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2017-18 অর্ থ বছরেে বারেরে প্রস্তাববত আয়কে খারতে উরেখর াগ্য সংস্কাে
আইনী সাংস্কার
■ ব্যগি করোতা এবাং বকাম্পাগন ব্যতীত অন্যান্য বেগণর করোতার জন্য করমুি সীমা ও করহার
 প্রতিবন্ধী ব্যতি করদািার করমুি আয়ের সীমা 3 লক্ষ 75 হাজার টাকা হয়ি ৪ লক্ষ টাকাে বৃতি;

 অন্যান্য বেগণর করোতার জন্য করমুি আদয়র গবদ্যমান সীমা অপগরবগতডত রাখা;
 করহাদরর গবদ্যমান ধাপসমূহ এবাং এলাকা গভগিক ন্যূনতম কদরর গবদ্যমান হার অপগরবগতডত রাখা।

■ বকাম্পাগন করহার
বকাম্পাগন করোতার আয়কদরর গবদ্যমান হার অপগরবগতডত রাখা।

সমতা ও ন্যায্যতা: সারচাজড
 ব্যতি-করদািার নীট পতরসম্পয়দর প্রদতশিি মূয়ের তিতিয়ি আয়রাতপি সারচায়জির তবদ্যমান হার
অপতরবতিিি রাখা;
 তসগায়রট, তবতি, জদ িা, গুলসহ সকল প্রকার িামাকজাি পণ্য প্রস্তুিকারী করদািার উি ব্যবসাে হয়ি
অতজিি আয়ের উপর 2.5% হায়র সারচাজি আয়রাপ।
[আয়কর হার ও সারচার্জের হার্রর জন্য পরররিষ্ট অংি দ্রষ্টব্য]
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প্রবৃগি ও ব্যবসায় সহায়তা এবাং ব্যবসা পররচালনা সহজীকরণ
 নীটওয়ূার ও ওদভন গাদমডন্টস স পাপােন ও রতানাগনদত গনদয়াগজত করোতার পি পণ্য রতানাগন হদত পদ্ভূত
আদয়র পপর প্রদ াজূ কর হার 15 শতাাংশ গনধ ডারণ;
 যে সকল যকাম্পাতন করদািার তরটান ি দাতখয়লর বিিমান সমেসীমা 15 জুলাই যস সকল যকাম্পানী
করদািার জন্য এ সমেসীমা বতধ িি কয়র 15 সসরেম্বে কো।
 িথ্য-প্রযুতির 8টি নতুন খািয়ক কর অব্যাহতি সুতবধার আওিাে আনা:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Software or application customization;
Website development;
Website hosting;
Digital data analytics;
Software test lab services;
Overseas medical transcription;
Robotics process outsourcing;
Cyber security services.

 Alternative Investment Fund এর আেয়ক কর অব্যাহতি প্রদান। িয়ব উি ফান্ড এর আে েখন
বতিি হয়ব িখন িা লি্াাংশ তহয়সয়ব তবয়বতচি ও করয়োগ্য হয়ব।
 বাাংলাদেশ বসবকউবেটিে এন্ড এক্সরেঞ্জ কবিশন এে আয়রক 5 বছরেে েন্য ১০০% কে অব্যাহবত প্রদান।

সামাগজক োগয়ত্ব
 সরকার কর্তক
ড প্রেি মুগিদ ািা ভাতা, দু:স্থ ভাতা বা অনুরূপ কল্যাণ ভাতা এবাং বাংলার্েি মুরির্ াদ্ধা
কল্যাণ ট্রাস্ট হর্ে প্রাপ্ত সম্মানীর পপর কর অব্যাহগত প্রোন;
 সকল জাতীয় পেক/ পুরস্কাদরর অর্ ড ও সুগবধাদক কর অব্যাহগত প্রোন;
 অবচয় পগরগণনার বেদে ব্যবসায় প্রগতষ্ঠাদনর কমী বা গশো প্রগতষ্ঠাদনর গশোর্ীদের াতায়াদত ব্যবহৃত
বাস বা গমগনবাদসর ক্রয়মূদল্যর পধ্বসডসীমা প্রদ াজূ না হওয়া;
 Elderly care home পররচালনা হর্ে অরজেে আয়দক কর অব্যাহগত প্রোন।
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পগরদবশ
 পতরয়বশ দূষণয়রাধ ও প্রতিয়বশগি িারসাম্য বজাে রাখার স্বায়থ ি এবায়রর করনীতিয়ি পতরয়বশ সাংরক্ষয়ণর
তবষেটি সম্পৃি করা হয়েয়ে। এ তবয়বচনাে তিতর যপাশাক খায়ির যে সকল যকাম্পাতন-করদািার
কারখানার আন্তেথাবতকভারব স্বীকৃত green building certification র্াকরব সস সকল সকাম্পাবনে
কেহাে 14 শতাংরশ হ্রাসকেণ।

