া� �ি�কারী সম�য়; বা

(ঝ) িনধ �ািরত অ� �কান �ি�কারী সম�য়।

           (২) িনধ �ািরত পিরমাণ, শত�, সময়সীমা ও প�িতেত করদাতা িন�বিণ �ত ��ে�

�াসকারী সম�য় সাধন কিরেত পািরেবন, যথাঃ-

            (ক)  আগাম কর িহসােব পিরেশািধত অেথ �র �াসকারী সম�য়;

                        (খ) সরবরাহকারী ক��ক �দ� সরবরােহর িবপরীেত উৎেস কিত�ত কেরর

�াসকারী সম�য়;

            (গ)  বাৎসিরক �নঃিহসাব �ণয়ন বা িনরী�ার ফেল �েযাজ� �াসকারী সম�য়;
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            (ঘ)  ��িডট �নাট ই��র কারেণ �াসকারী সম�য়;

            [***]

            (চ)  �সক হার �াস পাইবার ��ে� �াসকারী সম�য়;

            (ছ) �ব �বত� কর �ময়াদ হইেত �নিতবাচক অেথ �র পিরমাণ �জর টািনবার িনিম�

�াসকারী সম�য়;

            (জ) �ব �বত� কর �ময়ােদ অিতির� পিরেশািধত �সক �াসকারী সম�য়; বা

            (ঝ)  িনধ �ািরত অ� �কান �াসকারী সম�য়।]
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উৎেস কর
কত�নকারী স�া
কতৃ�ক উৎেস
কর কত�ন ও
বৃি�কারী সম�য়

৪৯। [(১) [ধারা ৩৩ এর িবধানাবলী সে�ও, ] উপ-ধারা (২) এর িবধান

সােপে�, �কান সরবরাহকারী উৎেস কর কত�নকারী স�ার িনকট চুি�, �ট�ডার,

কায�ােদশ বা অ�িবধভােব অব�াহিত�া� বা শূণ�হার িবিশ� নেহ এমন সরবরাহ �দান

কিরেল, উৎেস কর কত�নকারী স�া উ� সরবরাহকারীর িনকট পিরেশাধেযাগ� পণ

হইেত িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত িনিদ��কৃত মূসক উৎেস কত�ন কিরেব।]

  (২) সরবরাহকারী িনবি�ত বা তািলকাভু� না হইেল এবং [কর চালানপ� ] জাির

না কিরেল, উৎেস কর কত�নকারী স�া সরবরাহকারীর িনকট হইেত �কান সরবরাহ

�হণ কিরেব না এবং সরবরাহকারীেক উ� সরবরােহর িবপরীেত �কান মূল� পিরেশাধ

কিরেব না।

 

 

[(৩) উৎেস কর কত�নকারী স�া িনধ�ািরত শত� ও প�িতেত উৎেস মূসক কত�ন ও

পিরেশাধ কিরেব।]

 

 

(৪) উৎেস কর কত�ন এবং সরকাির �কাষাগাের জমা �দােনর জ� উৎেস কর

কত�নকারী স�া এবং সরবরাহকারী �যৗথ ও পৃথকভােব দায়ী থািকেব।
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ষ� অধ�ায়
চালানপ� এবং দিললপ�

[(৫) �কান �কে�র আওতায় �কান �সবা �হণকারী কতৃ�ক �েদয় মূল� সংেযাজন

কর যিদ �সবা �হণকারী বা, ���মত, �সবার মূল� বা কিমশন পিরেশাধকারী ব�ি�

�সবার মূল� বা কিমশন পিরেশাধকােল িনধ�ািরত প�িতেত উৎেস আদায় বা

কত�নপূব�ক সরকাির ��জািরেত জমা কেরন এবং উ� �সবা সরবরাহকারী ব�ি� কতৃ�ক

উ� সমুদয় �সবার অংশিবেশষ সরবরােহর লে�� �কান সাব-ক��া�র, এেজ�ট বা

অ�েকান �সবা সরবরাহকারী ব�ি�েক িনেয়াগ কেরন, �সইে�ে� উ� �সবা

সরবরাহকারীর সাব-ক��া�র, এেজ�ট বা িনেয়াগকৃত অ�েকান �সবা সরবরাহকারী

ব�ি�র িনকট হইেত, উ� �সবার উপর �াথিমক পয�ােয় �েযাজ� মূল� সংেযাজন কর

আদায় বা কত�ন এবং সরকাির ��জািরেত জমা �দােনর দািলিলক �মাণািদ উপ�াপন

সােপে� পুনরায় উৎেস মূল� সংেযাজন কর আদায় করা যাইেব না; তেব, �কে�র

আওতায় পণ� �েয়র ��ে� এই িবধান �েযাজ� হইেব না।]
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উৎেস কর
কত�েনর পর
সরবরাহকারী
কতৃ�ক �াসকারী
সম�য়

৫০। (১) উৎেস কর কত�ন করা হইেল, িনবি�ত ব�ি� উৎেস কিত�ত অেথ�র সমপিরমাণ

অথ� িনধ�ািরত প�িতেত �াসকারী সম�য় সাধন কিরেত পািরেবন।

  [(২) �য কর �ময়ােদ �কান সরবরােহর িবপরীেত মূল� পিরেশাধ করা হয়, �সই কর

�ময়ােদ বা �সই কর �ময়ােদর পরবত�ী কর �ময়ােদ উ� সম�য় সাধন কিরেত হইেব এবং

উ� সমেয়র পর সম�য় দাবী তামািদ হইেব।]

  [(৩) সরবরাহকারী উৎেস কর কত�নকারী স�া হইেত উৎেস কর কত�ন সনদপ� �হণ

ব�তীত �াসকারী সম�য় সাধন কিরেত পািরেবন না। ]
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কর চালানপ� [৫১।  �েত�ক িনবি�ত বা তািলকাভু� ব�ি� করেযাগ� সরবরােহর উপর �য তািরেখ

কর �েদয় হইেব �সই তািরেখ বা তৎপূেব�  িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত একিট কর

চালানপ� জাির কিরেবন।]

111

��িডট �নাট
এবং �ডিবট
�নাট

৫২। (১) ��িডট বা �ডিবট �নােট িন�বিণ�ত তথ�াবলী অ�ভু�� থািকেত হইেব, যথা:―

  (ক) �ডিবট বা ��িডট �নােটর �িমক ন�র, ই��র তািরখ ও সময়;

  (খ) সরবরাহকারীর নাম, িঠকানা ও ব�বসা সনা�করণ সংখ�া;

  (গ) �াসি�ক মূল কর চালানপে�র �িমক ন�র, তািরখ ও সময়;
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স�ম অধ�ায়
স�ূরক �� আেরাপ ও আদায়

  (ঘ) সম�েয়র �কৃিত;

  (ঙ) মূসেকর পিরমােণর উপর �ভাব;

  (চ) সরবরােহর উপর �েদয় মূসেকর �ভাব ৫,০০০.০০ (পাঁচ হাজার) টাকার অিধক হইেল

সরবরাহ �হীতার নাম, িঠকানা ও ব�বসা সনা�করণ সংখ�া; এবং

  (ছ) সম�য় ঘটনার কারেণ বৃি�কারী বা �াসকারী সম�েয়র পিরমাণ সনা�করেণর িনিম�

�েয়াজনীয় তথ�।

  (২) �কান ��িডট �নােট উপ-ধারা (১) এর দফা (চ) এ উি�িখত তথ� অ�ভু�� না থািকেল, উ�

��িডট �নাট �াসকারী সম�য় দাবীর সমথ�েন ব�বহার করা যাইেব না।

  
উৎেস কর কত�ন
সনদপ�

[৫৩।  �কান িনবি�ত ব�ি�র িনকট হইেত উৎেস কর কত�নকারী স�া �কান সরবরাহ

�হেণর ��ে�, উ� উৎস কর কত�নকারী স�া তৎকতৃ�ক উ� সরবরােহর িবপরীেত মূল�

পিরেশােধর সময় �বাড� কতৃ�ক িনধ�ািরত প�িতেত উৎেস কর কত�ন সনদপ� ই��

কিরেবন।]

 

112

কর দিললািদ
সং�া� অ�া�
িবধান

৫৪। কর দিললািদ ও উহার অ�িলিপ ই��, সংর�ণ ও দািখেলর শত� , প�িত, সময়সীমা,

ইত�ািদ সং�া� িবধান �বাড� িবিধ �ারা িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

স�ূরক ��
আেরাপ

৫৫। (১) স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পণ� আমদািনর উপর, বাংলােদেশ ���তকৃত

স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পণ� সরবরােহর উপর এবং বাংলােদেশ স�ূরক ��

আেরাপেযাগ� �সবা সরবরােহর উপর স�ূরক �� আেরািপত এবং �েদয় হইেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পণ�

বাংলােদেশর অভ��ের �ভােগর িনিম� আমদািন না কিরয়া র�ািনর িনিম� আমদািন করা

হইেল, উ� পেণ�র আমদািনর উপর �কান স�ূরক �� আেরািপত হইেব না।

  (৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, এই আইেনর তৃতীয় অধ�ায় এর অধীন

শূ�হার [িবিশ� মূসক] আেরাপেযাগ� পণ� বা �সবা সরবরােহর উপর স�ূরক ��

আেরািপত হইেব না।

  (৪) �েদয় স�ূরক �ে�র পিরমাণ হইেব-
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(ক) স�ূরক �� আেরাপেযাগ� �কান পণ� বা �সবার উপর ি�তীয় তফিসেলর কলাম (৪)

এ �কান স�ূরক �� হার �িনিদ��ভােব উে�খ থািকেল, উ� পণ� বা �সবার স�ূরক ��

আেরাপেযাগ� মূেল�র সিহত উ� হার �ণ কিরয়া িন�িপত অথ�; বা

  (খ) স�ূরক �� আেরাপেযাগ� �কান পণ� বা �সবার উপর ি�তীয় তফিসেলর কলাম (৪)

এ স�ূরক �ে�র পিরমাণ �িনিদ��ভােব উে�খ থািকেল, উ� পিরমাণ।

  (৫) �কান স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পণ� বা �সবা সরবরােহর উপর �কবলমা� একিট

পয�ােয় স�ূরক �� �েদয় হইেব।

  
স�ূরক ��
পিরেশােধ দায়ী
ব�ি�

৫৬। িন�বিণ�ত ব�ি�েক স�ূরক �� �দান কিরেত হইেব, যথা:―

  (ক) স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পণ� আমদািনর ��ে�: আমদািনকারক;

  (খ) বাংলােদেশ ���তকৃত স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পণ� সরবরােহর ��ে�: সরবরাহকারী;

বা

  (গ) স�ূরক �� আেরাপেযাগ� �সবা সরবরােহর ��ে�: িভ��প িনধ�ািরত না থািকেল �সবা

সরবরাহকারী।

  
স�ূরক ��
আেরাপেযাগ�
মূল�

৫৭। স�ূরক �� আেরােপর উে�ে� পণ� বা �সবার স�ূরক �� আেরাপেযাগ� মূল�

হইেব িন��প, যথা:―

  (ক) আমদািনকৃত স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পেণ�র ��ে�, [কা�মস আইেনর] ধারা

২৫ বা ধারা ২৫(ক) এর অধীন আমদািন �� আেরাপনীয় মূেল�র সিহত আমদািন ��

[, �র�েলটির িডউিট এবং অ�া� ��] (যিদ থােক) �যাগ কিরয়া �য মূল� হয় �সই

মূল�;

  (খ) স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পণ� বা �সবার সরবরােহর ��ে�, পণ� বা �সবার

করেযাগ� সরবরােহর মূল� হইেব ধারা ৩২ অ�যায়ী িনণ�ীত মূল� হইেত স�ূরক ��

িবেয়াগ কিরয়া:

  তেব শত� থােক �য, স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পণ� বা �সবা পণিবহীন বা অপয�া�

পণিবিশ� হইেল, উহার স�ূরক �� আেরাপেযাগ� মূল� হইেব উ� সরবরােহর কর-

ভ�াংশ �াসকৃত �ায� বাজার মূল� হইেত স�ূরক �� িবেয়াগ কিরয়া; এবং

  (গ) �য পেণ�র ��ে� খুচরা মূেল�র িভি�েত মূসক আেরািপত হইেব, �সই পেণ�র ��ে�,

ধারা ৫৮(২) এ বিণ�ত খুচরা মূল� স�ূরক �� আেরাপেযাগ� মূল� বিলয়া িবেবিচত হইেব।
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তামাক এবং
এ�ালেকাহলযু�
পেণ�র ��ে�
িবেশষ পিরক�
(special
scheme)

৫৮। (১) বাংলােদেশ ��তকৃত [বা বাংলােদেশ িব�েয়র উে�ে� আমদািনকৃত] 

িন�বিণ�ত স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পেণ�র উপর স�ূরক �� আেরাপ এবং আদােয়র

উে�ে� �বাড�, এই আইন বা তদধীন �ণীত িবধানাবলী সােপে�, উ� পেণ�র

��তকারেকর জ� আব�কীয় িবেশষ পিরক� �ণয়ন কিরেত পািরেব, যথা:―

  (ক) তামাকজাত পণ� বা উহার িমি�ত পণ�সহ সমতুল� অ� �কান পণ�; বা

  (খ) মদ জাতীয় পানীয়, মদ জাতীয় পানীেয়র উপকরণ বা সমতুল� অ� �কান পণ�।

  (২) উ� িবেশষ পিরক� �ারা �বাড� উ� পেণ�র সেব�া� খুচরা মূল� িনধ�ারণ কিরেত

পািরেব এবং উ� মূল� মূসক এবং স�ূরক �� আেরাপেযাগ� মূল� িহসােব গণ� হইেব।

  (৩) উ� িবেশষ পিরকে� িন�বিণ�ত িবষয় অ�ভু�� থািকেব, যথা:―

  (ক) উ� পেণ�র �মাড়ক, �বাতল, পা� বা ধারেক বা উহার গােয় িনরাপ�ামূলক �বিশ��

স�িলত ��া�, ব�া�ডেরাল বা িবেশষ িচ� বা িবেশষ আকােরর এবং িডজাইেনর ছাপ

সং�া� বা অ��প �কান িবষয়; এবং

  (খ) উ� ��া�, ব�া�ডেরাল বা িবেশষ িচ� বা ছােপর ���তকরণ, অজ�ন, িবতরণ,

সংর�ণ, ব�বহার, তদারিক, পয�েব�ণ, িহসাব-িনকাশ, িন�ি�করণ, ইত�ািদ সং�া� বা

অ��প �কান িবষয়।

  

116

আমদািনর উপর
স�ূরক ��
আদায়

৫৯। (১) স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পেণ�র উপর �য সময় ও প�িতেত আমদািন ��

আদায় করা হয়, �সই একই সময় ও প�িতেত, স�ূরক �� আদায় কিরেত হইেব।

  (২) এই আইেন িভ��প িবধান না থািকেল, পণ� আমদািনর ��ে�, স�ূরক �� আদায়

এবং পিরেশােধর উে�ে� [কা�মস আইেনর] িবধানাবলী (�েয়াজনীয় সংেশাধন এবং

অিভেযাজনসহ) এমনভােব �েযাজ� হইেব �যন আমদািনর উপর �েদয় স�ূরক ��

একিট আমদািন ��।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর িবধানাবলীর সামি�কতােক �ু� না কিরয়া, [কা�মস

আইেনর] অধীন �কান পিরমাণ ব�ড বা গ�ারাি�টর দাবী করা হইেল, উহা এমনভােব িহসাব

কিরেত হইেব �যন �েদয় স�ূরক �� আমদািন পেণ�র উপর একিট আমদািন ��।

  

117

118

সরবরােহর
উপর স�ূরক
�� আদায়

৬০। (১) স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পণ� বা �সবা সরবরােহর উপর �য সমেয় মূসক �েদয়

হইেব, �সই একই সমেয় স�ূরক �� �েদয় হইেব।
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অ�ম অধ�ায়
টান�ওভার কর আেরাপ ও আদায়

  (২) স�ূরক �� পিরেশােধর জ� দায়ী ব�ি� দািখলপে� স�ূরক �� সং�া� তথ�ািদ উে�খ

কিরেবন।

  
স�ূরক ��
আেরাপেযাগ�
পেণ�র অ�িমত
সরবরাহ

[৬১।  (১) স�রক �� আেরাপেযা� প� ��তকারী �কান �ি� যিদ তৎক��ক সরবরাহ�ত

পে�র পিরমােণর িবষেয় িনরী�াকােল যথাযথ ও �িনিদ �� িহসাব �দান কিরেত না পােরন, তাহা

হইেল উ� �ি�র �ঘািষত উপকরণ-উৎপাদ সহগ এর িভি�েত সরবরাহ�ত পে�র পিরমাণ িনণ�ত

হইেব এবং উ� �ি� প�স�হ �া� বাজার �ে� সরবরাহ কিরয়ােছন বিলয়া গ� হইেব।

           

       (২) যিদ উ� প� অি�কা� বা অ� �কান �া�িতক িবপয �েয়র কারেণ ন� বা �িত�� হয়

তাহা হইেল িবিধ �ারা িনধ �ািরত প�িতেত কিমশনােরর িনকট আেবদন কিরেল এবং উ� আেবদন

িবেবিচত হইেল �সই ��ে� স�রক �� �েদয় হইেব না।]

119

স�ূরক �ে�র
িনিম� �াসকারী
সম�য়

[৬২।  স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পেণ�র আমদািনকারক িনধ�ািরত প�িতেত ও সমেয়

আমদািনর উপর তৎকতৃ�ক পিরেশািধত স�ূরক �ে�র �াসকারী সম�য় সাধন কিরেত

পািরেবন, যিদ পণ�িট কা�মস আইেনর অধীন ��-করািদ �ত�প�েণর (Drawback)

শত�াবলীর সিহত সাম��পূণ� হয়।]

120

টান�ওভার কর
আেরাপ ও
আদায়

৬৩। (১) তািলকাভু� বা তািলকাভুি�েযাগ� ব�ি� তাহার অথ�ৈনিতক কায��েমর

টান�ওভােরর উপর [৪ (চার)] শতাংশ হাের টান�ওভার কর �দান কিরেবন:

  [***]

  (২) �কান তািলকাভু� ব�ি�র �কান কর �ময়ােদ �েদয় টান�ওভার কর, উ� কর

�ময়ােদর দািখলপ� �পশ কিরবার পূেব� পিরেশাধ কিরেত হইেব।

  (৩) �েদয় টান�ওভার কর িন�পণ ও আদায় প�িত, িহসাবর�ণ, টান�ওভার কর �ত�প�ণ,

�ায়-িনণ�য়ন এবং অ�া� সংি�� িবষয় িবিধ �ারা িনধ�ািরত হইেব।

 

[(৪) তািলকাভু� ব�ি� কতৃ�ক �য়কৃত উপকরেণর উপর পিরেশািধত মূল� সংেযাজন

কর বা টান�ওভার কর �রয়াত �হণ িকংবা �াসকারী সম�য় করা যাইেব না।]

  

121

122

123

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1106/part-496.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1106/part-496.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/1
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/2
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/3


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1106.html 50/95

06/08/2022 মূল� সংেযাজন কর ও স�ূরক �� আইন, ২০১২

ই

নবম অধ�ায়
দািখলপ� �পশ ও উহার সংেশাধন

দািখলপ� �পশ ৬৪। (১) �েত�ক িনবি�ত বা তািলকা�� বা িনব�নেযা� বা তািলকা�ি�েযা� �ি�েক

�বাড � ক��ক িনধ �ািরত প�িতেত �েত�ক কর �ময়ােদর জ� �ময়াদ সমাি�র অনিধক ১৫

(পেনর) িদেনর মে� দািখলপ� �পশ কিরেত হইেব [:

 

তেব শত� থােক �য, ১৫ (পেনেরা) তম িদবেস সরকাির �� থািকেল তৎপরবত� কায �িদবেস

দািখলপ� �পশ কিরেত হইেব। ]

[(১ক) এই আইেনর অ�া� িবধােন িভ�তর যাহা িক�ই থা�ক না �কন, �া�িতক

�েয �াগ, মহামারী, �দব-�িব �পাক বা �ে�র কারেণ জন�ােথ �, �বাড �, সরকােরর

�ব �া�েমাদন�েম, আেদশ �ারা, উ��প আপৎকালীন সমেয়র জ� �দ ও জিরমানা আদায়

হইেত অ�াহিত �দান�ব �ক দািখলপ� �পেশর সময়সীমা �ি� কিরেত পািরেব।

 

(১খ) উপ-ধারা (১ক) এ উি�িখত আেদশ �তােপ�ভােব কায �করতা �দান করা যাইেব।]

 

(২) �সক দািখলপে� স�রক �� পিরেশােধর ত�ািদ অ�� �� কিরয়া উ� দািখলপে�

�পশ কিরেত হইেব।

  

124

125

িবলে�
দািখলপ� �পশ

৬৫। িনধ�ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত আেবদেনর িভি�েত কিমশনার �কান ব�ি�েক

িবলে� দািখলপ� �পশ কিরবার জ� অ�মিত �দান কিরেত পািরেবন, তেব উ� অ�মিত কর

পিরেশােধর �কৃত তািরখেক ১ (এক) মােসর অিধক বিধ�ত কিরেব না বা �দ পিরেশােধর দায়-

দািয়�েক পিরবত�ন কিরেব না।

দািখলপে�
সংেশাধন

৬৬। িনধ�ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত করদাতার আেবদন�েম কিমশনার দািখলপে�র

�কান করিণক �ুিট-িবচু�িত সংেশাধন কিরয়া সংেশািধত দািখলপ� �পশ কিরবার অ�মিত

�দান কিরেত পািরেবন; তেব, �য পািরপাি��কতার িভি�েত এই ধারার অধীন সংেশাধনীর ফেল

�াসকৃত সম�েয়র উ�ব হইেব এবং জিরমানা পিরেশাধ ব�তীত দািখলপ� দািখল করা যাইেব

তাহা �বাড� িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

পূণ�, অিতির�
বা িবক�
দািখলপ� �পশ

৬৭। িনধ�ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত কিমশনার �নািটেশর মাধ�েম �কান ব�ি�েক �কান

একিট কর �ময়ােদর জ� পূণ�, অিতির� বা িবক� দািখলপ� �পশ কিরবার আেদশ �দান
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দশম অধ�ায়
ঋণা�ক নীট অথ� �জর টানা ও �ফরত �দান

  

কিরেত পািরেবন এবং উ� িনবি�ত ব�ি� �কান িনিদ�� কর �ময়ােদ মূল দািখলপ� �পশ না

কিরবার ��ে�ও অ��প আেদশ �দান করা যাইেব।

ঋণা�ক নীট
অথ� �জর টানা
ও �ফরত �দান

[৬৮।  (১) যিদ �কান কর �ময়ােদ উপকরণ কর এবং �া� �াসকারী সম�েয়র সমি�,

উৎপাদ কর, স�রক �� এবং �ি�কারী সম�েয়র সমি�েক অিত�েমর কারেণ উ� কর

�ময়ােদ �েদয় নীট অেথ �র পিরমাণ ঋণা�ক হয়, তাহা হইেল অিতির� পিরমাণ অথ � �জর

টািনেত হইেব এবং পরবত� ছয়� কর �ময়ােদ উ� অথ � িবেয়াজন করা যাইেব,

তৎপরবত�েত অবিশ� অথ � এই ধারা অ�সাের �ফরৎ �দান কিরেত হইেব।

 

        (২) �কান িনবি�ত �ি�েক �ব �বত� কর �ময়াদ হইেত �জর টানা অিতির� অথ �

িন�বিণ �ত প�িতেত �াসকারী সম�য় �দান কিরেত হইেব-

 

(ক)  সকল উৎপাদন কেরর পিরমাণ এবং এই ধারার অধীন �দ� সম�য়

�তীত অ�া� স�দয় সম�য় িহসােব লইয়া পরবত� কর �ময়ােদ উ�

�ময়ােদর জ� �েদয় কেরর পিরমাণ িনধ �ারণ কিরেত হইেব;

 

(খ)   যিদ িন�িপত অেথ �র পিরমাণ ধনা�ক হয়, তেব �েব �র কর �ময়াদ

হইেত �জর টানা অিতির� অেথ �র এমন অংশ �াসকারী সম�য় �দান

কিরেত হইেব যাহােত �েদয় অেথ �র পিরমাণ �ে� �াস পায়;

 

(গ)   �েব �র কর �ময়াদ হইেত �জর টানা �য পিরমাণ অথ � দফা (খ) এর

অধীন সম�য় করা যাইেব না, উহা তত�ণ পয �� �জর টািনেত হইেব,

যত�ণ না-

 

(অ)   �কান কর �ময়ােদর জ� �জর টানা স�দয় অিতির� অথ �

িবেয়ািজত হয়; বা
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(আ) িনিদ �� �ময়ােদর জ� �জর টানা অিতির� অেথ �র আংিশক বা

স�দয় পিরমাণ ছয়� কর �ময়াদ পয �� �জর টানা হয়।

 

        (৩) যিদ ছয়� কর �ময়াদ যাবৎ �জর টািনবার পর অিতির� অথ � অবিশ� থােক,

তাহা হইেল-

 

(ক) অিতির� অেথ �র পিরমাণ (৫০,০০০.০০ (প�াশ হাজার) টাকার

অিধক না হইেল উ� পিরমাণ �ে� �াস না পাওয়া পয �� উহার �জর

টািনেত হইেব; বা

 

                    (খ) অ�া� ��ে�, উ� পিরমাণ অথ � িনধ �ািরত শত� ও প�িতেত আেবদন

�াি�র ৩ (িতন) মােসর মে� �ফরৎ �দান কিরেত হইেব।]

ঋণা�ক নীট
পিরমাণ অথ�
�জর টানা
ব�িতেরেক
�ফরৎ �দান

৬৯। (১) ধারা ৬৮ এর িবধানাবলী সে�ও, �কান িনবি�ত ব�ি�র �েদয় অেথ�র পিরমাণ

ঋণা�ক হইেল, িতিন উহা �ফরৎ পাওয়ার অিধকারী হইেবন, যিদ কিমশনার িনি�ত হন �য,―

  (ক) উ� ব�ি�র টান�ওভােরর ৫০ (প�াশ) শতাংশ বা তদূ�� তৃতীয় অধ�ায় এর অধীন শূ�হার

িবিশ� সরবরাহ হইেত উ�ূত হয় বা হইেব;

  (খ) উ� ব�ি�র উপকরণ ব�েয়র ৫০ (প�াশ) শতাংশ বা তদূ�� আমদািন বা অজ�ন তৃতীয়

অধ�ায় এর অধীন শূ� করহার িবিশ� সরবরাহ ��েত ব�ব�ত হয়;

  (গ) অ�া� ��ে�, কিমশনার যিদ এই মেম� িনি�ত হন �য, উ� ব�ি�র অথ�ৈনিতক

কায��েমর �কৃিতর ফেল (�য অথ�ৈনিতক কায��েমর ��ে� ধারা ৬৮ এর উপ-ধারা (২)

�েযাজ� নেহ) িনয়িমতভােব অিতির� উপকরণ কর �রয়ােতর উ�ব হয়।

  (২) এই ধারার অধীন িনধ�ািরত শত� ও প�িতেত অথ� �ফরৎ লােভর জ� আেবদন করা

হইেল,―

  (ক) অেথ�র পিরমাণ অনূধব� ৫০,০০০.০০ (প�াশ হাজার) টাকা হইেল, উ� অথ� পরবত�ী কর

�ময়ােদ �াসকারী সম�য় িহসােব �জর টািনেত হইেব; বা

  (খ) অ�া� ��ে�, আেবদেনর তািরখ হইেত ৩ (িতন) মােসর মেধ� কিমশনার উ� অথ� �ফরৎ

�দান কিরেবন।

�ফরৎ �দ�
অেথ�র �েয়াগ
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৭০। (১) ধারা ৬৮ বা ধারা ৬৯ এর অধীন �কান ব�ি�েক অথ� �ফরৎ �দান করা হইেব না, যিদ

না এবং যত�ণ না আেবদনকারী চলিত কর �ময়াদ পয�� সকল মূসক দািখলপ� �পশ কেরন।

  (২) �কান ব�ি�র িনকট �ফরত দািবকৃত অথ� �েদয় হইেল, কিমশনার �ফরতেযাগ� অথ� হইেত

�থেম এই আইেনর অধীন উ� ব�ি�র িনকট পাওনা বেকয়া কেরর দায়-�দনা (�দ, দ�

জিরমানাসহ) �াস কিরেবন।

  (৩) উপ-ধারা (২) �েয়ােগর পর, যিদ �কান অথ� অবিশ� থােক এবং উহার পিরমাণ অনূধব�

৫০,০০০.০০ (প�াশ হাজার) টাকা হয়, তাহা হইেল কিমশনার উহা �ফরৎ �দান না কিরয়া

উ� অথ� �বাড� কতৃ�ক িনধ�ািরত �কান কর �ময়ােদ �াসকারী সম�য় িহসােব গণ� কিরবার লে��

িনবি�ত ব�ি�েক অ�মিত �দান কিরেত পািরেবন।

  
�টৈনিতক এবং
অ�া�
আ�জ�ািতক
সং�া কতৃ�ক
�দ� কর
�ফরত �দান

৭১। (১) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ-িবধােন উি�িখত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত,

[কিমশনার বা মহাপিরচালক] িন�বিণ�ত সরবরােহর উপর �দ� কর �ফরত �দান

কিরেত পািরেবন, যথা:―

 

 

(ক) আপাতত: বাংলােদেশ বলবৎ �কান কনেভনশন বা অ��প আ�জ�ািতক চুি�র অধীন

মূসক হইেত অব�াহিত�া� সরবরাহ; বা

 

 

(খ) বাংলােদেশ অিধি�ত িবেদশী রাে�র �টৈনিতক বা কন��লার িমশেনর আ��ািনক

উে�� পূরণকে� �দ� সরবরাহ।

 

 

(২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত ব�ি�র িনকট �দ� সরবরাহ অব�াহিত �দান বা শূ�হার

িবিশ� না কিরয়া �ফরৎ �দােনর মাধ�েম কায�কর করা হইেব।
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অিতির�
পিরেশািধত কর

৭২। যিদ �কান ব�ি� �কান কর �ময়ােদর দািখলপে� �দিশ�ত �েদয় কেরর তুলনায় অিতির�

পিরমাণ কর পিরেশাধ কেরন, তাহা হইেল িনধ�ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত উ� অথ�
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একাদশ অধ�ায়
[***] কর িনধ�ারণ

সম�য় বা �ফরত
�দান

�ফরত �হেণর জ� আেবদন করা যাইেব বা পরবত�ী দািখলপে� �াসকারী সম�য় সাধন করা

যাইেব।

কর িনধ�ারণ ৭৩। (১) [কিমশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীেত বিণ�ত যেথাপযু� কম�কত�া] িন�বিণ�ত

��ে� �কান ব�ি�েক �নািনর �েযাগ �দান কিরয়া তৎকতৃ�ক �েদয় কেরর পিরমাণ

িনধ�ারণ কিরেত পািরেবন, যথা:―

  (ক) যিদ [কিমশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীেত বিণ�ত যেথাপযু� কম�কত�া] দািখলপ�

পরী�া কিরয়া দািখলপে�র যথাথ�তা স�েক� স�� না হন বা যুি�স�তভােব িব�াস

কেরন �য,-

  (অ) �কান দািখলপে� উ� ব�ি� উৎপাদ কর, স�ূরক �� বা বৃি�কারী বা �াসকারী

সম�েয়র িবষেয় িমথ�া �ঘাষণা বা অসত� বণ�না �দান কিরয়ােছন [***]; বা

  (আ) টান�ওভার কর দািখলপে� উ� ব�ি� �কান কর �ময়ােদ তাহার টান�ওভার স�েক�

িমথ�া �ঘাষণা �দান কিরয়ােছন;

  (খ) যিদ উ� ব�ি� িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� দািখলপ� �পশ কিরেত ব�থ� হন;

  (গ) যিদ উ� ব�ি� �েদয় কর পিরেশাধ কিরেত ব�থ� হন; বা

  (ঘ) যিদ উ� ব�ি� অথ� �ফরত লােভর বা �ত�প�ণ পাওয়ার অিধকারী না হওয়া সে�ও

তাহার বরাবের অথ� �ফরত �দান বা �ত�প�ণ �দান করা হয়।

  (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত ��ে�, [কিমশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীেত বিণ�ত

যেথাপযু� কম�কত�া] �কান ব�ি�র কর িনধ�ারণ বা সংেশািধত কর িনধ�ারণ কিরবার ৪৫

(পঁয়তাি�শ) কায�িদবেসর মেধ� উ� ব�ি�র উপর �নািটশ জাির কিরেবন, যাহােত অ�া�

�েয়াজনীয় তেথ�র সিহত িন�বিণ�ত িবষয়ািদ উে�খ থািকেব, যথা:-

  (ক) কর িনধ�ারেণর কারণ, কর িনধ�ারেণর ফেল �েদয় কেরর পিরমাণ এবং যাহার িভি�েত

উ� পিরমাণ কর িনধ�ারণ করা হইয়ােছ উহার িববরণ;

  (খ) �য তািরেখর মেধ� কর �দান কিরেত হইেব �সই তািরখ; তেব, উ� তািরখ �নািটশ

জািরর তািরখ হইেত কমপে� ১৫ (পেনর) কায�িদবস পের হইেত হইেব; এবং

  (গ) কর িনধ�ারেণর িব�ে� আপীল দােয়র কিরবার �ান ও সময়।
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  (৩) [কিমশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীেত বিণ�ত যেথাপযু� কম�কত�া] কর �ময়াদ

সমাি�র ৫ (পাঁচ) বৎসেরর অিধককাল পের উি�িখত কর �ময়ােদর জ� সংেশািধত কর

িনধ�ারণসহ �কান কর িনধ�ারণ কিরেত পািরেবন না, যিদ না―

  (ক) িনবি�ত ব�ি� দািখলপ� �পশকরেণ ই�াকৃতভােব অবেহলা বা �তারণা কেরন;

�কান কর �ময়ােদর জ� দািখলপ� �পশ না কেরন; বা কর �ময়ােদ �তারণার আ�য় �হণ

কিরয়া অথ� �ফরত �দােনর জ� আেবদন কেরন; বা

  (খ) িনবি�ত ব�ি� কর ফাঁিক �দওয়ার উে�ে� �কান তথ� �গাপন কেরন, িবকৃত কেরন

বা িমথ�া তথ� �দানপূব�ক কর চালানপ� ই�� কেরন বা উে��মূলকভােব এই সকল বা

অ� �কান অপরাধ কেরন; বা

  (গ) আদালত বা আপীলাত �াইবু�নাল বা মূল� সংেযাজন কর কতৃ�পে�র িস�া�

কায�করকরেণর জ� সংেশািধত কর িনধ�ারণ �েয়াজন হয়।

  (৪) িন�বিণ�ত ��ে�, এই ধারার �কান িকছুই [কিমশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীেত

বিণ�ত যেথাপযু� কম�কত�ােক] �কান �দ বা জিরমানা আেরােপ ও আদােয় বাধা সৃি�

কিরেব না, যথা:―

  (ক) �েদয় মূসক, স�ূরক �� বা টান�ওভার কর পিরেশােধর মূল ধায� তািরখ হইেত

িহসাব কিরবার ��ে�; বা

  (খ) �কান ব�ি� অথ� �ফরত লােভর অিধকারী না হওয়া সে�ও, যিদ তাহােক �কান অথ�

�ফরত �দান করা হয় এবং উপযু��ভােব �ফরত �দানকৃত অথ� সম�েয়র িনিম� �কান কর

িনধ�ারেণর উ�ব হয়, তাহা হইেল �যই তািরেখ উ� ব�ি�েক অথ� �ফরত �দান করা

হইয়ািছল, �সই তািরখ হইেত িহসাব কিরবার ��ে�।

 

[(৫) দািখলপ� পরী�ায় উপকরণ কর �রয়াত বা �াসকারী সম�য় �হেণর অিনয়ম

উদঘািটত হইেল সহকারী কিমশনােরর িনে� নেহন এমন কম�কত�া উপ-ধারা (২) �ত বিণ�ত

প�িত অ�সরণ কিরয়া �েদয় কেরর পিরমাণ িনধ�ারণ কিরেত পািরেবন।]
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সরবরাহ
�হীতার িমথ�া
�ঘাষণা

৭৪। (১) সরবরাহ �হীতা কতৃ�ক �তারণামূলক িমথ�া বণ�নার কারেণ, যিদ �কান সরবরাহকারী

ভুলবশতঃ করেযাগ� সরবরাহেক শূ�হার িবিশ� সরবরাহ বা অব�াহিত�া� সরবরাহ গণ�

কেরন, তাহা হইেল কিমশনার �নািনর �েযাগ �দান কিরয়া িবলে� মূসক পিরেশােধর ফেল

�েদয় �যেকান �দ বা জিরমানাসহ উ� সরবরােহর ��ে� �েদয় মূসক পিরেশােধর লে��
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সরবরাহ �হীতার বরাবের কর ধায� কিরেত পািরেবন, এবং সরবরাহ �হীতা িনবি�ত হউক বা

না হউক উ��প কর িনধ�ারণ, �হীতা কতৃ�ক �েদয় মূসক িনধ�ারণ বিলয়া গণ� হইেব।

  (২) কিমশনার সরবরাহ �হীতা বরাবের �েয়াজনীয় অ�া� িবষেয়র পাশাপািশ িন�বিণ�ত

িবষয় উে�খ কিরয়া কর িনধ�ারণ �নািটশ ��রণ কিরেবন, যথা:―

  (ক) কর িনধ�ারেণর কারণ;

  (খ) কর িনধ�ারেণর ফেল �েদয় মূসেকর পিরমাণ;

  (গ) উ� মূসক �েদয় হইবার তািরখ; এবং

  (ঘ) কর িনধ�ারেণর িব�ে� আপীল কিরবার �ান ও সময়।

  (৩) উপ-ধারা (১) এর �কানিকছুই কিমশনারেক সরবরাহকারীর িনকট হইেত উ� সরবরােহর

��ে� �েদয় মূসক, �দ বা জিরমানা আদায় কিরেত বাধা সৃি� কিরেব না এবং িতিন

সরবরাহকারীর িনকট হইেত �েদয় পিরমােণর অংশিবেশষ এবং �হীতার িনকট হইেত

অংশিবেশষ আদায় কিরেত পািরেবন।

  (৪) সরবরাহ �হীতা কতৃ�ক �তারণা বা িমথ�া বণ�নার কারেণ, যিদ �কান সরবরাহকারী

কিমশনার বরাবের মূসক, �দ বা জিরমানা পিরেশাধ কিরয়া থােকন, তাহা হইেল সরবরাহকারী

উ��প সরবরােহর জ� �হীতার িনকট হইেত উ� পিরমাণ অথ� আদায় কিরেত পািরেবন।

  
সরবরাহকারীর
িমথ�া বণ�না

৭৫। (১) �যইে�ে� �কান অিনবি�ত ব�ি� �কান সরবরাহ �হীতার িনকট পণ� সরবরাহ কেরন

এবং কর চালানপ� গণ� কিরয়া �কান িমথ�া দিলল ই�� কেরন, যাহা উ� সরবরাহেক একিট

করেযাগ� সরবরাহ বিলয়া �তীয়মান কের, �সইে�ে� উ� সরবরাহ করেযাগ� সরবরাহ বিলয়া

গণ� হইেব; এবং উ� ব�ি� িনবি�ত হইয়া থািকেল, সরবরােহর ��ে� �যই হার �েযাজ� হইত

�সই হাের কর আদায়েযাগ� হইেব:

  তেব, শত� থােক �য, যিদ দিললািদেত উ�তর হার �দিশ�ত বা অ�িমত হয়, তাহা হইেল উ�

উ�তর হার �েযাজ� হইেব।

  (২) কিমশনার উ� ব�ি�েক �নািনর �েযাগ �দান কিরয়া, তাহােক িনবি�ত ব�ি� এবং উ�

সরবরাহেক করেযাগ� সরবরাহ িবেবচনা কিরয়া কর িনধ�ারণ কিরেবন।

  
কর �িবধা
�দান ও
রদকরণ
(negation)