আন্তজডাগতক সদব ডািম চচ ডা
■ কর ব্যবস্থাপনায়ক তিতজটাল করার লয়ক্ষ্(ক) অনলাইরন বেোন থ, আপীল আরবদন, ববকল্প ববরোধ বনষ্পবিে আরবদনসহ ববববধ আরবদন গ্রহণ;

(খ) বসরেি সেনারেরেড আরদশ, সনাটিশ, সনদ ইতযাবদ ইস্যয;
(গ) কেদাতাে বহসাব, বববেণী, দবলল, উপাি ইতযাবদ ইরলকট্রবনক ববন্যারস বা ইরলকট্রবনক বিবডয়ারত
কে ববভারেে বনকে দাবখরলে ববধান প্রবতথন।

সহজীকরণ, স্পষ্টীকরণ ও পগরপালন
 ব্যতিয়েতণর করদািার কর পতরপালন আয়রা সহজ করার লয়ক্ষ্ 25 লক্ষ টাকার অতধক গ্রস সম্পদ
রয়েয়ে এরূপ করদািার জন্য সম্পদ তববরণী দাতখল ঐতিক করা । িয়ব করদািা যমাটর গাতির
মাতলক হয়ল বা তসটি কয়পিায়রশন এলাকাে এপাট িয়মি বা গৃহ-সম্পতি ক্রয়ে িার যকান তবতনয়োগ
থাকয়ল সম্পদ তববরণী দাতখল করয়ি হয়ব।
 কর অতিট পিতি আয়রা সহজ, স্বি ও যুয়গাপয়োগী করা;
 ব্যবসা বা যপশার তনব িাতহ (executive) বা ব্যবস্থাপনা (management) পয়দ তনয়োতজি
যবিনয়িাগী কমীর জন্য তরটান ি দাতখল বাধ্যিামূলক করা;
 কর তনবন্ধয়নর আওিা সম্প্রসারণ করা;
 কয়েকটি যক্ষয়ে উৎস কয়রর হার পুনতব িন্যাস ও প্রায়োতগক অস্পষ্টিা দূরীকরণ;
 পুনউয়মাতচি কর মামলা তনষ্পতির প্রতক্রো আয়রা সহজ, স্বি ও যুয়গাপয়োগী করা এবাং প্রায়োতগক
অস্পষ্টিা দূরীকরণ।
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কর ব্যবস্থাপনার সাংস্কার
■

প্রশাসতনক সাংস্কার:
তবগি বায়জয়ট তিনটি যক্ষয়ে প্রশাসতনক সাংস্কায়রর প্রস্তাব করা হয়েতেল, ো 2018 সায়লর জুন মায়সর
ময়ধ্য বাস্তবাতেি হয়ব(1) (ক) উৎস কর খায়ির ব্যবস্থাপনা উন্নেয়নর জন্য যকন্দ্রীে উৎস কর ইউতনট প্রতিষ্ঠা;
(খ) ইয়লক্ট্রতনক উৎস কর ব্যবস্থা প্রচলন;
(গ) যকন্দ্রীে উৎস কর ইউতনয়টর অধীয়ন উপযুি সাংখ্যক উৎস কর মতনটতরাং অঞ্চল গঠন;
(2) আধুতনক ও প্রযুতিমুখী কর িথ্য ইউতনট গঠন ো যদয়শর অন্যান্য তসয়েয়মর সায়থ আন্তঃসাংযুি
যথয়ক স্বোংতক্রেিায়ব কর িথ্য লাি করয়ব এবাং কর ফাঁতক উদঘাটন ও করদািা তচতিিকরয়ণ
কাজ করয়ব;
(3) আন্তজিাতিক কর ফাঁতক যরাধ এবাং তবয়দয়শ পাচারকৃি অথ ি ও িার উপর প্রয়োজ্ কর পুনরুিায়র
আন্তজিাতিক কর ব্যবস্থাপনার একটি উপযুি প্রশাসতনক কাঠায়মা সৃজন।

■
■

েয়শার ও কুতষ্টোে দুটি নতুন কর অঞ্চল স্থাপন;
আয়রা 103টি উপয়জলাে আেকয়রর সায়কিল অতফস প্রতিষ্ঠা।

4

পবেবশষ্ট
ব্যবি কেদাতা এবং সকাম্পানী ব্যতীত অন্যান্য কেদাতাে কেহাে
(ক) করমুি আয়ের সীমা:
করমুি আয়ের সীমা
(টাকাে)
২ লক্ষ ৫০ হাজার

করদািা
সাধারণ করদািা
মতহলা ও ৬৫ বের বা িদূর্ধ্ি বেয়সর করদািা

৩ লক্ষ

প্রতিবন্ধী ব্যতি করদািা

4 লক্ষ

যগয়জটভুি যুিাহি মুতিয়োিা করদািা

৪ লক্ষ ২৫ হাজার

(খ) সাধারণ করহার:
যমাট আে

করহার

প্রথম ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা পে িন্ত যমাট আয়ের উপর -