৭৬। [(১) যিদ �কান ব�ি� এই আইেনর �কান িবধােনর অপব�াখ�া বা অপব�বহার

কিরয়া �কান পিরকে�র (scheme) মাধ�েম �কান কর �িবধা �হণ কেরন বা �হণ

কিরবার �চ�া কেরন, তাহা হইেল কিমশনার করদাতােক �নািন �দান কিরয়া িনধ�ািরত

��� ও প�িতেত এমনভােব কর �িবধার যথাথ�তা িন�পণ, িনধ�ারণ, রদকরণ বা
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�াদশ অধ�ায়
মূল� সংেযাজন কর কতৃ�প�

�াসকরেণর জ� যুি�যু� আেদশ �দান কিরেত পািরেবন এবং �িবধা লাভকারী ব�ি�র

করদািয়তা িন�পণ কিরেত পািরেবন �যন িবেশষ ��াবিট গৃহীত হয় নাই বা কায�কর হয়

নাই।]

    (২) এই ধারার উে�ে� �কান কায�ধারা, চুি�, বে�াব�, �িত�িত, পিরক�না, ��াব বা

কায��ম �কা� বা িনহীত বা আইনস�তভােব বলবৎেযাগ� হইক বা না হউক পিরক�

(scheme) এর অ�ভু�� হইেব।

কর িনধ�ারণী
�নািটেশর
�হণেযাগ�তা

৭৭। (১) কর িনধ�ারণ �নািটেশর মূল বা সত�ািয়ত কিপ কায�ধারায় চূড়া� �মাণ িহসােব

এমন�েপ �হণেযাগ� হইেব �যন উ� কর িনধ�ারণ যথাযথভােব স�� করা হইয়ােছ এবং কর

িনধ�ারণ স�িক�ত কায��ম ব�তীত, কর িনধ�ারেণর সকল িবষয় এবং িনধ�ািরত কেরর পিরমাণ

যথাথ� িবেবিচত হইেব।

  (২) �কান কর যাহা িনধ�ারণ করা হইয়ােছ বা কায�কর করা হইয়ােছ, উহা আকার ও �কারগত

কারেণ রদ করা যাইেব না বা বািতল বা বািতলেযাগ� বিলয়া গণ� করা যাইেব না।

  (৩) �কান কাজ না করা বা �কান ভুল-�ুিটর কারেণ �কান কর িনধ�ারণ �িত�� বা �ভািবত

হইেব না, যিদ কর িনধ�ারণ এই আইেনর সিহত সাম��পূণ� হয় এবং কর িনধ�ারেণর

আওতাধীন ব�ি� বা যাহার উপর কর িনধ�ািরত হইেত পাের তাহার নাম উ� �নািটেশ সাধারণ

ধারণা অ�যায়ী উি�িখত হয়।

মূল� সংেযাজন
কর কতৃ�প�
এবং উহার
কম�কত�া

৭৮। (১) এই আইেনর উে�� পূরণকে�, মূল� সংেযাজন কর কতৃ�প� নােম একিট

কতৃ�প� থািকেব যাহা �বাড�, তদধীন এক বা একািধক মূল� সংেযাজন কর দ�র এবং

িন�বিণ�ত মূসক কম�কত�া সম�েয় গিঠত হইেব, যথা:―

  (ক) চীফ কিমশনার, মূল� সংেযাজন কর;

  (খ) কিমশনার, মূল� সংেযাজন কর;

  (গ) কিমশনার (আপীল), মূল� সংেযাজন কর;

  (ঘ) কিমশনার (বৃহৎ করদাতা ইউিনট), মূল� সংেযাজন কর;

  (ঙ) মহাপিরচালক, �স��াল ইে�টিলেজ� �সল;

  (চ) মহাপিরচালক, িনরী�া, �গােয়�া ও তদ� অিধদ�র, মূল� সংেযাজন কর;
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[(চচ) মহাপিরচালক, কা�মস, এ�াইজ ও ভ�াট ��িনং একােডিম;]

 

[(চচচ) মহাপিরচালক, �� �রয়াত ও �ত�প�ণ পিরদ�র;]

 

 

[(ছ) অিতির� কিমশনার, অিতির� মহাপিরচালক বা পিরচালক (িসআইিস), �� সংেযাজন

কর; 

  (জ) �� কিমশনার, �� পিরচালক (িসআইিস) বা পিরচালক, �� সংেযাজন কর;]

   (ঝ) উপ কিমশনার বা উপ-পিরচালক, মূল� সংেযাজন কর;

  (ঞ) সহকারী কিমশনার বা সহকারী পিরচালক, মূল� সংেযাজন কর;

  (ট) রাজ� কম�কত�া, মূল� সংেযাজন কর;

  (ঠ) সহকারী রাজ� কম�কত�া, মূল� সংেযাজন কর; এবং

  (ড) �বাড� কতৃ�ক িনেয়াগকৃত অ� �কান কম�কত�া।

  (২) �বাড�, সরকাির �গেজেট �কািশত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা, মূসক

কম�কত�াগেণর িনেয়াগ এবং আ�িলক অিধে�� িনধ�ারণ কিরয়া এই আইন বা তদধীন

�ণীত িবিধ-িবধােনর আওতায় তাহােদর দািয়�, কত�ব�, �মতা ও কায�াবলী �িনিদ��

কিরেত পািরেব।

  (৩) �বাড�, সম� �দশ বা িবেশষ �কান অ�েলর জ� বা একিট িবেশষ ��ণীর করদাতার

জ�, সরকাির �গেজেট �কািশত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা, এক বা একািধক বৃহৎ

করদাতা ইউিনট গঠন, উ� ইউিনেট �েয়াজনীয় সংখ�ক মূসক কম�কত�া িনেয়াগ এবং উ�

ইউিনেটর কম�প�িত িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

 

[(৪) �বাড�, এই আইেনর উে�� পূরণকে�, �কান িবেশষািয়ত কায��ম (Special

Function) স�ে�র লে�� সরকাির �গেজেট �কািশত সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা

এক বা একািধক িবেশষািয়ত ইউিনট (Specialized Functional Unit) গঠন, উ�
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ইউিনেট �েয়াজনীয় সংখ�ক মূসক কম�কত�া িনেয়াগ এবং উ� ইউিনেট কম�রতেদর

দািয়�, কম�প�িত ও ভাতা িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।]

  
মূসক কতৃ�পে�র
দািয়� এবং
কত�ব�

৭৯। (১) �বাড�, এই আইেনর অধীন মূসক কতৃ�পে�র নীিত িনধ�ারণী দািয়� পালনসহ অ�া�

সকল দািয়� স�াদন, কত�ব� পালন এবং �মতা �েয়াগ কিরেব।

  (২) মূসক কম�কত�াগণ, �বােড�র িনয়�ণ, তদারিক এবং ত�াবধােন থািকয়া, িন�বিণ�ত এক বা

একািধক দািয়� স�াদন, কত�ব� পালন, �মতা �েয়াগ ও কায�াবলী স�াদন কিরেবন, যথা:―

  (ক) কর আদায় এবং উহার িহসাবর�ণ সং�া� কায��ম;

  (খ) এই আইন এবং উহার অধীন �ণীত িবিধ-িবধােনর �েয়াগ ও �শাসিনক কায��ম; এবং

  (গ) এই আইেনর উে�� পূরণকে�, �বাড� কতৃ�ক �দ� অ� �য �কান দািয়� পালন বা কত�ব�

ও কায�াবলী স�াদন।

  (৩) মূসক কম�কত�াগণ, �বাড� কতৃ�ক সাধারণ বা িবেশষ আেদশ �ারা আেরািপত পিরসীমা ও শত�

সােপে�, এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ-িবধােনর অধীন—

  (ক) তাহােদর উপর �� যাবতীয় দািয়� ও কত�ব� পালন, �মতা �েয়াগ ও কায�াবলী স�াদন

কিরেবন এবং �কান ঊ��তন কম�কত�া কতৃ�ক অধ�ন কম�কত�ােক �দ� সকল দািয়� ও কত�ব�

পালন, �মতা �েয়াগ ও কায�াবলী স�াদন কিরেবন; এবং

  (খ) �কান ঊ��তন কম�কত�া তাহার অধ�ন �যেকান কম�কত�ােক �দ� বা তাহার উপর অিপ�ত

সকল দািয়� ও কত�ব� পালন, �মতা �েয়াগ ও কায�াবলী স�াদন কিরেত পািরেবন।

  
মূসক কম�কত�ার
আেদশ বা
িস�া�
সংেশাধেন
�বােড�র �মতা

৮০। �বাড� �-উেদ�ােগ মূসক কম�কত�া কতৃ�ক িন�ি�কৃত �যেকান কায�ধারার নিথপ�, বা

তৎকতৃ�ক �দ� �যেকান আেদশ বা িস�াে�র যথাথ�তা যাচাইেয়র লে��, িনধ�ািরত প�িতেত ও

সমেয়, উহা তলব কিরয়া পরী�া-িনরী�া করতঃ যুি�যু� �যেকান আেদশ �দান কিরেত

পািরেব:

  তেব শত� থােক �য, এই�প �কান আেদশ �ারা �কান ব�ি�র জ� এই আইেনর অধীন িনধ�ািরত

�কান অিধকার বা বাধ�বাধকতা �ু� করা যাইেব না।

  
�মতা অপ�ণ ৮১। (১) �বাড�, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, ��াপেন উি�িখত সীমা ও শত� সােপে�,

�যেকান মূসক কম�কত�ােক তাহার নাম ও পদবী উে�খপূব�ক এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধ-

িবধােনর অধীন কিমশনােরর �যেকান দািয়� পালন ও কত�ব� স�াদেনর �মতা অপ�ণ কিরেত

পািরেব।

  (২) �বােড�র িভ�তর িনেদ�শ না থািকেল, কিমশনার বা মহাপিরচালক তদধ�ন �যেকান মূসক

কম�কত�ােক তাহার এখিতয়ারাধীন এলাকায় তাহার �যেকান �মতা �েয়ােগর কতৃ�� �দান
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কিরেত পািরেবন।

  
মূসক
কম�কত�ােক
সহায়তা �দান

৮২। (১) মূসক কম�কত�ােক এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালার অধীন তাহােদর

দািয়� পালেনর ��ে� পুিলশ, বড�ার গাড� বাংলােদশ, বাংলােদশ �কা� গাড� ও

আনসােরর �যেকান সদ� এবং ইউিনয়ন পিরষদ, উপেজলা পিরষদ, �পৗরসভা, �জলা

পিরষদ, িসিট কেপ�ােরশন কতৃ�প�, আবগাির, ��, আয়কর এবং মাদক�ব� সং�া�

কায��ম পিরচালনা ও িনয়�ণকারী সকল সরকাির কম�কত�াসহ অ� �যেকান [সরকাির

কম�কত�া, ব�াংক, বীমা [, চাট�াড� একাউে�ট�ট ফাম�] ও আিথ�ক �িত�ােনর কম�কত�াগণ

সহায়তা �দােন বাধ� থািকেবন]।

  (২) সহকারী কিমশনার পদময�াদার িনে� নেহন এমন �কান মূসক কম�কত�া, তাহােক

সহায়তা কিরবার উে�ে� উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �কান সদ�, কতৃ�প� বা কম�কত�া বা

অ� �কান ব�ি�েক �য �কান ব�ি�র �াবর-অ�াবর স�ি�র িহসাব, ব�াংক এ�াকাউে�টর

িহসাব িববরণী, দিললািদসহ অ� �যেকান তথ� সরবরােহর অ�েরাধ কিরেত পািরেবন

এবং উ� অ�েরােধর ��ি�েত সংি�� সদ�, কতৃ�প� বা কম�কত�া তলবকৃত তথ�

সরবরাহ কিরেত বাধ� থািকেবন।

  

140

141

মূসক কম�কত�ার
�েবশ ও
ত�ািশর �মতা

[৮৩।   (১) কিমশনার বা মহাপিরচালক এর িনকট হইেত �মতা�া� সহকারী

কিমশনার বা সহকারী পিরচালক পদময�াদার িনে� নেহন এই�প �য �কান মূসক

কম�কত�া, এই আইেনর উে�� পূরণকে�, িনধ�ািরত প�িতেত, িন�বিণ�ত �মতা

�েয়াগ কিরেত পািরেবন, যথা:¾

               (ক)   অথ�ৈনিতক কায��েমর �ান, অ�ন, ঘরবািড়, যানবাহন, ইত�ািদেত

�েবশ, ত�ািশ এবং, ���মত, জ�করণ ও আটক; এবং

               (খ)    অথ�ৈনিতক কায��ম পিরদশ�ন ও উহার �রকড�প�, নিথপ�, দিললািদ

ও িহসাব পরী�াকরণ ও জ�করণ।

           (২) উপ-ধারা (১) এ উি�িখত �ান কাহারও আবাস�ল হইেল, উ� কম�কত�ােক

উ� �ােনর ��ািধকারী বা দািয়��া� ব�ি� বা ত�াবধানকারীেক িনধ�ািরত প�িতেত

�নািটশ �দান কিরেত হইেব এবং সূয�া� হইেত সূেয�াদয় পয��  সমেয় উ��েপ �েবশ

করা যাইেব না।

           (৩) �কান ব�ি� এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর �কান িবধান লংঘন কিরেল,

সহকারী কিমশনার বা সহকারী পিরচালক বা তদূ�� পদময�াদার মূসক কম�কত�া উ�

ব�ি�র ব�াংক এ�াকাউ�ট অপিরচালনেযাগ� (freeze) কিরবার জ� সংি�� ব�াংক
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কতৃ�প�েক িনধ�ািরত প�িতেত, িনেদ�শ �দান কিরেত পািরেবন।]

           [(৪) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, রাজ� কম�কত�ার িনে�

নেহন এমন কম�কত�া তাঁহার এখিতয়ারাধীন এলাকায় �কান িনবি�ত বা িনব�নেযাগ�

ব�ি�র উৎপাদন�ল বা সরবরাহ�ল বা �সবা �দান�ল বা ব�বসায়�ল পিরদশ�ন এবং

মজুদ পণ�, �সবা, উপকরণ ও িহসাব পরী�া কিরেত পািরেবন।]

143

পণ� জ�করণ ও
উহার িন�ি�

৮৪। (১) যিদ �কান ব�ি� এই আইন বা তদধীন �ণীত িবধান লংঘন কিরয়া �কান পণ�

সরবরাহ কেরন বা �কান �সবা �দান কেরন, তাহা হইেল উ� পণ�, বা �সবা �দােনর

সিহত [সংি�� পণ�, দিললািদ ও যানবাহন কিমশনার বা মহাপিরচালক বা তৎকতৃ�ক

�মতা�া� মূসক কম�কত�া িনধ�ািরত প�িতেত আটক,] জ� ও িন�ি� কিরেত পািরেবন।

  (২) �কান কায�ধারা িন��াধীন থাকা অব�ায় উপ-ধারা (১) এর অধীন জ�কৃত পণ�

কিমশনার উহার মািলক বা �িতিনিধর অ��েল িনধ�ািরত শত� ও প�িতেত অ�বত�ীকালীন

ছাড় �দান কিরেত পািরেবন।

  

144

[ব�থ�তা,
অিনয়ম বা কর
ফাঁিকর ��ে�]
জিরমানা
আেরাপ

145
৮৫। (১) িন�বিণ�ত সারণীর কলাম (২) এ বিণ�ত [ব�থ�তা, অিনয়ম বা কর ফাঁিকর

��ে�] [ধারা ৮৬ �ত উি�িখত মূসক কম�কত�া] কলাম (৩) এ বিণ�ত জিরমানা আেরাপ

কিরেত পািরেবন, যথা:-

 সারণী

                                   �িমক
নং

   

ব�থ�তা বা অিনয়ম

   

জিরমানার পিরমাণ

   

(১)

  

(২)

  

(৩)

  
(ক)

  

িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� িনব�ন
বা তািলকাভুি�র জ� আেবদন না
কিরবার ব�থ�তা বা অিনয়ম;

  

১০ (দশ) হাজার
টাকা মা�

  

(খ)

  

িনব�ন বা টান�ওভার কর সনদপ�
যথা�ােন �দশ�ন না কিরবার ব�থ�তা
বা অিনয়ম;

  

১০ (দশ) হাজার
টাকা মা�

  

(গ)

  

িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ�
অথ�ৈনিতক কায��ম স�িক�ত
তেথ�র পিরবত�ন স�েক�
কিমশনারেক অবিহত না কিরবার
ব�থ�তা বা অিনয়ম;

  

১০ (দশ) হাজার
টাকা মা�
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(ঘ)

  

িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� িনব�ন
বা তািলকাভুি� বািতেলর আেবদন
না কিরবার ব�থ�তা বা অিনয়ম;

  

১০ (দশ) হাজার
টাকা মা�

  
(ঙ)

  

ধারা ৯(৫) এর িবধান পিরপালন না
কিরবার ব�থ�তা বা অিনয়ম;

  

১০ (দশ) হাজার
টাকা মা�

  
(চ)

  

িনধ�ািরত তািরেখর মেধ� মূসক বা
টান�ওভার কর দািখলপ� �পশ না
কিরবার ব�থ�তা বা অিনয়ম;

  

১০ (দশ) হাজার
টাকা মা�

  

(ছ)

  

দািখলপে� উৎপাদ কেরর �কান
পিরমাণ অ�ভু�� না কিরবার ব�থ�তা
বা অিনয়ম;

  

অ�ে�িখত উৎপাদ
কেরর

[সমপিরমাণ];

  

(জ)

  

দািখলপে� �াপ� উপকরণ কেরর
�রয়াত অিধক �হণ কিরবার
অিনয়ম;

  

অিনয়িমতভােব
গৃহীত উপকরণ
কেরর

[সমপিরমাণ]

  

(ঝ)

  

দািখলপে� �াসকারী সম�েয়র
পিরমান বৃি� কিরবার বা বৃি�কারী
সম�েয়র পিরমান �াস কিরবার
অিনয়ম;

  

বিধ�ত �াসকারী
সম�েয়র ি��ণ বা
�াসকৃত বৃি�কারী
সম�েয়র

[সমপিরমাণ];

  

(ঞ)

  

কর চালানপ�, ��িডট �নাট, �ডিবট
�নাট, সমি�ত কর চালানপ� বা
উৎেস কর কত�ন সনদপ� �দান না
কিরবার ব�থ�তা বা অিনয়ম;

  

১০ (দশ) হাজার
টাকা মা�

  

(ট)

  

�রকড�প� িনধ�ািরত প�িতেত
সংর�ণ না কিরবার ব�থ�তা বা
অিনয়ম;

  

১০ (দশ) হাজার
টাকা মা�

  
(ঠ)

  

িনধ�ািরত জামানত �দান না কিরবার
ব�থ�তা বা অিনয়ম;

  

১০ (দশ) হাজার
টাকা মা�

  
(ড)

  

আেরািপত কর িন�পণ ও পিরেশাধ
ই�াকৃতভােব পিরহার বা পিরহােরর
�চ�া কিরবার অিনয়ম;

  

পিরহারকৃত কেরর
[সমপিরমাণ]।

 
 

[(ঢ)

 

িনধ�ািরত সমেয়র মেধ� উপকরণ-উৎপাদ
সহগ (Input-Output coefficient)
দািখল না কিরবার ব�থ�তা বা অিনয়ম;

১০ (দশ) হাজার টাকা
মা�।]

        

[১ক) ধারা ৪৯ এর িবধান অ�যায়ী উৎেস �� সংেযাজন কর কত�ন এবং জমা �দােনর

বা�বাধকতা থাকা সে�ও উৎেস �� সংেযাজন কর কত�নকারী উ� ধারার অধীন উৎেস ��

সংেযাজন কর কত�ন ও জমা �দােন �থ � হইেল,-
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(অ)    ধারা ১২৭ অ�যায়ী আেরািপত �দসহ উ� �� সংেযাজন কর তাহার

িনকট হইেত এই�েপ আদায় করা হইেব �যন িতিন উ� ধারার অধীন একজন

প� বা �সবা সরবরাহকারী;

                        (আ) দফা (অ) এর িবধানাবলী �� না কিরয়া উৎেস কিত�ত �� সংেযাজন কর

িনধ �ািরত সমেয়র মে� সরকাির �কাষাগাের জমা �দােন �থ � হইেল সংি�� �� সংেযাজন কর

কত�নকারী �ি�, কিত�ত �� সংেযাজন কর জমা �দােন দািয়��া� �ি� এবং সংি��

�িত�ােনর িনব �াহী কম �কত�ােক সংি�� কিমশনার অনিধক ২৫,০০০ (�িচশ হাজার) টাকা �ি�গত

জিরমানা কিরেত পািরেবন।]

 

 

 

 

(২) অপরাধ বা উপ-ধারা (১) এ উি�িখত [ব�থ�তা, অিনয়ম বা কর ফাঁিক] ব�তীত যিদ

�কান ব�ি� এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালার িবধান অ�যায়ী করণীয় �কান িকছু

কিরেত ব�থ� হন বা িনিষ� িকছু কেরন, তাহা হইেল [ধারা ৮৬ �ত উি�িখত মূসক

কম�কত�া] উ� ব�ি�েক উ� ব�থ�তা বা কম�কাে�র ��� ও �পৗন:পুিনকতােভেদ,

িনধ�ািরত প�িতেত ও পিরমােণ, জিরমানা আেরাপ কিরেত পািরেবন।

  (৩) �কান ঘটনায় অপরাধ ও ব�থ�তা বা অিনয়েমর উপাদান থািকেল অপরােধর জ�

�ফৗজদারী মামলা এবং ব�থ�তা বা অিনয়েমর জ� কায�ধারা �হেণ এই আইেনর �কান

িকছুই [ধারা ৮৬ �ত উি�িখত মূসক কম�কত�ােক] বাধা�� কিরেব না।

  (৪) [ধারা ৮৬ �ত উি�িখত �েত�ক মূসক কম�কত�া] এই ধারার অধীন জিরমানা

আেরােপর পূেব� সংি�� ব�ি�েক [, উপ-ধারা (১) এর সারণীর (১) নং কলােমর �িমক

নং (চ) এর ��� ব�তীত,] �নািটেশর মাধ�েম �নািনর �েযাগ �দান কিরেবন।

  (৫) মূসক, স�ূরক ��, টান�ওভার কর, �দ ও অথ�দে�র অিতির� িহসােব জিরমানা

�েদয় হইেব।
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�ায় িনণ�য়াথ�
(adjudication)
কায�ধারা �হেণ
মূসক

[৮৬।  (১) এই আইন বা তদধীন �ণীত �কান িবিধর উে�� �রণকে�, বা করােরাপ ও আদােয়র

লে��―
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কম�কত�াগেণর
আিথ�ক সীমা

(ক) আমদািন ও র�ািনর ��ে�, কা�মস কম �কত�াগণ কা�মস আইন এর অধীন কায �ধারা �হণ

কিরেবন; এবং

(খ) প� বা �সবা সরবরােহর ��ে�, �সক কম �কত�াগণ এই আইেনর অধীন, িন�বিণ �ত সারণীেত

উি�িখত আিথ �ক �মতা সােপে�, কায �ধারা �হণ কিরেবন, যথা:-

সারণী

�িমক
নং

কম �কত�া �মতা

(১) (২) (৩)

(ক) কিমশনার প� �� বা করেযা� �সবা �� ৪০ (চি�শ) ল� টাকার অিধক
হইেল;

(খ) অিতির�
কিমশনার

প� �� বা করেযা� �সবা �� অনিধক ৪০ (চি�শ) ল� টাকা
হইেল;

(গ) �� কিমশনার প� �� বা করেযা� �সবা �� অনিধক ৩০ (ি�শ) ল� টাকা
হইেল;

(ঘ) উপ-কিমশনার প� �� বা করেযা� �সবা �� অনিধক ২০ (িবশ) ল� টাকা হইেল;
(ঙ) সহকারী কিমশনার প� �� বা করেযা� �সবা �� অনিধক ১০ (দশ) ল� টাকা হইেল;
(চ) রাজ� কম �কত�া প� �� বা করেযা� �সবা �� অনিধক ৪ (চার) ল� টাকা হইেল:

 

    তেব শত� থােক �য, �য সকল কায �ধারার িবষয়ব�র সিহত �কান আিথ �ক সংে�ষ নাই বা অিনয়ম

সং�া�, �সই সকল কায �ধারা [সহকারী কিমশনােরর িনে� নেহন এমন �কান কম �কত�া] ক��ক

িন�ি� কিরেত হইেব।

                        �া�া।-  এই �টিবেল বিণ �ত “প� �� বা করেযা� �সবা ��” িনধ �ারেণর

��ে�, আটক�ত প� বা �সবা বহনকারী যানবাহেনর �� অ�� �� হইেব না।

                (২)   �েত�ক �সক কম �কত�া এই ধারার অধীন �হীত �েত�ক কায �ধারায় সংি�� �ি�েক

�না�েশর মা�েম �নানীর �েযাগ �দান কিরেবন।]

        [(৩) যিদ �কান �ি� তৎক��ক [ব�থ�তা, অিনয়ম বা কর ফাঁিকর ��ে�] সংি��

�ায় িনণ �য়ন এর আেবদন কেরন, তেব �স ��ে� �ায় িনণ �য়নকারী কম �কত�া কারণ দশ �ােনা �না�শ

জাির এ �নানী �হণ �িতেরেক উ� ��ে� �ায় িনণ �য়ন কায ��ম স�� কিরেত পািরেবন।]
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সমন ��রণ ৮৭। (১) রাজ� কম�কত�ার িনেমণ নেহন এমন �কান মূসক কম�কত�া এই আইন বা তদধীন

�ণীত িবিধমালার অধীন ব�ব�া �হেণর �েয়াজেন �য �কান ব�ি�েক সা�� �দান ও দিললািদ

উপ�াপেনর জ� সমন ��রণ কিরেত পািরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সমনকৃত �য �কান ব�ি� উ� কম�কত�ার িনেদ�শ অ�যায়ী সশরীের

বা �িতিনিধর মাধ�েম উপি�ত হইেত বাধ� থািকেবন:

  তেব শত� থােক �য, �দওয়ানী কায�িবিধর ধারা ১৩২ ও ১৩৩ এর অধীন সশরীের উপি�ত হইেত

অব�াহিত�া� ব�ি�েক সশরীের উপি�ত হওয়ার জ� সমন ��রণ করা যাইেব না।

  
কা�মস
কম�কত�াগেণর
দািয়� এবং
�মতা

[৮৮।  (১) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালার �েয়াগ ও কায �করকরণাথ � কা�মস

কম �কত�াগেণর িন�বিণ �ত দািয়� থািকেব, যথা:-

(ক)    করেযা� আমদািনর উপর আেরািপত �সক ও আগাম কর আদায়; এবং

(খ)    স�রক �� আেরাপেযা� প� আমদািনর উপর �েদয় স�রক ��

আদায়।

         (২) আমদািন পে�র উপর আমদািন �� আেরােপর ���� কা�মস আইন �ারা কা�মস

কম �কত�া �যই�প �মতা�া� হন �সই�প �মতা এই আইেনর অধীন আমদািন পে�র উপর �সক,

স�রক �� এবং আগাম কর আেরােপর ����ও �েযাজ� হইেব।]

163

�গাপনীয়তা ৮৯। তথ� অিধকার আইন, ২০০৯ (২০০৯ সেনর ২০ নং আইন) এর িবধান সােপে�, এই

আইেনর �েয়াগ ও বা�বায়েনর লে�� �কান করদাতার িনকট হইেত �া� সকল তথ� এবং

দিললািদ �গাপনীয় গণ� হইেব।

মূল� সংেযাজন
কর আইেনর
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�েয়াদশ অধ�ায়
 

িনরী�া এবং অ�স�ান
  

��ে� অ�া�
আইেনর �েয়াগ [৮৯ক।  সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, কা�মস আইন বা Excises and

Salt Act, 1944 (Act No. I of 1944) এবং উহার অধীন �ণীত িবিধমালার �য �কান

িবধান �েয়াজনীয় পিরবত�ন সহকাের এই আইেনর �েয়ােগর ��ে� �েযাজ� হইেব বিলয়া

�ঘাষণা কিরেত পািরেব।]

164

করদাতার
অথ�ৈনিতক
কায��ম িনরী�া
এবং অ�স�ান

৯০। (১) কর ফাঁিক �রাধকে� কিমশনার বা মহাপিরচালক এই আইন বা তদধীন �ণীত

িবিধমালার অধীন �যেকান ব�ি�র অথ�ৈনিতক কায��েমর যাবতীয় িবষয় িনরী�া এবং

অ�স�ান কিরেত পািরেবন।

  (২) �বাড�, উ� িনরী�া এবং অ�স�ান কায��ম পিরচালনার লে�� িবিধ �ণয়ন এবং

অিডট ম�া�য়�াল �ণয়ন ও �কাশ কিরেব।

  (৩) কিমশনার বা মহাপিরচালক কতৃ�ক �মতা �দ� মূসক কম�কত�া [***] িনরী�া

এবং অ�স�ান কায��ম স�� কিরয়া কিমশনার বা মহাপিরচালক বরাবের িনরী�া

�িতেবদন দািখল কিরেবন।

  (৪) উপ-ধারা (৩) এ উি�িখত িনরী�া �িতেবদেন, িনরীি�ত কর �ময়ােদ করদাতার

�েদয় কেরর দায়-দািয়� উদঘািটত হইেল, কিমশনার বা মহাপিরচালক উ� করদায়

িনধ�ারণ কিরেবন, এবং অপিরেশািধত কেরর উপর �েযাজ� �দ উে�খ কিরয়া উহা

আদােয়র জ� পরবত�ী কায�ধারা �হেণর িনিম� উহা সংি�� কম�কত�ার িনকট ��রণ

কিরেবন।

 

[(৫) ধারা ৭৩ এ যাহা িকছুই উে�খ থা�ক না �কন, শতভাগ র�ািনমুখী িশ�

�িত�ােনর ��ে� কিমশনার কর �ময়াদ সমাি�র ৩ (িতন) বৎসেরর অিধককাল পূেব�র

�কান কর �ময়ােদর জ� �কান বেকয়া কর দািব কিরেত পািরেবন না।]

    

165

166

বািষ�ক িনরীি�ত
আিথ�ক িববরণী
দািখল

[৯০ক। �কান িনবি�ত িলিমেটড �কা�ানী �ব �বত� বছেরর �বসার আয়-�েয়র িহসাব

স�িলত বািষ �ক িনরীি�ত আিথ �ক িববরণী চলমান অথ �-বছেরর �থম ছয় কর �ময়ােদর

মে� কিমশনােরর িনকট দািখল কিরেব:
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তেব শত� থােক �য, সংি�� কিমশনার উ� �কা�ানীর আেবদেনর িভি�েত উ�

সময়সীমা �যৗি�ক কারণ িবেবচনা�ব �ক আেরা ছয় কর �ময়াদ পয �� �ি� কিরেত

পািরেবন।]

মূসক
কম�কত�াগেণর
�মতা

৯১। (১) [কিমশনার বা মহাপিরচালক এর িনকট হইেত �মতা�া� সহকারী

কিমশনার বা সহকারী পিরচালেকর পদময�াদার িনে� নেহন এমন �কান] মূসক কম�কত�া

অ�েমািদত উে�ে�, �নািটশ �দােনর মাধ�েম, �যেকান ব�ি�র িনকট িন�বিণ�ত তথ�ািদ

দাবী কিরেত পািরেবন, যথা:―

  (ক) িনরী�া এবং অ�স�ান কায��ম পিরচালনার জ� �কান ব�ি� স�েক� �েয়াজনীয়

তথ�; বা

  (খ) �কান ব�ি�র কতৃ�ে� থাকা দিললািদ বা সা��-�মাণ।

  (২) উ� �মতা�া� মূসক কম�কত�ার িন�বিণ�ত �মতা থািকেব, যথা:-

  (ক) �যেকান �রকড�পে�র �িতিলিপ কিরবার;

  (খ) �যেকান �রকড� িনধ�ািরত প�িতেত, জ� কিরবার;

  (গ) �যেকান �রকড� বা পণ� সীল কিরবার; এবং

  (ঘ) িনধ�ািরত ��ে� ও প�িতেত, �যেকান ব�ি�র ব�াংক এ�াকাউ�ট অপিরচালনেযাগ�

(freeze) কিরবার ব�ব�া �হেণর।

  (৩) [উ�] �মতা�া� মূসক কম�কত�া কতৃ�ক �কান �রকড�, দিললপ� বা পণ� জ�

কিরবার ��ে�, উহা যাহার িনকট হইেত জ� করা হইয়ােছ তাহার িনকট িনধ�ািরত

প�িতেত �ফরত �দান কিরেত হইেব।

  [***]

  (৫) এই অধ�ােয়র �কান িবধানবেল, আ�জ�ািতক আইেনর অধীন অ�স�ানমু� �কান

আ�জ�ািতক সং�া, �টৈনিতক ভবন, কন��লার বা িবেদশী রাে�র িমশনসমূেহ �েবশ ও

ত�ািশ করা যাইেব না।

  ব�াখ�া: এই ধারায় ‘‘অ�েমািদত উে��’’ অথ�―

  (ক) �কান ব�ি�র করদায় িনধ�ারেণর লে�� তথ� সং�হ;

  (খ) �কান ব�ি�র িনকট হইেত কর সং�েহর উে�ে� তথ� সং�হ;
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চতুদ�শ অধ�ায়
বেকয়া কর আদায়

  (গ) কর ফাঁিক উদঘাটন; বা

  (ঘ) এই আইেনর িবধানাবলী পিরপালন িনি�তকরণ।

  
ত�াবধানাধীন
সরবরাহ,
পয�েব�ণ ও
নজরদারী

৯২। (১) �যে�ে� �কান করদাতা [কর] ফাঁিকর উে�ে� এই আইেনর িবধানাবলী

পিরপালন না কেরন, �সইে�ে� কিমশনার কতৃ�ক আিদ� মূসক কম�কত�া িনধ�ািরত

প�িতেত উ� করদাতার �কৃত করদায় িনধ�ারেণর লে��, তাহার [কর] আেরাপেযাগ�

অথ�ৈনিতক কায��ম সংি�� �যেকান �ােন ত�াবধানাধীন সরবরাহ, পয�েব�ণ এবং

নজরদারী কিরেত পািরেবন।

  (২) উ� মূসক কম�কত�া উি�িখত করদাতার করদায় িনধ�ারেণর উে�ে� যাবতীয়

তথ�াবলী উে�খ কিরয়া কিমশনােরর িনকট �িতেবদন দািখল কিরেবন।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন দািখলকৃত �িতেবদন এবং এই আইন বা তদধীন �ণীত

িবিধমালার অধীন সংগৃহীত তথ�াবলীর িভি�েত, কিমশনার করদাতােক �নািনর �েযাগ

�দান কিরয়া করদাতার �কৃত করদায় িনধ�ারণ কিরেত পািরেবন।
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একািধক
দা�িরক িনরী�া

৯৩। �কান িনবি�ত বা তািলকাভু� ব�ি� একই কর �ময়ােদর জ� �ইবার িনরী�ার অ�ভু��

হইেব না, যিদ না কিমশনােরর িনকট িনভ�রেযাগ� তথ� থােক বা তাহার িব�াস কিরবার যেথ�

কারণ থােক �য, উ� ব�ি� িনরীি�ত কর �ময়ােদ ভুল বা িমথ�া তথ� বা দিললািদ উপ�াপন

কিরয়া �তারণার মাধ�েম কর ফাঁিক িদয়ােছন।

িবেশষ িনরী�া ৯৪। (১) িনধ�ািরত সীমা ও শত� সােপে�, �যেকান িনবি�ত বা তািলকাভু� ব�ি�র �রকড�প�

িনরী�াসহ িবেশষ িহসাব িনরী�া স�াদেনর িনিম� �বাড� �যেকান িহসাব িনরী�ক িনেয়াগ

কিরেত পািরেব।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন িনেয়াগ�া� িহসাব িনরী�ক, এই ধারার উে�� পূরণকে�,

মূসক কম�কত�া বিলয়া গণ� হইেবন।

  

বেকয়া কর
আদায়

৯৫। (১) মূসক, স�ূরক ��, টান�ওভার কর, �দ, অথ�দ� বা জিরমানার �কান অথ�

�খলািপ করদাতা কতৃ�ক �েদয় হইেল, কিমশনার উ� বেকয়া কর �খলািপ করদাতার

িনকট হইেত আদায় কিরবার কায��ম �হণ কিরেবন।
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[(১ক) উপ-ধারা (১) এর উে�� পূরণকে�, কিমশনার [সহকারী

কিমশনার]পদময�াদার িনে� নেহন এমন একজন মূসক কম�কত�ােক বেকয়া আদায়

কম�কত�া (Debt Recovery Officer – DRO) িহসােব িনেয়াগ �দান কিরেবন এবং

উ� কম�কত�া িবিধ �ারা িনধ�ািরত প�িতেত বেকয়া কর আদায় কায��ম �হণ কিরেবন।]

  (২) বেকয়া কর �েদয় বিলয়া গণ� হইেব, যিদ―

  (ক) বেকয়া কেরর পিরমাণ দািখলপে� �েদয় িহসােব �দিশ�ত হয় এবং উহা

অপিরেশািধত থােক;

  (খ) �খলািপ করদাতার উপর জািরকৃত কর িনধ�ারণী [�নািটেশ বা সািট�িফেকেট] বেকয়া

কেরর পিরমাণ �দিশ�ত হয় এবং �খলািপ করদাতা [�নািটেশ বা

সািট�িফেকেট] উি�িখত সব�েশষ তািরেখ উহা পিরেশাধ কিরেত ব�থ� হন; বা

  (গ) এই আইেনর অধীন �কান কায��ম িন�ি�র ফেল �কান বেকয়া কর �েদয় হয় ।

  (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন �খলািপ করদাতা কতৃ�ক বেকয়া কর �েদয় হইেল, উহা

আদােয়র লে�� কিমশনার [বা বেকয়া আদায় কম�কত�া] �খলািপ করদাতার বরাবের

�নািটশ ��রণ কিরেবন।

  (৪) বেকয়া কর আদােয়র কায�ধারায়, বেকয়া কেরর দায় ও পিরমাণ �মােণর ��ে�, উ�

�নািটশ [বা সািট�িফেকট] চূড়া� �ামাণ� দিলল (conclusive proof) বিলয়া গণ�

হইেব।

  (৫) বেকয়া কর আদােয়র ��ে� [কিমশনার বা বেকয়া আদায় কম�কত�া] িন�বিণ�ত

কায��ম �হণ কিরেবন, যথা:-

  (ক) �খলািপ করদাতার �কান অথ� �কান আয়কর, ��, মূসক বা আবগাির কতৃ�পে�র

িনয়�ণাধীন থািকেল, উহা হইেত িনধ�ািরত প�িতেত বেকয়া কর কত�ন কিরেবন;

  (খ) �খলািপ করদাতার অথ� অপর �কান ব�ি� বা সহেযাগী বা আিথ�ক �িত�ান বা

ব�াংেকর িনকট থািকেল, উ� ব�ি� বা ব�াংেক পিরেশাধ কিরবার জ� িনেদ�শ �দান

কিরেত পািরেবন;

  (গ) �খলািপ করদাতার ব�বসা অ�ন হইেত �কান পণ� বা �সবার সরবরাহ বে�র আেদশ

�দান কিরেত পািরেবন;
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(ঘ) �খলািপ করদাতার আমদািনকৃত পণ� খালাস বে�র লে�� �� ভবেনর িবল অব এি��

(Bill of Entry) �ি�য়াকরণ িসে�েম ব�বসা সনা�করণ সংখ�া ব� (lock) কিরেত

পািরেবন;

  (ঙ) �খলািপ করদাতার ব�াংক িহসাব িনধ�ািরত প�িতেত অপিরচালনেযাগ� (freeze)

কিরবার আেদশ �দান কিরেত পািরেবন;

  (চ) �খলািপ করদাতার ব�বসা অ�ন তালাব� কিরয়া রািখবার আেদশ �দান কিরেত

পািরেবন বা িনধ�ািরত সময় ও প�িতেত তালাব� কিরেত পািরেবন;