শূন্য

পরবিী ৪ লক্ষ টাকা পে িন্ত যমাট আয়ের উপর -

১০ শিাাংশ

পরবিী ৫ লক্ষ টাকা পে িন্ত যমাট আয়ের উপর -

১৫ শিাাংশ

পরবিী ৬ লক্ষ টাকা পে িন্ত যমাট আয়ের উপর -

২০ শিাাংশ

পরবিী ৩০ লক্ষ টাকা পে িন্ত যমাট আয়ের উপর-

২৫ শিাাংশ

অবতশষ্ট যমাট আয়ের উপর -

৩০ শিাাংশ

(গ) তবয়শষ করহার:
তসগায়রট,তবতি, জদ িা, গুলসহ সকল প্রকার িামাকজাি পণ্য
প্রস্তুিকারী ব্যবসা হয়ি অতজিি আে
বাাংলায়দয়শ অতনবাসী (অতনবাসী বাাংলায়দশী ব্যিীি) এরূপ ব্যতি
যেতণভুি করদািার অতজিি আে
তনবতন্ধি সমবাে সতমতির অতজিি আে

৪৫ শিাাংশ
৩০ শিাাংশ
১৫ শিাাংশ

যকান প্রতিবন্ধী ব্যতির তপিামািা বা আইনানুগ অতিিাবয়কর জন্য করমুি সীমা ২৫,০০০/- টাকা যবশী
হয়ব।
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এলাকাবভবিক ন্যযনতি কে
এলাকার তববরণ

ন্য্নিম কর

ঢাকা উির তসটি কয়পিায়রশন, ঢাকা দতক্ষণ তসটি কয়পিায়রশন এবাং চট্টগ্রাম
তসটি কয়পিায়রশন এলাকাে অবতস্থি করদািা
অন্যান্য তসটি কয়পিায়রশন এলাকাে অবতস্থি করদািা

৫,০০০/-

তসটি কয়পিায়রশন ব্যিীি অন্যান্য এলাকাে অবতস্থি করদািা

৩,০০০/-

৪,০০০/-

সকাম্পাবন কেদাতাে কেহাে
প্রস্তাতবি হার

তববরণ
পাবতলকতল যেয়িি যকাম্পাতন

২৫ শিাাংশ

নন-পাবতলকতল যেয়িি যকাম্পাতন
পাবতলকতল যেয়িি-ব্যাাংক, বীমা ও আতথ িক প্রতিষ্ঠান
(মায়চ িি ব্যাাংক ব্যিীি)/ সরকার কর্তক
ি 2013 সায়ল অনুয়মাতদি ব্যাাংক,
বীমা ও আতথ িক প্রতিষ্ঠান

৩৫ শিাাংশ

নন-পাবতলকতল যেয়িি-ব্যাাংক, বীমা ও আতথ িক প্রতিষ্ঠান

৪২.৫ শিাাংশ

মায়চ িি ব্যাাংক
তসগায়রট, তবতি, জদ িা, গুলসহ সকল প্রকার িামাকজাি পণ্য প্রস্তুিকারী
যকাম্পাতন
যমাবাইল যফান:
পাবতলকতল যেয়িি যকাম্পাতন
নন-পাবতলকতল যেয়িি যকাম্পাতন
লি্াাংশ আে

৩৭.৫ শিাাংশ
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৪০ শিাাংশ

৪৫ শিাাংশ
৪০ শিাাংশ
৪৫ শিাাংশ
২০ শিাাংশ

ব্যবি কেদাতাে সােোেথ
নীট পতরসম্পয়দর মূেমান

সারচাজি
(আেকয়রর শিকরা
হায়র)

(ক) দুই যকাটি পঁতচশ লক্ষ টাকা পে িন্ত-

শূন্য

(খ) দুই যকাটি পঁতচশ লক্ষ টাকার অতধক তকন্তু পাঁচ যকাটি টাকার অতধক
নে(গ) পাঁচ যকাটি টাকার অতধক তকন্তু দশ যকাটি টাকার অতধক নে-

১০ শিাাংশ
১৫ শিাাংশ

(ঘ) দশ যকাটি টাকার অতধক তকন্তু পয়নর যকাটি টাকার অতধক নে-

২০ শিাাংশ

(ঙ) পয়নর যকাটি টাকার অতধক তকন্তু তবশ যকাটি টাকার অতধক নে-

25 শিাাংশ

(চ) তবশ যকাটি টাকার অতধক যে যকান অাংয়কর উপর-

30 শিাাংশ

নীট পতরসম্পয়দর মূেমান ২ যকাটি ২৫ লক্ষ টাকা অতিক্রম করয়ল ন্য্নিম সারচায়জির পতরমাণ ৩
হাজার টাকা বহাল রাখা।

িামাকজাি পণ্য প্রস্ত্িি ব্যবসাে হয়ি অতজিি আয়ের উপর সারচাজি
তসগায়রট, তবতি, জদ িা, গুলসহ সকল প্রকার িামাকজাি পণ্য প্রস্ত্িিকারক করদািার উি ব্যবসাে হয়ি
অতজিি আয়ের উপর 2.5% হায়র সারচাজি আয়রাপ।

কেনীবত উইং
1 জুন 2017
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