  (ছ) �খলািপ করদাতার �যেকান �াবর স�ি� ��াক বা অ�াবর স�ি� জ� কিরয়া

িনধ�ািরত প�িতেত িব�েয়র মাধ�েম বেকয়া কর আদায় কিরেত পািরেবন; বা

  (জ) �খলািপ করদাতার �কান িজ�াদােরর িনকট হইেত িনধ�ািরত শত� ও প�িতেত

জামানত �হণ কিরেত পািরেবন।

  (৬) [কা�মস কিমশনার] কতৃ�ক বেকয়া কর আদােয়র ��ে� আমদািন �� �য

প�িতেত আদায় করা হয় �সই একই প�িতেত উ� বেকয়া কর আদায় কিরেত হইেব।

  

180

�দওয়ানী
কায�িবিধর
অধীন মূসক
কম�কত�ার
�মতা

৯৬। �দওয়ানী কায�িবিধর অধীন অথ� আদােয়র ��ে� �দওয়ানী আদালেতর �য �মতা রিহয়ােছ

এই আইেনর িবধানাবলী সােপে�, বেকয়া কর আদােয়র উে�ে� �মতা�া� মূসক কম�কত�ার

�সই�প একই �মতা থািকেব।

বেকয়া কর
আদােয়র ��ে�
অিধে�ে�র
পিরবত�ন

৯৭। �খলািপ করদাতা যিদ অ� �কান কিমশনােরর অিধে��াধীন এলাকায় বসবাস কেরন বা

তদ�ােন তাহার �কান অথ�ৈনিতক কায��ম বা স�ি� থােক, তাহা হইেল কিমশনার উ�

কিমশনারেক বেকয়া কর আদােয়র জ� অ�েরাধ কিরেত পািরেবন এবং উ� কিমশনার বেকয়া

কর এমনভােব আদায় কিরেবন �যন উহা তাহার এখিতয়াের �াপ� বেকয়া।

আদায়কৃত অথ�
বা জামানেতর
িবিলব�টন

৯৮। (১) আদায়কৃত অথ� বা জামানেতর পিরমাণ বেকয়া কর অেপ�া কম হইেল, িনধ�ািরত

প�িতেত উ� অথ� বা জামানত িন�বিণ�ত �মা�সাের িবিলব�টন কিরেত হইেব, যথা:―

  (ক) �থমত, �েদয় �েদর পিরমাণ �াসকরণােথ�;

  (খ) ি�তীয়ত, অথ�দ� বা জিরমানার পিরমাণ �াসকরণােথ�; এবং

  (গ) তৃতীয়ত, মূসক, স�ূরক �� বা টান�ওভার কেরর পিরমাণ �াসকরণােথ�।

  (২) আদায়কৃত অথ� বা জামানেতর পিরমাণ বেকয়া কর অেপ�া অিধক হইেল, উপ-ধারা (১)

এর অধীন িবিলব�টেনর পর অিতির� অথ� করদাতা বা িজ�াদােরর িনকট �ফরত �দান কিরেত

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/8
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হইেব।

  (৩) উপ-ধারা (১) ও (২) অ�সাের �কান অথ� বা জামানত িবিলব�টন করা হইেল, কিমশনার

িনধ�ািরত সময় ও প�িতেত উ� িবষেয় বেকয়া করদাতা বা িজ�াদারেক অবিহত কিরেবন।

  
�খলািপ
করদাতার �াবর
স�ি�র উপর
সরকােরর
পূব��� (lien)
ও উহার ��াক

৯৯। (১) যিদ �কান �খলািপ করদাতা িনধ�ািরত তািরেখ বেকয়া কর পিরেশাধ কিরেত ব�থ� হন,

তাহা হইেল �খলািপ করদাতার মািলকানাধীন সকল স�ি�র উপর সরকােরর অ��েল

অ�ািধকার স�� পূব��� সৃি� হইেব এবং স�ূণ� বেকয়া কর পিরেশাধ না হওয়া পয�� উ�

পূব��� বলবৎ থািকেব।

  (২) কিমশনার �নািটেশর মাধ�েম পূব��� সৃি�র িবষয়িট �খলািপ করদাতােক অবিহত কিরেবন

এবং �নািটশ জািরর এক মােসর মেধ� �খলািপ করদাতা বেকয়া কর পিরেশাধ না কিরেল,

�খলািপ করদাতার উ� স�ি� কিমশনার িনধ�ািরত প�িতেত ��াক ও িব�য় কিরয়া বেকয়া

কর আদায় কিরেত পািরেবন।

  
পণ� জ�করণ,
উহার িব�য় ও
িব�য়ল�
অেথ�র
িবিলব�টন

১০০। (১) বেকয়া কর আদােয়র উে�ে� যিদ �কান পণ� তাৎ�িণকভােব এবং িবনা �নািটেশ

জ� করা হইয়া থােক, তেব কিমশনার, যথাশী� স�ব, িন�বিণ�ত ব�ি�র উপর জে�র �নািটশ

জাির কিরেবন, যথা:―

  (ক) জ�কৃত পেণ�র মািলক;

  (খ) জ� কিরবার অব�বিহত পূেব� পণ� �হফাজতকারী বা িনয়�ণকারী ব�ি�; বা

  (গ) জ�কৃত পণ� দািব কেরন এমন �কান ব�ি�:

  তেব শত� থােক �য, যিদ �কান ব�ি� পণ� দািব না কেরন, তাহা হইেল �কান �নািটশ জািরর

�েয়াজন হইেব না।

  (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন �কান পণ� জ� করা হইেল, িন�বিণ�ত শেত� কিমশনার উ� পণ�

উ� ব�ি�র িনকট �ফরত �দান কিরেত পািরেবন, যথা:—

  (ক) �য পিরমাণ বেকয়া কর আদােয়র িনিম� জ� করা হইয়ােছ, �সই পিরমাণ অথ� পিরেশােধর

জামানত �দান করা হইেল; বা

  (খ) �য পিরমাণ বেকয়া কর আদােয়র িনিম� জ� করা হইয়ােছ, �সই পিরমাণ অথ� িকি�েত

পিরেশাধ কিরেত স�ত হইয়া �থম িকি�র অথ� পিরেশাধ কিরেল।

  (৩) যিদ কর পিরেশাধ করা না হয় বা �কান জামানত �দান করা না হয় বা �খলািপ করদাতা

বেকয়া কর িকি�েত পিরেশােধ স�ত হইয়া �থম িকি�র অথ� পিরেশাধ না কেরন, তাহা হইেল

কিমশনার জ�কৃত পণ�, িনধ�ািরত সময়সীমা ও প�িতেত, িব�য় কিরেত পািরেবন।

  (৪) জ�কৃত পেণ�র িব�য়ল� অথ� িন�বিণ�ত উপােয় িবিলব�টন কিরেত হইেব, যথা:―

  (ক) �থমত, পণ� জ�করণ, সংর�ণ এবং িব�েয়র খরচািদ পিরেশাধ কিরয়া;
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  (খ) ি�তীয়ত, �য পিরমাণ বেকয়া কর আদােয়র িনিম� পণ� জ� করা হইয়ািছল �সই পিরমাণ

অথ� পিরেশাধ কিরয়া;

  (গ) তৃতীয়ত, এই আইন �ারা রিহত আইেনর অধীন �াপ� �যেকান কর পিরেশাধ কিরয়া; এবং

  (ঘ) চতুথ�ত, অবিশ� অথ�, যিদ থােক, পেণ�র মািলকেক �ফরত �দান কিরয়া।

  (৫) �য কর িনধ�ারেণর িভি�েত বেকয়া কর আদােয়র জ� পণ� জ� করা হইয়ােছ �সই কর

িনধ�ারেণর িব�ে� কিমশনার (আপীল) বা আপীলাত �াইবু�নাল বা ��ীম �কােট� কায�ধারা

চলাকােল িন�বিণ�ত ��� ব�তীত �খলািপ করদাতার স�ি� িব�য় �িগত থািকেব, যথা:—

  (ক) িবন�েযাগ� বা পচনশীল �কান পণ�; এবং

  (খ) কিমশনার কতৃ�ক িনধ�ািরত �কান পণ�।

  
�িতিনিধর
দায়দািয়� এবং
বাধ�বাধকতা

১০১। (১) বেকয়া কর আদােয়র উে�ে� �খলািপ করদাতার উপর আেরািপত সকল দায়দািয়�

ও কত�ব� পালেনর জ� �খলািপ করদাতার �িতিনিধও দায়ী থািকেবন।

  (২) �খলািপ করদাতার �য পিরমাণ স�ি� বা অথ�, �িতিনিধর দখল বা িনয়�ণাধীন রিহয়ােছ,

উহা বেকয়া কর আদােয়র উে�ে� �িতিনিধর িনকট হইেত আদায়েযাগ� হইেব।

  (৩) বেকয়া কেরর জ� �িতিনিধও ব�ি�গতভােব দায়ী থািকেবন যিদ িতিন বেকয়া কর

অপিরেশািধত থাকাকােল-

  (ক) �েদয় অথ� পিরেশােধর িনিম� �া� বা উ�ূত অথ� উে�ালন কেরন, উহােত দায় সৃি� কেরন

বা হ�া�র কেরন; বা

  (খ) তাহার দখেল থাকা উ� ব�ি�র �কান অথ� বা তহিবল উে�ালন কেরন বা অ� �কান

ব�ি�েক �দান কেরন।

  (৪) �িতিনিধ িহসােব দািয়� পালেন ব�থ� হইেল, এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালার

অধীন �খলািপ করদাতার উপর আেরািপত দািয়� এবং কত�ব� পালন করা হইেত এই ধারার

�কান িকছুই �খলািপ করদাতােক অব�াহিত �দান কিরেব না।

  (৫) যিদ �কান �খলািপ করদাতার �ই বা তেতািধক �িতিনিধ থােক, তাহা হইেল এই ধারায়

উি�িখত দািয়� ও কত�ব�সমূহ উ� �িতিনিধবেগ�র ��ে� �যৗথভােব এবং পৃথকভােব �েযাজ�

হইেব।

  
িরিসভােরর
দািয়�

১০২। (১) কিমশনার বেকয়া কর আদােয়র িনিম� িরিসভােরর দখেল �নওয়া স�দ হইেত

�খলািপ করদাতার বেকয়া কর পিরেশাধ কিরবার জ� িরিসভারেক অ�েরাধ কিরেত পািরেবন।

  (২) কিমশনার কতৃ�ক উপ-ধারা (১) এর অধীন অ��� হইেল, িরিসভার উ� স�েদর

িব�য়ল� অথ� হইেত বেকয়া কর িনধ�ািরত প�িতেত পিরেশাধ কিরয়া �ামািণক দিললািদসহ
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কিমশনারেক অবিহত কিরেবন।

  ব�াখ�া: এই ধারায় ‘‘িরিসভার’’ অথ� �কান আইন বা আদালত কতৃ�ক িনেয়ািজত বা �মতা�া�

�কান ব�ি�।

  
�কা�ানী বা
ব�ি� সংঘ বা
স�ি� উ�য়েন
�যৗথ উেদ�ােগর
পিরচালক বা
উেদ�া�ার দায়

১০৩। (১) যিদ �কান �কা�ানী বা ব�ি� সংঘ বা স�ি� উ�য়েন �যৗথ উেদ�াগ বেকয়া কর

পিরেশােধ ব�থ� হয়, তাহা হইেল �য সময় উ� অথ� বেকয়া হইয়ািছল �সই সময় যাহারা উ�

�কা�ানী বা ব�ি� সংঘ বা স�ি� উ�য়েন �যৗথ উেদ�ােগর পিরচালক বা �িতিনিধ বা

উেদ�া�া িছেলন তাহারা যথাযথ সতক�তা, দািয়�শীলতা এবং দ�তা �দশ�েন ব�থ� হইেল

সকেল �যৗথ ও ব�ি�গতভােব উ� অথ� পিরেশােধর জ� িনধ�ািরত সময়সীমা পয�� দায়ী

থািকেবন।

  (২) বেকয়া কর পিরেশােধ দায়ী �েত�ক পিরচালক বা �িতিনিধ বা উেদ�া�া, অ�া�

পিরচালক বা �িতিনিধ বা উেদ�া�ার িনকট হইেত পুনভ�রণ (reimbursement) পাওয়ার

অিধকারী হইেবন।

  (৩) উ� পিরচালক, �িতিনিধ, এেজ�ট বা উেদ�া�া কতৃ�ক স�ািদত কম�কাে�র সামি�কতােক

�ু� না কিরয়া িন�বিণ�ত কম�কা� উ� �কা�ানী বা ব�ি� সংঘ বা স�ি� উ�য়েন �যৗথ

উেদ�াগ কতৃ�ক স�ািদত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব, যথা:-

  (ক) অথ�ৈনিতক কায��ম বা উহার অংশিবেশষ পিরচালনা;

  (খ) অথ�ৈনিতক কায��েমর �ি�য়ায় �কান সরবরাহ, আমদািন বা অজ�ন;

  (গ) পণ� ��তকরণ বা �সবা সরবরাহ;

  (ঘ) জািরকৃত �কান �নািটশ �াি�;

  (ঙ) দািখলপ� �পশকরণ;

  (চ) কর পিরেশাধ; বা

  (ছ) তথ� সরবরাহ।

অংশীদাির
কারবার বা
অিনগিমত
সংেঘর
ধারাবািহকতা

১০৪। যিদ―

  (ক) �কান অংশীদাির কারবার বা অিনগিমত সংঘ নূতন �কান অংশীদার বা সদ� ভিত� বা

অবসর �হেণর কারেণ িবলু� হইয়া যায় বা অবসািয়ত হয়;

  (খ) িবদ�মান অবিশ� সদ� সম�েয় নূতন �কান অংশীদাির কারবার বা অিনগিমত সংেঘর সৃি�

হয়; এবং

  (গ) উ� অংশীদাির কারবার বা অিনগিমত সংঘ �সই�প অথ�ৈনিতক কায��ম পিরচালনা কের,

যাহা অবসািয়ত অংশীদাির কারবার বা সংেঘর �ারা পিরচািলত হইত;
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প�দশ অধ�ায়
ফরম, �নািটশ এবং �রকড�প� সংর�ণ

 তাহা হইেল অবসািয়ত অংশীদাির কারবার বা সংঘ এবং নূতন অংশীদাির কারবার বা সংঘ, এই

আইেনর উে�� পূরণকে�, একিট অিবে�দ� অংশীদাির কারবার বা সংঘ বিলয়া গণ� হইেব।

  
করদাতার মৃতু�
বা �দউিলয়া�
�ঘাষণা

১০৫। �কান করদাতার মৃতু�র পর বা তাহার �দউিলয়া� �ঘাষণার পর যিদ তৎকতৃ�ক পিরচািলত

অথ�ৈনিতক কায��ম তাহার স�ি�র �াি� বা িনব�াহক �ারা পিরচািলত হয়, তাহা হইেল উ�

িনব�াহক বা �াি�, এই অধ�ােয়র উে�� পূরণকে�, করদাতা বিলয়া গণ� হইেব।

বেকয়া কর
িকি�েত
পিরেশাধ

১০৬। (১) বেকয়া কর িকি�েত পিরেশাধ কিরবার িনিম� কিমশনার একজন �খলািপ

করদাতােক িনধ�ািরত সময়সীমা, শত� ও প�িতেত অ�মিত �দান কিরেত পািরেবন এবং �কান

িকি� পিরেশােধ ব�থ�তার কারেণ উ��প অ�মিত বািতল কিরেত পািরেবন।

  (২) এই ধারার অধীন �দ� িকি�েত বেকয়া কর পিরেশােধর সময়সীমা ১২ (বার) মােসর

অিতির� হইেব না।

  

�রকড�প� এবং
িহসাব সংর�ণ

১০৭। (১) �কান িনবি�ত ব�ি�র করদায় এবং অ�া� দায়েদনা িন�পেণর �িবধােথ� ৫

(পাঁচ) বৎসর পয�� িনধ�ািরত উপায় ও প�িতেত করদাতা তাহার অথ�ৈনিতক কায��েমর

িহসাবািদ, দিললপ� এবং অ�া� �রকড�প� সংর�ণ কিরেবন।

  (২) উপ-ধারা (১) এর পিরিধেক �ু�ন না কিরয়া, সংরি�ত �রকড�প� এবং িহসাবািদর

মেধ� িন�বিণ�ত িবষয়সমূহ অ�ভু�� থািকেব, যথা:-

  (ক) করেযাগ� বা কর অব�াহিত�া� িনিব�েশেষ পণ�, �সবা বা �াবর স�ি� �েয়র

িববরণী, এবং তৎসংি�� চালানপ�;

  (খ) পণ�, �সবা বা �াবর স�ি� িব�য় সং�া� িববরণী;

  (গ) কর চালানপ�, ��িডট �নাট, �ডিবট �নাট এবং উ� ব�ি� কতৃ�ক ই��কৃত এবং �া�

[***] কর চালানপ� এবং উৎেস কর কত�ন সনদপ�;

  (ঘ) উ� ব�ি� কতৃ�ক পণ� আমদািন বা র�ািন সংি�� �� দিললপ�;

  (ঙ) উ� ব�ি� কতৃ�ক ���তকৃত পণ� �কান িনিদ�� সমেয় �যই মূেল� সরবরাহ করা হয়

�সই মূল�, পেণ�র উপকরণ-উৎপাদ স�ক� বা সহগ (input-output coefficient) ,

এবং উ� পেণ�র উপর ��তকারক কতৃ�ক �দ� মূল�ছাড় বা �রয়াত সংি�� �রকড�প�;
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(চ) স�ূরক �� আেরাপেযাগ� �সবা সরবরাহ বা স�ূরক �� আেরাপেযাগ� পেণ�র

��তকরণ এবং সংি�� �রকড�প�;

  (ছ) কর জমা �দােনর সমথ�েন ��জাির চালান এবং ��জাির চালান ব�তীত অ� �কান

প�িতেত কর জমা �দান করা হইয়া থািকেল উ��প জমা �দােনর সমথ�েন দািলিলক

�মাণািদ;

  (জ) �িতিট কর �ময়ােদর দািখলপ�; এবং

  (ঝ) িনধ�ািরত অ� �কান দিললািদ বা �রকড�প�।

 

[(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা িকছুই থা�ক না �কন, উ� উপ-ধারায় বিণ�ত সমেয়র

পেরও অিন�� �কান কায�ধারা-সংি�� দিললািদ কায�ধারািট িন�� না হওয়া পয��

সংর�ণ কিরেত হইেব।]
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ফরম, �নািটশ
এবং দিললািদর
সত�ায়ন

১০৮। এই আইেনর উে�� পূরণকে� �কান ফরম, �নািটশ, দািখলপ� এবং অ�া� দিলেলর

আকার এবং আকৃিত �বাড� �য�প উপযু� বিলয়া িবেবচনা কিরেব, �সই�প প�িতেত িনধ�ারণ

কিরেত পািরেব।

�নািটশ জাির ১০৯। (১) এই আইেনর উে�� পূরণকে�, �কান সমন বা �নািটশ বা িস�া� বা আেদশ বা

িনেদ�শ �কান ব�ি�র উপর জাির করা �েয়াজন হইেল, উহা উ� ব�ি�র উপের যথাযথভােব

জাির করা হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব, যিদ উহা―

  (ক) উ� ব�ি� বা তাহার �িতিনিধ কতৃ�ক ব�ি�গতভােব �হণ করা হয়;

  (খ) উ� ব�ি�র সব�েশষ �াত বাংলােদেশর বাস�ােন বা ব�বসােয়র �ােন ��রণ করা হয়;

  (গ) উ� ব�ি�র সব�েশষ �াত িঠকানায় �রিজি�কৃত ডাকেযােগ ��রণ করা হয়;

  (ঘ) ইেলক�িনক প�িতেত ��রণ করা হয়; বা

  (ঙ) দফা (ক) হইেত দফা (ঘ) এ উি�িখত প�িতেত জাির করা না যায়;

  তাহা হইেল সংি�� মূল� সংেযাজন কর কায�ালেয়র �নািটশ �বােড� আঁিটয়া �দওয়া হয়।

  (২) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালার অধীন জািরকৃত �নািটশ স�ূণ� বা আংিশকভােব

পিরপািলত হওয়ার পর �নািটশ জািরর �বধতা স�েক� �কান �� উ�াপন করা যাইেব না।

  
দিললপে�র
�বধতা

১১০। (১) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালার অধীন জািরকৃত বা �মতা�া� মূসক

কম�কত�া কতৃ�ক �দ� �কান �নািটশ বা অ�া� দিলল যথাযথ বিলয়া গণ� হইেব, যিদ উহােত
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�ষাড়শ অধ�ায়
অপরাধ, িবচার ও দ�

সংি�� কম�কত�ার �া�র, এবং নাম ও পদবী মুি�ত বা ��া�যু� থােক এবং �টিলেফান বা

ফ�া� বা �মাবাইল �ফান ন�র বা ই-�মইল িঠকানা উে�খ থােক এবং �নািটশিট একিট দা�িরক

নিথ ও প� নমবর সমবিলত হয়।

  (২) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালার অধীন ���তকৃত, ই��কৃত বা স�ািদত �কান

দিলল―

  (ক) ফরেম করা হয় নাই বিলয়া বািতল বা বািতলেযাগ� গণ� হইেব না; বা

  (খ) উহােত �কান ভুল-�িট থািকেল বা িকছু বাদ পিড়েল উহার যথাথ�তা �ু� হইেব না;

  যিদ উহা িবষয় ও �সংেগর সিহত সংগিতপূণ� হয়।

  

মূসক িনব�ন বা
টান�ওভার কর
সনদপ� ও কর
দিলল সং�া�
অপরাধ ও দ�

১১১। [(১)   যিদ �কান �ি� অসৎ উে�ে�-

(ক)  জাল বা �য়া �বসা সনা�করণ সং�া স�িলত �সক িনব�ন

সনদপ� বা টান �ওভার কর সনদপ� বা কর চালানপ� এবং উৎেস

কর কত�ন সনদপ� �তরী বা �বহার কেরন; বা

(খ)  জাল বা �য়া কর চালানপ�, ��িডট �নাট, �ডিবট �নাট, উৎেস

কর কত�ন সনদপ� �তরী বা �বহার কেরন; বা

(গ)  জাল বা �য়া বা �নঃ�ব�ত ��া� বা �া�েরাল উৎপাদন,

সংর�ণ, পিরবহন, বাজারজাতকরণ বা �বহার কেরন অথবা উ�

কম �কাে� সহায়তা কেরন; বা

(ঘ)  জাল বা �য়া বা �নঃ�ব�ত ��া� বা �া�েরাল�� �কান

প� উৎপাদন, �দামজাতকরণ, পিরবহন, িবপণন বা িব�য় কেরন

অথবা উ� কম �কাে� সহায়তা কেরন; বা

(ঙ)  �া�েরাল বা ��া� �বহার কিরবার বা�বাধকতা রিহয়ােছ

এমন �কান প� �া�েরাল বা ��া� িবহীন উৎপাদন,

�দামজাতকরণ, পিরবহন, িবপণন বা িব�য় কেরন অথবা উ�

কম �কাে� সহায়তা কেরন; বা

(চ)   অ�েকান উপােয় �েদয় কর ফ�িক �দান কেরন; বা

(ছ)  উ� �ি� �া� না হওয়া সে�ও কর �ফরত দািব কেরন;
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   তাহা হইেল িতিন অ��� ১ (এক) বৎসর কারাদ� বা �েদয় কেরর সমপিরমাণ অথ �দ� বা

উভয় দে� দি�ত হইেবন।]

 

[(২) �কান ব�ি� অনলাইেন িনব�ন বা তািলকাভুি� �হেণর আেবদেনর সময় �কান

ভুল বা অসত� তথ� �দান কিরেল, উ� ব�ি�র িব�ে� িবদ�মান আইন অ�যায়ী

�েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ করা যাইেব।]
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িমথ�া বা
িব�াি�কর
িববৃিত বা
িববরণ �দােনর
অপরাধ ও দ�

১১২। যিদ �কান ব�ি� অসৎ উে�ে� �কান কর দিললািদেত মূসক কম�কত�ার িনকট িমথ�া,

িব�াি�কর িববরণ বা িববৃিত �দান কেরন, তাহা হইেল িতিন অনূ�� ৬ (ছয়) মাস কারাদে� বা

�েদয় কেরর সমপিরমাণ অথ�দে� বা উভয় দে� দে�ত হইেবন।

�িতব�কতা
সৃি�র অপরাধ ও
দ�

১১৩। মূসক কম�কত�ােক এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালার অধীন দািয়� পালেন যিদ

�কান ব�ি� অসৎ উে�ে� �িতব�কতা সৃি� কেরন বা সৃি�র �চ�া কেরন, তাহা হইেল িতিন

অনূ�� ৬ (ছয়) মাস কারাদ� বা অনূ�ন ১০(দশ) হাজার টাকা বা অনূ�� ২ (�ই) ল� টাকা

অথ�দে� বা উভয় দে� দে�ত হইেবন।

  
অপরােধর
তদ�, িবচার ও
আপীল

১১৪। (১) �ফৗজদারী কায�িবিধ বা আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না

�কন, অপরাধসমূহ �ফৗজদারী কায�িবিধর অধীন িনেয়াগ�া� �থম ��ণীর জুিডিসয়াল

ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন �মিজে�ট কতৃ�ক িবচায� হইেব এবং িতিন এই আইেন বিণ�ত �য

�কান অথ�দ� আেরাপ কিরেত পািরেবন।

  (২) অপরাধসমূহ জািমনেযাগ� (bailable) ও অ-আমলেযাগ� (non-cognizable) হইেব।

  (৩) কিমশনােরর পূব�া�েমাদন সােপে�, সহকারী কিমশনার পদময�াদার িনে� নেহন, এমন

�কান মূসক কম�কত�ার িনকট হইেত িলিখত অিভেযাগ ব�তীত, উ� ম�ািজে�ট �কান অপরাধ

িবচারাথ� �হণ কিরেবন না।

  (৪) িনধ�ািরত প�িত ও সময়সীমার মেধ� মূসক কম�কত�া এই আইেনর অধীন দ�নীয় অপরােধর

তদ� স�� কিরেবন।

  (৫) উ� ম�ািজে�ট �ফৗজদারী কায�িবিধর অধীন িবচােরর ��ে� �য সংি�� িবচার প�িত

অবল�ন কেরন �সই একই প�িতেত অপরাধসমূেহর িবচার কিরেবন এবং উ� অপরাধ সং�া�

আপীল, িরিভউ, িরিভশন, ইত�ািদ �ফৗজদারী কায�িবিধর অধীন িন�ি� কিরেত হইেব।

  
জুিডিসয়াল
ম�ািজে�ট বা
�মে�াপিলটন

১১৫। এই আইেনর উে�� পূরণকে� অপরাধ সংঘটনকারীর ব�াংক এ�াকাউ�ট

অপিরচালনেযাগ� (freeze) কিরবার �মতা জুিডিসয়াল ম�ািজে�েটর বা �মে�াপিলটন
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স�দশ অধ�ায়
আপীল ও িরিভশন

ম�ািজে�েটর
অিতির� �মতা

ম�ািজে�েটর থািকেব।

�কা�ানী, ব�ি�
সংঘ বা স�ি�
উ�য়েন �যৗথ
উেদ�াগ কতৃ�ক
অপরাধ সংঘটন

১১৬। (১) �কান �কা�ানী বা ব�ি� সংঘ বা স�ি� উ�য়েন �যৗথ উেদ�াগ কতৃ�ক �কান অপরাধ

সংঘিটত হইেল, উ� অপরােধর সিহত সংি��তা রিহয়ােছ এমন �েত�ক পিরচালক, অংশীদার,

�ধান িনব�াহী, ব�ব�াপক, সিচব, কম�কত�া, কম�চারী, �িতিনিধ বা মূসক এেজ�ট উ� অপরাধ

সংঘটন কিরয়ােছন বিলয়া গণ� হইেব, যিদ না িতিন �মাণ কিরেত পােরন �য, উ� অপরাধ

তাহার অ�াতসাের সংঘিটত হইয়ােছ বা উ� অপরাধ সংঘটন �রাধ কিরবার জ� িতিন

যথাসাধ� �চ�া কিরয়ােছন।

  (২) উ� পিরচালক, অংশীদার, �ধান িনব�াহী, ব�ব�াপক, সিচব, কম�কত�া, কম�চারী, �িতিনিধ

বা মূসক এেজে�টর িব�ে� দােয়রকৃত মামলার একই কায�ধারায় উ� �কা�ানীেক অিভযু� ও

�দাষী সাব�� করা যাইেব, তেব উ� �কা�ানীর উপর অথ�দ� ব�তীত কারাদ� আেরাপ করা

যাইেব না।

  
অপরােধ
সহায়তাকারী

১১৭। যিদ �কান ব�ি� �কান অপরাধ সংঘটেন সহায়তা বা সহেযািগতা কেরন বা �েরািচত বা

�লু� কেরন, তাহা হইেল উ� ব�ি� অপরাধ সংঘটনকারীর �ায় একই অপরােধ অপরাধী

বিলয়া গণ� হইেবন এবং উ� অপরাধীর �ায় একই দে� দে�ত হইেবন।

মামলা দােয়েরর
পূব�া�েমাদন।

১১৮। কিমশনােরর পূব�া�েমাদন ব�তীত, �কান অপরােধর জ� �কান আদালেত মামলা দােয়র

করা যাইেব না।

অপরােধর
আেপাষরফা

১১৯। (১) িনধ�ািরত প�িতেত অপরাধসমূহ আেপাষেযাগ� (compoundable) হইেব।

  (২) মামলা দােয়র কিরবার জ� কিমশনার কতৃ�ক পূব�া�েমাদেনর পূেব� বা পের �বাড� কতৃ�ক

িনধ�ািরত প�িত ও শেত� আেপাষরফা করা যাইেব, তেব মামলা �জু কিরবার পর আেপাষরফা

কিরেত হইেল আদালেতর অ�মিত �হণ কিরেত হইেব।

  
অথ�দ� �েদয়
কেরর অিতির�

১২০। জুিডিসয়াল ম�ািজে�ট বা �মে�াপিলটন ম�ািজে�ট কতৃ�ক আেরািপত অথ�দ� �েদয়

মূসক, স�ূরক ��, টান�ওভার কর বা জিরমানার অিতির� িহসােব গণ� হইেব।

  

কিমশনার
(আপীল) এর
িনকট আপীল

[১২১।  (১) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালার অধীন অিতির� কিমশনার বা

তৎিন� পদধারী মূসক কম�কত�া কতৃ�ক গৃহীত �কান িস�া� বা �দ� �কান আেদশ �ারা

�কান করদাতা বা মূসক কম�কত�া সং�ু� হইেল, িতিন িনধ�ািরত প�িতেত পণ� বা �সবা

সরবরােহর ��ে� ধারা ৯৫ এর অধীন �দ� �কান আটক বা িব�য় আেদশ  অথবা পণ�
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আমদািনর ��ে� কা�মস আইেনর ধারা ৮২ বা ৯৮ এর অধীন �কান আেদশ ব�তীত,

উ� িস�া� বা আেদশ জািরর ৯০ (ন�ই) িদেনর মেধ� কিমশনার (আপীল) এর িনকট

আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন।

 

(২) মূসক কম�কত�া ব�তীত �কান সং�ু� ব�ি� কতৃ�ক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল

দােয়র কিরবার ��ে�, তাহােক উ� আপীল দােয়রকােল তিক�ত আেদেশ উি�িখত

দািবকৃত কেরর [২০(িবশ)] শতাংশ পিরমাণ অথ� পিরেশাধ কিরেত হইেব: তেব শত�

থােক �য, যিদ কিমশনার (আপীল) এই মেম� স�� হন �য, আপীলকারী যুি�স�ত কারেণ

উপির-উ� ৯০ (ন�ই) িদন �ময়ােদর মেধ� আপীল দােয়র কিরেত স�ম হন নাই, তাহা

হইেল িতিন আপীলকারীেক উ� �ময়ােদর পরবত�ী ৬০ (ষাট) িদেনর মেধ� আপীল দােয়র

কিরবার জ� অ�মিত �দান কিরেত পািরেবন।

 

(৩) কিমশনার (আপীল) িনধ�ািরত প�িতেত প�গণেক যথাযথ �নািনর �েযাগ �দান

কিরয়া, সেব�া� ১ (এক) বৎসেরর মেধ� আপীল কায��ম িন�ি� কিরেবন।

 

(৪) কিমশনার (আপীল) তিক�ত আেদশ বা িস�া� বহাল রািখেত বা পিরবত�ন কিরেত বা

বািতল কিরেত অথবা িতিন �যই�প স�ত মেন কিরেবন, �সই�প আেদশ �দান কিরেত

পািরেবন: তেব শত� থােক �য, �াথিমক পয�ােয় (de novo) িতিন কায�ধারািট

পুনিব�েবচনার জ� িরমাে�ড ��রণ কিরেত পািরেবন না।   

 

(৫) আপীল িন�ি� কিরবার �েয়াজেন কিমশনার (আপীল), িনধ�ািরত প�িত ও সমেয়,

তিক�ত িবষেয় অিধকতর িনরী�া, তদ� অ��ান, তথ� সং�হ বা কায�ধারার যথাথ�তা যাচাই

কিরেত পািরেবন।

 

(৬) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালায় যাহা িকছুই থা�ক না �কন, যিদ কিমশনার

(আপীল) িনধ�ািরত সময়সীমার মেধ� আপীল িন�ি� কিরেত ব�থ� হন, তাহা হইেল

আপীলিট কিমশনার (আপীল) কতৃ�ক ম�ুর করা হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব।]
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আপীল
[১২২।  (১) কিমশনার বা কিমশনার (আপীল) বা মহাপিরচালক বা সমময �াদার �কান

�সক কম �কত�া ক��ক এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালার অধীন �দ� �কান আেদশ

বা িস�া� �ারা �কান �ি� বা �সক কম �কত�া সং�� হইেল, িতিন িনধ �ািরত প�িতেত

প� বা �সবা সরবরােহর ��ে�,  ধারা ৯৫ এর অধীন �দ� �কান আটক বা িব�য় আেদশ

অথবা প� আমদািনর ��ে�, কা�মস আইেনর ধারা ৮২ বা ৯৮ এর অধীন �কান আেদশ

�তীত, তিক�ত িস�া� বা আেদশ জারীর ৯০ (ন�ই) িদেনর মে� আপীলাত �াই��নােল

আপীল দােয়র কিরেত পািরেবন।

 

[(২) �সক কম �কত�া �তীত, অ� �কােনা �ি� ক��ক উপ-ধারা (১) এর অধীন আপীল

দােয়র কিরবার ��ে�, তাহােক উ� আপীল দােয়রকােল তিক�ত আেদেশ উি�িখত

দাবী�ত কেরর ২০ (িবশ) শতাংশ পিরমাণ অথ � পিরেশাধ কিরেত হইেব:

 

তেব উপ-ধারা (১) অ�যায়ী কিমশনার (আপীল) ক��ক �দ� আেদেশর িব�ে� কা�মস,

এ�াইজ ও ভ�াট আপীলাত �াই��নাল এ আপীল দােয়র করা হইেল সং�� �ি�েক

তাহার উপর দাবী�ত কর বা আেরািপত অথ �দে�র �কােনা অংশ জমা �দান কিরেত হইেব

না;]

 

(৩) আপীলাত �াই��নাল আপীেলর প�গেণর �নািন �হেণর পর অ�ব �ত�কালীন কর

আদােয়র �িগতােদশসহ �যই�প স�ত এবং সমীচীন মেন কিরেবন �সই�প আেদশ �দান

কিরেত পািরেবন।

 

(৪) কর আদায় �িগতকরণ সং�া� আপীলাত �াই��নােলর �যেকান অ�বত�কালীন

আেদশ, উহা �দােনর তািরখ হইেত ৬ (ছয়) মাস অিতবািহত হইবার পেরর িদবেস

অকায �কর হইেব, যিদ না কায �ধারা� �ড়া�ভােব িন�� করা হয়, বা উহার �েব � আপীলাত

�াই��নাল ক��ক অ�ব �ত� আেদশ �ত�াহার করা হয়।

 

(৫) এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালায় যাহা িক�ই থা�ক না �কন, যিদ আপীলাত

�াই��নাল ২ (�ই) বৎসর সময়সীমার মে� আপীল� িন�ি� কিরেত �থ � হয়, তাহা হইেল

আপীল� আপীলাত �াই��নাল ক��ক ম�র করা হইয়ােছ বিলয়া গ� হইেব।
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[(৫ক) এই আইেনর অ�া� িবধােন িভ�তর যাহা িক�ই থা�ক না �কন, �া�িতক

�েয �াগ, মহামারী, �দব-�িব �পাক বা �ে�র কারেণ জন�ােথ � সরকার উ��প আপৎকালীন

সমেয়র জ� আপীলাত �াই��নাল ক��ক আপীল িন�ি�র সময়সীমা আেদশ �ারা �ি�

কিরেত পািরেব।

 

(৫খ) উপ-ধারা (৫ক) এ উি�িখত সময়সীমা �ি�র আেদশ �তােপ�ভােব কায �করতা

�দান করা যাইেব।]

 

(৬) আপীলাত �াই��নাল এবং উহার �ব�স�েহর কম �প�িত উ� �াই��নাল ক��ক

িনধ �ািরত হইেব।

 

(৭) আপীলাত �াই��নােলর কায ��ম Penal Code (Act No. XLV of

1860) এর ধারা ১৯৩ এবং ধারা ২২৮ এর অধীন িবচার িবভাগীয় কায �ধারা িহসােব গ�

হইেব এবং উহা �দওয়ানী কায �িবিধর অধীন এক� �দওয়ানী আদালত িহসােব গ� হইেব।]
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কায�ধারায় সা��
�মােণর দায়

১২৩। (১) কিমশনার (আপীল) ও আপীলাত �াইবু�নােলর �কান কায�ধারায় িবচায� িবষয়

�মােণর ��ে� িনধ�ািরত প�িতেত কিমশনার কতৃ�ক �দ� হলফনামা চূড়া� �মাণ িহসােব গণ�

হইেব, যিদ না করদাতা উ� হলফনামার িবষয়িট খ� কিরয়া িভ��প �মাণ �পশ কিরেত

পােরন।

  (২) উ� হলফনামার সিহত কিমশনার কতৃ�ক ই��কৃত �নািটশ এবং সংি�� অ�া� দিলল

সংযু� কিরেত হইেব।

  
হাইেকাট�
িবভােগ

[আিপল]190

১২৪। (১) �বাড� বা আপীলাত �াইবু�নােলর আেদশ �ারা সং�ু� ব�ি� বা কিমশনার বা

মহাপিরচালক পদময�াদার িনে� নেহন, এমন �কান মূসক কম�কত�া, উ� আেদেশর

আইনগত �ে� বাংলােদশ ��ীম �কােট�র হাইেকাট� িবভােগ [আিপেলর] আেবদন

দািখল কিরেত পািরেবন।

  (২) আপাততঃ বলবৎ অ� �কান আইেন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, উ�

[আিপেলর] িবষেয়, যতদূর স�ব �দওয়ানী কায�িবিধর িবধানাবলী �েযাজ� হইেব।
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অ�াদশ অধ�ায়
িবিবধ

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইেকাট� িবভােগ [আিপেলর] আেবদন দািখেলর ��ে�,

তামািদ আইন, ১৯০৮ এর ধারা ৫ �েযাজ� হইেব।

  (৪) মূসক কম�কত�া ব�তীত, অ� �কান ব�ি� কতৃ�ক উপ-ধারা (১) এর অধীন হাইেকাট�

িবভােগ [আিপেলর] আেবদন দািখেলর ��ে�, তাহােক তিক�ত আেদেশ উি�িখত �েদয়

কেরর বা জিরমানার ১০ (দশ) শতাংশ অথ� পিরেশাধ কিরেত হইেব।

  
িবক� উপােয়
িবেরাধ িন�ি�

১২৫। (১) এই আইেনর অ� �কান িবধােন যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �কান করদাতা

িনধ�ািরত প�িত, শত� বা সমেয় �কান িবেরাধ িবক� উপােয় িন�ি�র জ� িনধ�ািরত

প�ােনল হইেত তৎকতৃ�ক িনব�ািচত �কান সহায়তাকারীর িনকট আেবদন কিরেত পািরেবন

এবং সহায়তাকারী িনধ�ািরত প�িত, শেত� বা সমেয় উ� িবেরাধ িবক� উপােয়

সমেঝাতার িভি�েত িন�ি�র ব�ব�া �হণ কিরেত পািরেবন।

  (২) �বাড�, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, িবক� উপােয় িবেরাধ িন�ি�র আেবদন

�ি�য়াকরেণর জ�, সমেয় সমেয়, এক বা একািধক মূল� সংেযাজন কর কিমশনােরট

িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।

  (৩) �কান িবেরাধ িবক� উপােয় সমেঝাতার িভি�েত িন�ি� হইেল, উ� সমেঝাতার

িব�ে� �কান আদালেত আপি� উ�াপন করা যাইেব না এবং �যসকল িবেরাধ িবক�

উপােয় সমেঝাতার িভি�েত িন�ি� করা স�ব হইেব না, �সই সকল িবেরােধর ��ে�,

এই আইেনর িবধানা�যায়ী পুনরায় কায�ধারা �হণ কিরেত হইেব।

  (৪) �কান িবেরাধ িবক� উপােয় স�ূণ� বা আংিশকভােব িন�ি� করা স�ব না হইেল,

উ� প�া অবল�েনর জ� ব�িয়ত সময়কাল আপীল দােয়েরর সময়সীমা গণনায় অ�ভু��

হইেব না।

  ব�াখ�া: এই ধারায়, ‘‘িবেরাধ’’ অথ� এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধর �েয়াগ হইেত

উ�ূত �কান িবেরাধ; িক� [জািলয়ািত বা �ফৗজদাির]  অপরাধ বা আইনগত �� জিড়ত

রিহয়ােছ এমন িবেরাধ উহার অ�ভু�� হইেব না।

  

192

অব�াহিত [১২৬।  (১) সরকার, সরকাির �গেজেট ��াপন �ারা, ��াপেন উি�িখত সীমা ও শত�

সােপে�, �য �কান পণ� বা পণ� ��িণর আমদািন বা সরবরাহ বা �দ� �য �কান �সবােক

এই আইেনর অধীন আেরাপেযাগ� মূল� সংেযাজন কর বা, ���মত, স�ূরক �� [বা
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আগাম কর ] হইেত অব�াহিত �দান কিরেত পািরেব।        

 

(২) �বাড�, িবেশষ আেদশ �ারা, আেদেশ উি�িখত সীমা ও শত� সােপে� �কান

আ�জ�ািতক চুি� বা ি�প�ীয় চুি� পার�িরক িভি�েত (reciprocal basis)

বা�বায়েনর জ�, �য �কান পেণ�র আমদািন, সরবরাহ �হণ বা �সবা �হণেক এই

আইেনর অধীেন আেরাপেযাগ� মূল� সংেযাজন কর বা, ���মত, স�ূরক �� [বা

আগাম কর ] হইেত অব�াহিত �দান কিরেত পািরেব।         

 

(৩) �বাড�, িবেশষ আেদশবেল �েত�ক ��ে� কারণ উে�খপূব�ক, করেযাগ� �য �কান

পেণ�র আমদািন বা সরবরাহ বা �দ� �সবােক এই আইেনর অধীেন আেরাপেযাগ� মূল�

সংেযাজন কর বা, ���মত, স�ূরক �� [বা আগাম কর ] হইেত অব�াহিত �দান

কিরেত পািরেব।]

195
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পুর�ার ও
কম�দ�তা
�েণাদনা �দান

[১২৬ক।  (১) এই আইন বা আপাতত বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িক�ই থা�ক না

�কন, �বাড � িবিধ �ারা িনধ �ািরত ��ে�, প�িতেত এবং সীমা সােপে�, িন�বিণ �ত �ি�গণেক

�র�ার ও কম �দ�তা �েণাদনা �দান কিরেত পািরেব, যথা:-

(ক)  এমন �কান �ি� িযিন এই আইন বা তদধীেন �ণীত িবিধমালার িবধান ল�েনর িবষেয় বা

তদধীেন আদায়েযা� কর বা রাজ� ফ�িক �দওয়া বা উহার �েচ�ার �াপাের �� সংেযাজন কর

কম �কত�ােক ত� সরবরাহ কেরন এবং �দ� তে�র িভি�েত ফ�িক�ত স�দয় রাজ� বা তাহার

অংশ িবেশষ আদায় হয়;

(খ)  এমন �কান �� সংেযাজন কর কম �কত�া বা অ� �কান সরকাির সং�া বা �ানীয় ক��পে�র

�কান কম �কত�া বা কম �চারী িযিন, এই আইন বা তদধীেন �ণীত িবিধমালার অধীন আদায়েযা� কর

বা রাজ� ফ�িক বা উহা ফ�িক �দওয়ার �চ�া বা উ� আইেনর �কান িবধােনর ল�ন িচি�ত বা

উদঘাটন কেরন এবং তৎে�ি�েত িচি�তকরণ বা উদঘাটেনর ফ�িক�ত রাজ� আদায় হয়; বা

 (গ)  এমন �কান �� সংেযাজন কর কম �কত�া বা কম �চারী বা অ� �কান সরকাির সং�া বা

সরকােরর জ� কাজ কেরন এমন �কান �ি� িযিন এই আইেনর অধীন আদায়েযা� কর দফা (ক)

ও (খ) এ বিণ �ত পদে�প �িতেরেক অ� �কানভােব আদায় কেরন।

(২)  এই আইন বা আপাতত বলবৎ অ� �কান আইেন িভ�তর যাহা িক�ই থা�ক না �কন, �বাড �,

িবিধ �ারা িনধ �ািরত ��ে�, প�িতেত এবং সীমা সােপে�, িন�বিণ �ত �ি�গণেক কম �দ�তা

�েণাদনা �দান কিরেত পািরেব, যথা:-
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(ক) আইেনর ধারা ৭৮ এ বিণ �ত �কান কম �কত�া; বা

(খ) আইেনর ধারা ৭৮ এর উপ-ধারা (১) এর আওতায় �িতি�ত �সক দ�ের কম �রত �কান কম �কত�া

ও কম �চারী।]

�েদয় কেরর
উপর �দ
আেরাপ

১২৭। (১) যিদ �কান ব�ি� িনধ�ািরত তািরেখ বা উ� তািরেখর পূেব�, কিমশনােরর িনকট

�েদয় কর পিরেশাধ কিরেত ব�থ� হন, তাহা হইেল তাহােক িনধ�ািরত তািরেখর পরবত�ী

িদন হইেত পিরেশােধর িদন পয�� �েদয় কেরর পিরমােণর উপর [মািসক ১ (এক)

শতাংশ] সরল হাের �দ পিরেশাধ কিরেত হইেব [:

 

   তেব শত� থােক �য, উৎেস �সক কত�নজিনত বেকয়া আদােয়র ��ে� �েদয় কেরর পিরমােণর

উপর ষা�ািসক ২ (�ই) শতাংশ সরলহাের �দ পিরেশাধ কিরেত হইেব।

       

   �া�া।- এই উপ-ধারায়, “পিরেশােধর িদন পয ��” অথ � িনধ �ািরত তািরেখর পরবত� িদন হইেত

আপীল িন��াধীন সময়সহ পিরেশােধর িদন।]

  (২) �য প�িতেত উ� ব�ি�র িনকট হইেত �েদয় কর আদায় করা হয় �সই একই

প�িতেত কিমশনার তাহার িনকট হইেত �দ আদায় কিরেবন।

  (৩) �কান ব�ি� কতৃ�ক �দসহ কেরর �কান পিরমাণ অথ� পিরেশাধ কিরবার পর, যিদ

�মািণত হয় �য, �েদর সিহত সংি�� অথ� �েদয় িছল না, তাহা হইেল উ� অেথ�র উপর

পিরেশািধত �দ তাহােক �ফরত �দান কিরেত হইেব।

  (৪) অথ�দ� বা জিরমানার অিতির� িহসােব উ� �দ �েদয় হইেব।
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সরকাির পাওনা
অবেলাপেনর
�মতা

[১২৭ক। �যে�ে� �কান �ি�র �দউিলয়া� অথবা �কান �িত�ােনর অি�� িবেলাপ বা

অ�েকান কারেণ এই�প িনি�ত হওয়া যায় �য, উ� �ি� বা �িত�ােনর উপর ধায ��ত ��

সংেযাজন কর বা, ���মত, �� সংেযাজন কর ও স�রক �� িকংবা আেরািপত �কান অথ �দ�

িকংবা এই আইন বা তদঅধীেন �ণীত িবিধমালার অধীেন স�ািদত �কান �চেলকা বা অ�েকান

দিলেলর অধীেন দািব�ত �কান অথ � এই আইেনর ধারা ৯৫ এর অধীেন আদায় করা স�ব ন�হ, �সই

��ে� সরকার উ� সরকাির পাওনা আংিশক বা স�দয় অংশ িবিধ �াধা িনধ �ািরত প�িতেত

অবেলাপন (Write off) কিরেত পািরেব:
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তেব শত� থােক �য, অ� �কান আইেন যাহা িক�ই থা�ক না �কন, সরকাির পাওনা অবেলাপেনর

পর যিদ �মাণ থােক �য, দায়ী �ি� বা �িত�ােনর �কান স�ি� �তনভােব উ�ব হইয়ােছ বা

ইতঃ�েব � সরকাির অেথ �র দায়-�দনা হইেত �� হওয়ার জ� সংি�� �ি� বা �িত�ান �ীয়

স�ি� অসৎ উে�ে� অ� �কান �ি� বা �িত�ােনর িনকট হ�া�র কিরয়া �দউিলয়া হইয়ােছন,

তাহা হইেল উ� স�ি�র উপর সরকাির পাওনা আদােয়র িনিমে� অ�ািধকার �ি� হইেব এবং

তাহা এমনভােব আদায়েযা� হইেব �যন �তনভােব উ�ূত বা অসৎ উে�ে� হ�া�িরত স�ি�র

�হীতার উপর সরকাির পাওনা পিরেশােধর স�ণ � দািয়� অিপ �ত হইয়ােছ।

কিতপয় পণ� বা
�সবার ��ে�
কর পিরেশােধর
সময় ও প�িত
িনধ�ারণ

১২৭খ।  এই আইেন িভ�তর যাহা িকছুই থা�ক না �কন, �বাড�, িবিধ �ারা িনধ�ািরত

প�িতেত, �কান িবেশষ পণ� বা �সবা সরবরােহর ��ে� কর পিরেশােধর সময়, প�িত ও

পিরমাণসহ অি�ম পিরেশাধ বা উৎেস কত�েনর িবধান কিরেত পািরেব।]

অনলাইেন
কায�স�াদন,
দািখলপ�
�পশকরণ এবং
কর পিরেশাধ,
ইত�ািদ

১২৮। তথ� ও �যাগােযাগ �যুি� আইন, ২০০৬ (২০০৬ সেনর ৩৯ নং আইন) এর িবধানাবলী

সােপে�, এই আইেনর অধীন স�ািদতব� �য �কান কায��ম িনধ�ািরত সময়সীমা, শত� ও

প�িতেত অনলাইেন বা ইেলক�িনক মাধ�েম স�াদন করা যাইেব।

আদালেত
মামলা দােয়েরর
��ে�
�িতব�কতা

১২৯। �বাড� বা �কান কিমশনার কতৃ�ক �দ� �কান আেদশ বা িস�া� বা গৃহীত �কান ব�ব�ার

(কর িন�পণ, কর আেরাপ, জিরমানা আেরাপ, �দ আেরাপ, কর আদায়করণ বািতল বা

পিরবত�ন কিরবার জ� বা �কান িনরী�া, তদ� বা অ�স�ান বা এই�প সকল িবষয়) িব�ে�

এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালার অধীন কায�ধারা �জু বা মামলা দােয়র করা ব�তীত

অ� �কান আদালেত �কান মামলা দােয়র করা যাইেব না।

সরল িব�ােস
কৃত কাজকম�
র�ণ

[১২৯ক।  এই আইন বা �কান িবিধর অধীেন সরল িব�ােস কৃত �কান কােয�র ফেল

�কান ব�ি� �িত�� হইবার স�াবনা থািকেল ত�� সরকার বা উহার �কান কম�কত�ার

িব�ে� �কান �দওয়ািন বা �ফৗজদাির মামলা বা অ� �কান আইনগত কায�ধারা দােয়র বা

�জু করা যাইেব না।]

201

মূসক পরামশ�ক
িনেয়াগ

১৩০। [(১) �কান কায�ধারায় �কান করদাতার পে� �িতিনিধ� করা বা তাহােক

পরামশ� �দােনর জ� চাট�াড� একাউে�ট�ট বা চাট�াড� �সে�টাির বা লাইেস�ধারী মূসক

পরামশ�গেণর মধ� হইেত �য �কান ব�ি�েক িনেয়াগ করা যাইেব।]
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       [(২) উপ-ধারা (১) এর উে�� পূরণকে�, �বাড�, মূসক পরামশ�ক িনেয়ােগর

শত�, প�িত ও দায়-দািয়� িনধ�ারণ কিরেত পািরেব। ]

  

203

করিণক �িট,
ইত�ািদর
সংেশাধন

১৩১। এই আইন বা তদধীন �ণীত িবিধমালার অধীন কৃত �কান কম�কাে� �কান করিণক বা

গািণিতক ভুল-�িট থািকেল মূসক কম�কত�া উ� ভুল-�িট সংেশাধন কিরেত পািরেবন।

দিললপে�র
�ত�ািয়ত
অ�িলিপ

১৩২। করদাতা কতৃ�ক আেবদেনর িভি�েত, িনধ�ািরত শত� ও প�িতেত, কিমশনার িন�বিণ�ত

দিললপে�র �ত�ািয়ত অ�িলিপ �দান কিরেত পািরেবন, যথা:―

  (ক) করদাতা কতৃ�ক মূসক কম�কত�ার িনকট সরবরাহকৃত দিললািদ বা কাগজপ�;

  (খ) উৎেস কর কত�নকারী স�া কতৃ�ক কর কত�েনর �মাণ��প মূসক কম�কত�ার িনকট

দািখলকৃত দিললপ�; বা

  (গ) �বাড� কতৃ�ক িনধ�ািরত অ� �কান দিলল।

  
মূসক ছাড়প�
�দান

১৩৩। (১) �কান করদাতা িনধ�ািরত শত� ও প�িতেত মূসক ছাড়পে�র জ� কিমশনােরর িনকট

আেবদন কিরেত পািরেবন।

  (২) কিমশনার িনধ�ািরত প�িতেত উ� করদাতােক মূসক ছাড়প� �দান কিরেত পািরেবন, যিদ

িতিন এই মেম� িনি�ত হন �য―

  (ক) করদাতার িনকট �কান কর পাওনা বা বেকয়া নাই; বা

  (খ) করদাতা কর পিরেশােধর জ� জামানত �দান কিরয়ােছন।

  
ব�ি�
মািলকানাধীন
�িত�ােনর
মাধ�েম কায��ম
স�াদন

১৩৪। �বাড�, িনধ�ািরত প�িত ও শেত�, িন�বিণ�ত এক বা একািধক কায�াবলী �িতেযািগতামূলক

মূেল� ব�ি� মািলকানাধীন �িত�ােনর মাধ�েম িন�� কিরেত পািরেব, যথা:-

  (ক) দািখলপে� উি�িখত �াথিমক তথ�সহ অ� �যেকান তথ� অম�ভু�ি� এবং �ি�য়াকরণ;

  (খ) ব�বসা সনা�করণ সংখ�া �দান করা হইয়ােছ এমন সকল ব�ি�র তািলকা ���তকরণ;

  (গ) �বাড� কতৃ�ক িনধ�ািরত অ� �কান কায��ম।

  
িবিধ �ণয়েনর
�মতা

১৩৫। এই আইেনর উে�� পূরণকে� এবং উহার িবধানাবলী সােপে�, �বাড�, সরকারী

�গেজেট ��াপন �ারা, িবিধ �ণয়ন কিরেত পািরেব।

মূসক কম�কত�া
ও কম�চারীেদর
ইউিনফম� এবং
ভাতা িনধ�ারণ

[১৩৫ক। �বাড�, িনধ�ািরত প�িতেত ও শেত�, মূসক কম�কত�া ও কম�চারীেদর জ�

ইউিনফম� এবং এত� সং�া� ভাতা িনধ�ারণ কিরেত পািরেব।]
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ইংেরিজেত
অনূিদত পাঠ
�কাশ

১৩৬। (১) এই আইন �বত�েনর পর সরকার, �েয়াজন মেন কিরেল, সরকাির �গেজেট ��াপন

�ারা, এই আইেনর বাংলা পােঠর ইংেরিজেত অনূিদত একিট িনভ�রেযাগ� পাঠ (Authentic

English Text) �কাশ কিরেত পািরেব।

  (২) বাংলা পাঠ ও ইংেরিজ পােঠর মেধ� িবেরােধর ��ে� বাংলা পাঠ �াধা� পাইেব।

  
রিহতকরণ ও
�হফাজত

১৩৭। (১) এই আইন �বত�েনর সে� সে� মূল� সংেযাজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সেনর

২২ নং আইন) রিহত হইেব।

  (২) উ� আইন রিহত হওয়া সে�ও―

  (ক) উ� আইেনর অধীন কৃত বা গৃহীত ব�ব�া, সাম��পূণ� হওয়া সােপে�, এই আইেনর

অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়ােছ বিলয়া গণ� হইেব;

  (খ) উ� আইেনর অধীন �ণীত সকল িবিধ, �দ� সকল আেদশ, জািরকৃত সকল ��াপন বা

�নািটশ এই আইেনর িবধানাবলীর সিহত সাম��পূণ� হওয়া সােপে�, রিহত বা সংেশািধত না

হওয়া পয��, বলবৎ থািকেব এবং এই আইেনর অধীন �ণীত, �দ� বা জািরকৃত হইয়ােছ

বিলয়া গণ� হইেব;

  (গ) উ� আইন �ারা বা উহার অধীন আেরািপত �কান কর বা িফস বা অ� �কান পাওনা, এই

আইন �বত�েনর অব�বিহত পূেব� অনাদায়ী থািকেল, উহা উ� আইন অ�যায়ী আদায় করা

হইেব, এবং �কান িবষয় অিন�� থািকেল, তাহা উ� আইন অ�যায়ী িন�� হইেব �যন উ�

আইন রিহত হয় নাই।

    
�াি�কালীন কর
িহসাব

১৩৮। (১) ধারা ৩৩ এর িবধানাবলী সে�ও, করেযাগ� সরবরােহর উপর আেরািপত মূল�

সংেযাজন কর এই আইন �বত�ন িদবেস �েদয় হইেব, যিদ―

  (ক) �কান সরবরাহ �বত�ন িদবেসর পের �দান করা হইয়া থােক বা পের �দান করা হয়; এবং

  (খ) �কান সরবরােহর জ� �বত�ন িদবেসর পূেব� কর চালানপ� ই�� করা হয় বা সরবরােহর

মূল� পিরেশাধ করা হয় বা উভয় কায��ম স�� করা হয়;

  তেব, যিদ মূল� সংেযাজন কর আইন, ১৯৯১ এর অধীন উ� ব�ি� সরবরােহর উপর মূল�

সংেযাজন কর পিরেশাধ কিরয়া থােকন এবং উ� মূল� সংেযাজন কর উ� আইেনর অধীন

কিমশনােরর িনকট �পশকৃত দািখলপে� �দশ�ন কিরয়া থােকন, তাহা হইেল মূল� সংেযাজন কর

�েদয় হইেব না।

  (২) উপ-ধারা (১) এর আওতায় স�ািদত �কান সরবরাহ আ��িমক বা পয�াবৃ� সরবরাহ

হইেল, �েত�ক অংেশর উপর পৃথকভােব মূল� সংেযাজন কর �েদয় হইেব এবং স�ািদত

কায��ম পৃথক সরবরাহ িহসােব গণ� হইেব।
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 দফা (১০) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(১) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (১৪) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(২) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (১৭) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৪(১) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (১৮ক) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৪(২) ধারাবেল সি�েবিশত।

 দফা (১৯) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৪(৩) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (২১) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(৪) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (২৩) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(৫) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (২৮) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৪(৪) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (৩২) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(৬) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (৩৫) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(৭) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (৩৬) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(৮) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (৩৭) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(৯) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (৩৮) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৪(৫) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (৪০) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৪(৬) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “মূসক কম�কত�া” শ��িল “কিমশনার”শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৫ (ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “৫০ (প�াশ)” সংখ�া, ব�নী ও শ� “৩০ (ি�শ)” সংখ�া, ব�নী ও শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(১১)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “৩ (িতন) �কািট” সংখ�া, ব�নী ও শ��িল “৮০ (আিশ) ল�” সংখ�া, ব�নী ও শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর
৫৩(১২) ধারাবেল �িত�ািপত।

 �কালন িচ� (:) �সিমেকালন িচে�র (;) পিরবেত� �িত�ািপত এবং শত�াংশ অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৪(৭) ধারাবেল
সংেযািজত।

 “িবপরীেত” শ�িট “ফল�িত��প বা সরবরােহর �েণাদনায়” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(১৩)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 
এই আইন
�বত�েনর পর
আব� চুি�

১৩৯। এই আইন �বত�েনর পর �কান চুি� স�ািদত হইেল এবং উ� চুি�েত মূল� সংেযাজন

কর এবং স�ূরক �ে�র িবধান অ�ভু�� না থািকেল-

  (ক) উ� চুি�মূেল�র মেধ� সরবরােহর উপর �েদয় মূল� সংেযাজন কর এবং স�ূরক ��

(যিদ থােক) অ�ভু�� আেছ বিলয়া গণ� হইেব; এবং

  (খ) সরবরাহকারী উ� সরবরােহর চুি�মূল� িনধ�ারণকােল মূল� সংেযাজন কর এবং স�ূরক

�� (যিদ থােক) অ�ভু�� না কিরেলও উ� চুি�র অধীন �দ� সরবরােহর উপর সরবরাহকারী

কতৃ�ক উ� কর পিরেশাধ কিরেত হইেব।
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 দফা (৬১) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(১৪) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “পণ� বা �সবা” শ��িল “পণ� বা �সবার উপকরণ” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৪(৮) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 “িনধ�ািরত প�িতেত” শ��িল “িবিনমেয়” শ�িটর পর অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(১৫)(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “িনধ�ািরত প�িতেত” শ��িল “িবিনমেয়” শ�িটর পর অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(১৫)(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-দফা (খ) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৫ (খ)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-দফা (চ) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৫ (খ)(আ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (৬৪) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(১৬) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কা�মস আইেনর” শ��িল “�� আইেনর” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(১৭) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-দফা (ছছ) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৫ (গ)(অ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-দফা (জ) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৫ (গ)(আ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-দফা (ঙ), (চ) এবং (ছ) উপ-দফা (ঙ) এবং (চ) এর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৪(৯) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “পণ�” শ�িট অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৪(১০) ধারাবেল িবলু�।

 দফা (৮৩) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(১৮) ধারাবেল িবলু�।

 দফা (৮৪) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(১৯) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (৮৫) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(২০) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমি�ত কর চালানপ� এবং” শ��িল অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৪(১১) ধারাবেল িবলু�।

 “সংি�� কম�কত�া” শ��িল “কিমশনার” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(২১) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (৯৭) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(২২) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (৯৭ক) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(২৩) ধারাবেল সি�েবিশত।

 দফা (১০১) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৩(২৪) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (১০৩) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৪(১২) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-দফা (ঙ) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৫ (ঘ) ধারাবেল িবলু� ।

 ধারা ৪ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৫ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “িনধ�ািরত শত� ও প�িতেত” শ��িল “িনধ�ািরত প�িতেত” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৫(ক) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 �কালন িচ� (:) দািড় িচে�র (।) পিরবেত� �িত�ািপত এবং শত�াংশ অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৫(খ) ধারাবেল সংেযািজত।

 উপ-ধারা (১ক) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৬ ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ৬ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৮ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “িনধ�ািরত শত� ও প�িতেত” শ��িল অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৬ ধারাবেল িবলু�।

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1303.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1376.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1376.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1376.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1376.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1303.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1303.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1303.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1303.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1376.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1303.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1303.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1376.html
http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-1303.html


bdlaws.minlaw.gov.bd/act-print-1106.html 90/95

06/08/2022 মূল� সংেযাজন কর ও স�ূরক �� আইন, ২০১২

ই

 “সংি�� কম�কত�ার” শ��িল “কিমশনােরর” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৭ (ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দাঁিড় (।) িচ� �কালন (:) িচে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 শত�াংশ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৮(ক) ধারাবেল িবলু�।

 “সংি�� কম�কত�া” শ��িল “কিমশনার” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৭ (খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমি�ত কর চালানপ� এবং” শ��িল অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৭ (গ) ধারাবেল িবলু�।

 উপ-ধারা (৭) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৮(খ) ধারাবেল সংেযািজত।

 “িনধ�ািরত শত� ও প�িতেত �েয়াজনীয় ব�ব�া �হণ কিরেবন।” শ��িল এবং িচ� “কিমশনােরর িনকট �পািরশ কিরেবন; এবং” শ��িল এবং িচে�র
পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৭ (ঘ)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (গ) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৭ (ঘ)(আ) ধারাবেল িবলু�।

 “সংি�� কম�কত�ার” শ��িল “কিমশনােরর” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সংি�� কম�কত�া” শ��িল “কিমশনার” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৫৯(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সংি�� কম�কত�ার” শ��িল “কিমশনােরর” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৬০(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সংি�� কম�কত�া” শ��িল “কিমশনার” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৬০(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সংি�� কম�কত�া” শ��িল “কিমশনার” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৮ (ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সংি�� কম�কত�া” শ��িল “কিমশনার” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৮ (খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কিমশনার কতৃ�ক” শ��িল অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৭(ক) ধারাবেল িবলু�।

 “সংি�� কম�কত�া শ��িল “কিমশনার” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৭(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সংি�� কম�কত�া শ��িল “কিমশনার” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৭(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ১৪ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৬১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৩) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৬২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ঘ) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৬৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৩৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “না” শ�িট অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪০ ধারাবেল িবলু�।

 উপ-ধারা (৫) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৬৪ ধারাবেল সংেযািজত।

 “র�ািনর” শ�িট অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৬৫ (ক) ধারাবেল িবলু�।

 “কা�মস আইেনর” শ��িল “�� আইেনর” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৬৫ (খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কা�মস আইেনর” শ��িল “�� আইেনর” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৬৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৫) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ২৭ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৬৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ২৮ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৬৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৩১ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৬৯ ধারাবেল �িত�ািপত।
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 উপ-ধারা (২) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “৩ (িতন)” সংখ�া, ব�নী ও শ� “৪ (চার)” সংখ�া, ব�নী ও শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪১ ধারাবেল
�িত�ািপত।

 “চারিট কর �ময়ােদর” শ��িল “�ইিট কর �ময়ােদর” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৮(খ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 ধারা ৩২ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৭০ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৫৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৫) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৩২ক অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৭১ ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ৩৩ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৭২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “৯০(ন�ই)” সংখ�া, ব�নী ও শ� “৬০(ষাট)” সংখ�া, ব�নী ও শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬০ ধারাবেল
�িত�ািপত।

 ধারা ৩৫ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৭৩ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৪৬ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৭৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “চারিট কর �ময়ােদর” শ��িল “�ইিট কর �ময়ােদর” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬১(ক)(অ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 “বা �য়-িব�য় িহসাব পু�েক” শ��িল “�য় িহসাব পু�েক” শে�র পর অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬১(ক)(আ) ধারাবেল
সি�েবিশত।

 “র�ািনর ��� ব�তীত মূসেকর হার ১৫ শতাংেশর” শ��িল ও সংখ�া “মূসেকর হার ১৫ শতাংেশর” শ��িল ও সংখ�ার পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১
(২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৩(ক) (অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 �সিমেকালন িচ� (;) দািড় িচে�র (।) পিরবেত� �িত�ািপত এবং দফা (ঢ) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬১(ক)(ই) ধারাবেল
সংেযািজত।

 �সিমেকালন িচ� (;) দািড় িচে�র (।) পিরবেত� �িত�ািপত এবং দফা (ণ) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৪(ক)(আ) ধারাবেল
সংেযািজত।

 দফা (ঘ) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (গ) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৪(খ)(অ) ধারাবেল িবলু� ।

 “(২)” ব�নী ও সংখ�া “(৫)” ব�নী ও সংখ�ার পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬১(গ)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 �সিমেকালন িচ� (;) দািড় িচে�র (।) পিরবেত� �িত�ািপত এবং দফা (ঙ) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬১(গ)(আ) ধারাবেল
সংেযািজত।

 “, ব�াংক, বীমা, ব�র” কমা�িল ও শ��িল “িব��ৎ” শ�িটর পর অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৪(খ)(আ) ধারাবেল
সি�েবিশত।

 “T হইল �কান কর �ময়ােদ িনবি�ত” শ��িল “T হইল �কান কর �ময়ােদ িন�বিণ�ত” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং
আইন) এর ৪৫ �িত�ািপত।

 ধারা ৪৮ অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (ঙ) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৬ ধারাবেল িবলু� ।

 উপ-ধারা (১) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৭৫ ধারাবেল �িত�ািপত।
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 “ধারা ৩৩ এর িবধানাবলী সে�ও,” শ��িল, সংখ�া এবং কমা “উপ-ধারা” শে�র পূেব� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬৩(ক)
ধারাবেল সি�েবিশত।

 “কর চালানপ�” শ��িল “সমি�ত কর চালানপ� এবং উৎেস কর কত�ন সনদপ�” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন)
এর ৬৩(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৩) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৫) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬৩(গ) ধারাবেল সংেযািজত।

 উপ-ধারা (২) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৩) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৫১ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৭৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৫৩ অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “িবিশ� মূসক” শ��িল “িবিশ� স�ূরক ��” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৭৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কা�মস আইেনর” শ��িল “�� আইেনর” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৭৮(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “, �র�েলটির িডউিট এবং অ�া� ��” কমা ও শ��িল “এবং �র�েলটির িডউিট” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং
আইন) এর ৭৮(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বা বাংলােদেশ িব�েয়র উে�ে� আমদািনকৃত” শ��িল “বাংলােদেশ ��তকৃত” শ��িলর পের অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর
৭৯ ধারাবেল সি�েবিশত।

 “কা�মস আইেনর” শ��িল “�� আইেনর” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮০(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কা�মস আইেনর” শ��িল “�� আইেনর” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮০(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৬১ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৬২ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮২ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “৪ (চার)” সংখ�া, ব�নী ও শ�িট “৩ (িতন)” সংখ�া, ব�নী ও শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৩(ক) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 শত�াংশ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৩(খ) ধারাবেল িবলু�।

 উপ-ধারা (৪) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৩(খ) ধারাবেল সংেযািজত।

 �কালন িচ� (:) দািড় িচে�র (।) পিরবেত� �িত�ািপত এবং শত�াংশ অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬৬(ক) ধারাবেল সংেযািজত।

 উপ-ধারা (১ক) ও (১খ) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬৬(খ) ধারাবেল সংেযািজত।

 ধারা ৬৮ অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কিমশনার বা মহাপিরচালক” শ��িল “কিমশনার” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কিমশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীেত বিণ�ত যেথাপযু� কম�কত�া” শ��িল ও সংখ�া “কিমশনার” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯
নং আইন) এর ৬৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কিমশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীেত বিণ�ত যেথাপযু� কম�কত�া” শ��িল ও সংখ�া “কিমশনার” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯
নং আইন) এর ৬৯(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “, বা অিনয়িমতভােব উপকরণ কর �রয়াত বা �াসকারী সম�য় �হণ কিরয়ােছন” শ��িল অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬৯(খ)
ধারাবেল িবলু�।
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 “কিমশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীেত বিণ�ত যেথাপযু� কম�কত�া” শ��িল ও সংখ�া “কিমশনার” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯
নং আইন) এর ৬৯(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কিমশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীেত বিণ�ত যেথাপযু� কম�কত�া” শ��িল ও সংখ�া “কিমশনার” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯
নং আইন) এর ৬৯(ঘ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কিমশনার বা ধারা ৮৬ এর সারণীেত বিণ�ত যেথাপযু� কম�কত�ােক” শ��িল “কিমশনারেক” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং
আইন) এর ৬৯(ঙ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৫) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৬৯(চ) ধারাবেল সংেযািজত।

 উপ-ধারা (১) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৭০ ধারাবেল �িত�ািপত।

 দফা (চচ) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৪(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 দফা (চচচ) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৭১ ধারাবেল সি�েবিশত।

 দফা (ছ) ও (জ) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৪(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৪) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৪ (গ) ধারাবেল সংেযািজত।

 “সরকাির কম�কত�া, ব�াংক, বীমা ও আিথ�ক �িত�ােনর কম�কত�াগণ সহায়তা �দােন বাধ� থািকেবন” শ��িল ও কমা�িল “সরকাির কম�কত�া এবং সকল
ব�াংক কম�কত�া সহায়তা �দান কিরেবন” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “, চাট�াড� একাউে�ট�ট ফাম�” কমা ও শ��িল “বীমা” শে�র পর অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৪৯ ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ৮৩ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৪) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৭২ ধারাবেল সংেযািজত।

 “সংি�� পণ�, দিললািদ ও যানবাহন কিমশনার বা মহাপিরচালক বা তৎকতৃ�ক �মতা�া� মূসক কম�কত�া িনধ�ািরত প�িতেত আটক,” শ��িল ও
কমা�িল “সংি�� পণ� কিমশনার িনধ�ািরত প�িতেত” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ব�থ�তা, অিনয়ম বা কর ফাঁিকর ��ে�” শ��িল ও কমা “ব�থ�তা বা অিনয়েমর ��ে�” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং
আইন) এর ৫০(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ব�থ�তা, অিনয়ম বা কর ফাঁিকর ��ে�” শ��িল ও কমা “ব�থ�তা বা অিনয়েমর ��ে�” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং
আইন) এর ৫০(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ৮৬ �ত উি�িখত মূসক কম�কত�া” শ��িল ও সংখ�া “কিমশনার” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৮(ক)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমপিরমাণ” শ� “ি��ণ” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৫০(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমপিরমাণ” শ� “ি��ণ” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৫০(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমপিরমাণ” শ� “ি��ণ” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৫০(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সমপিরমাণ” শ� “ি��ণ” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৫০(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 নতুন দফা (ঢ) ও এি��সমূহ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৮(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-ধারা (১ক) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৮(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “ব�থ�তা, অিনয়ম বা কর ফাঁিক” শ��িল ও কমা “ব�থ�তা ও অিনয়ম” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৫০(ঘ)
ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ৮৬ �ত উি�িখত মূসক কম�কত�ােক” শ��িল ও সংখ�া “কিমশনারেক” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর
৮৮(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।
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 “ধারা ৮৬ �ত উি�িখত মূসক কম�কত�ােক” শ��িল ও সংখ�া “কিমশনারেক” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর
৮৮(গ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “ধারা ৮৬ �ত উি�িখত �েত�ক মূসক কম�কত�া” শ��িল ও সংখ�া “�েত�ক কিমশনার” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং
আইন) এর ৮৮(ঘ)(অ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “, উপ-ধারা (১) এর সারণীর (১) নং কলােমর �িমক নং (চ) এর ��� ব�তীত,” কমা�িল, শ��িল, ব�নী�িল, সংখ�া�িল ও বণ��িল “ব�ি�েক”
শ�িটর পর অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৮(ঘ)(আ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ৮৬ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৮৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “সহকারী কিমশনােরর িনে� নেহন এমন �কান কম�কত�া” শ��িল “িনধ�ািরত মূসক কম�কত�া” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১
নং আইন) এর ৫১(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৩) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৭৩ ধারাবেল সংেযািজত।

 “ব�থ�তা, অিনয়ম বা কর ফাঁিকর ��ে�” শ��িল ও কমা “ব�থ�তা বা অিনয়েমর ��ে�” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং
আইন) এর ৫১(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৮৮ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯০ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ৮৯ক অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯১ ধারাবেল সি�েবিশত।

 “উ� অিডট ম�া�য়াল অ�যায়ী” শ��িল অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৫২ ধারাবেল িবলু�।

 উপ-ধারা (৫) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯২ ধারাবেল সংেযািজত।

 নূতন ধারা ৯০ক অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৫৩ ধারাবেল সি�েবিশত।

 “কিমশনার বা মহাপিরচালক এর িনকট হইেত �মতা�া� সহকারী কিমশনার বা সহকারী পিরচালেকর পদময�াদার িনে� নেহন এমন �কান” শ��িল
“�মতা�া�” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৩(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “উ�” শ�িট “�মতা�া�” শ�িটর পূেব� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৩(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-ধারা (৪) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৩(গ) ধারাবেল িবলু�।

 “কর” শ�িট “স�ূরক ��” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “কর” শ�িট “স�ূরক ��” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (১ক) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৫(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “সহকারী কিমশনার” শ��িল “উপ-কিমশনার” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৭৪ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�নািটেশ বা সািট�িফেকেট” শ��িল “�নািটেশ” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৫(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “�নািটেশ বা সািট�িফেকেট” শ��িল “�নািটেশ” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৫(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বা বেকয়া আদায় কম�কত�া” শ��িল “কিমশনার” শ�িটর পর অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৫(গ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “বা সািট�িফেকট” শ��িল “�নািটশ” শ�িটর পর অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৫(ঘ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “কিমশনার বা বেকয়া আদায় কম�কত�া” শ��িল “কিমশনার” শ�িটর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৫(ঙ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 “কা�মস কিমশনার” শ��িল “�� কিমশনার” শ��িলর পিরবেত� অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৫(চ) ধারাবেল
�িত�ািপত।

 “সমি�ত” শ�িট অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৫৪ ধারাবেল িবলু�।

 উপ-ধারা (৩) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৬ ধারাবেল সংেযািজত।
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06/08/2022 মূল� সংেযাজন কর ও স�ূরক �� আইন, ২০১২

 উপ-ধারা (১) অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৫৫ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৭ ধারাবেল সংেযািজত।

 ধারা ১২১ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “২০(িবশ)” সংখ�া, ব�নী ও শ� “১০(দশ)” সংখ�া, ব�নী ও শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৭৫ ধারাবেল
�িত�ািপত।

 ধারা ১২২ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ৯৯ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৭৬(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (৫ক) এবং (৫খ) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৭৬(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “আিপল” শ� “িরিভশন” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৫৬(ক) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “আিপেলর” শ� “িরিভশেনর” শে�র পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর ১১ নং আইন) এর ৫৬(খ) ধারাবেল �িত�ািপত।

 “জািলয়ািত বা �ফৗজদাির” শ��িল “িক�” শ�িটর পর অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ১০০ ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ১২৬ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ১০১ ধারাবেল �িত�ািপত।

 “বা আগাম কর” শ��িল “স�ূরক ��” শ��িলর পর অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৭৭(ক) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “বা আগাম কর” শ��িল “স�ূরক ��” শ��িলর পর অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৭৭(খ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 “বা আগাম কর” শ��িল “স�ূরক ��” শ��িলর পর অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৭৭(গ) ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ১২৬ক অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ১০২ ধারাবেল সি�েবিশত।

 “মািসক ১(এক) শতাংশ” শ��িল, সংখ�া ও ব�নী “মািসক ২ (�ই) শতাংশ” শ��িল, সংখ�া ও ব�নীর পিরবেত� অথ� আইন, ২০২১ (২০২১ সেনর
১১ নং আইন) এর ৫৭ ধারাবেল �িত�ািপত।

 �কালন (:) �া�ঃি�ত দাঁিড় (।) িচে�র পিরবেত� �িত�ািপত এবং শত�াংশ ও ব�াখ�া অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ১০৩
ধারাবেল সংেযািজত।

 ধারা ১২৭ক ও ১২৭খ অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ১০৪ ধারাবেল সি�েবিশত।

 ধারা ১২৯ক অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ১০৫ ধারাবেল সি�েবিশত।

 উপ-ধারা (১) অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ১০৬ ধারাবেল �িত�ািপত।

 উপ-ধারা (২) অথ� আইন, ২০২০ (২০২০ সেনর ৯ নং আইন) এর ৭৮ ধারাবেল �িত�ািপত।

 ধারা ১৩৫ক অথ� আইন, ২০১৯ (২০১৯ সেনর ১০ নং আইন) এর ১০৭ ধারাবেল সি�েবিশত।
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