গণপ্রজাতন্ত্রী বাাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড
ঢাকা।
[ মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক ]
প্রজ্ঞাপন
তাররখ: ২০ জ্জৈষ্ঠ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ / ০৩ জুন, ২০২১ রিষ্টাব্দ।
এস.আর.ও. নাং-১৬১-আইন/২০২১/১৫৮-মূসক।- মূল্য সাংদ াজন কর ও
সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সদনর ৪৭ নাং আইন) এর ধারা ১৩৫, ধারা ১২৭খ এর
সরিত পঠিতব্য, এ প্রেত্ত ক্ষমতাবদল জাতীয় রাজস্ব ববার্ ড রনম্নরূপ রবরধমালা প্রণয়ন কররল,
থা:১। রশদরানাম। এই রবরধমালা টাইলস বা স্যারনটারর পদের রর্লার বা
পররদবশক কর্তক
ড সরবরািকৃত পদের উপর আদরাপণীয় মূল্য সাংদ াজন কর আোয়
রবরধমালা, ২০২১ নাদম অরিরিত িইদব।
২। সাংজ্ঞা।- রবষয় বা প্রসদঙ্গর পররপরি বকাদনা রকছু না থারকদল, এই
রবরধমালায়(ক) “আইন” অথ ড মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২
সদনর ৪৭ নাং আইন);
(খ) “ব্যবসায়ী” অথ ড আইদনর র্ততীয় তফরসদল সাংজ্ঞারয়ত ব্যবসায়ী;
(গ) “মূসক” অথ ড মূল্য সাংদ াজন কর; এবাং
(ঘ) “মূসক রবরধমালা” অথ ড মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক রবরধমালা,
২০১৬।
৩। প্রদ াজৈতা। এই রবরধমালা শুধুমাত্র টাইলস বা স্যারনটারর পদের রর্লার বা
পররদবশক ািারা করমশন রিরত্তক ব্যবসা পররচালনা কররয়া থাদকন তািাদের বক্ষদত্র
প্রদ াজৈ িইদব:
তদব শতড থাদক ব , একজন ব্যক্তি একই সাথে স্থানীয় উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠাথনর
ক্তিলার বা পক্তরথবশক এবং আমদাক্তনকৃি পথের ব্যবসায়ী হইথল িাহার জন্য এই
ক্তবক্তিমালা প্রথ াজয হইথব না।

৪। মূসক রনরূপণ, আোয় ও রিসাব রক্ষণ। টাইলস বা স্যারনটারর পদের রর্লার
বা পররদবশক ািারা করমশন রিরত্তক ব্যবসা পররচালনা কররয়া থাদকন তািাদের বক্ষদত্র
রনম্নরূদপ মূসক রনরূপণ, আোয় ও রিসাবরক্ষণ ব্যবরিত িইদব, থা:(ক) সরবরািকারীদক টাইলস বা স্যারনটারর পদের উৎপােনকারী প্ররতষ্ঠাদনর
রর্লার বা পররদবশক িইদত িইদব;
(খ)

উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠাথনর ক্তনকট হইথি ক্তিলার বা পক্তরথবশক কর্তক
ৃ প্রাপ্ত
কক্তমশথনর উপর ১৫ (পথনর) শিাংশ হাথর মূল্য সংথ াজন কর প্রথদয়
হইথব;

(গ)

ক্তিলার বা পক্তরথবশক কর্তক
ৃ ক্তবভাগীয় কমৃকিৃার ক্তনকট উপকরণ-উৎপাদ
সহগ ফরম মূসক-৪.৩ দাক্তখথলর সময় কলাম (৫), (৬), (৭), (৮) ও (৯)
ফাঁকা রাখা াইথব এবং কলাম (১০) এ কক্তমশন ক্তলক্তপবদ্ধ কক্তরয়া কলাম
(১১) এ কক্তমশথনর পক্তরমাণ উথেখ কক্তরথি হইথব;

(ঘ)

স্যাক্তনটাক্তর ওয়যার বা টাইলস উৎপাদনকারী কর্তক
ৃ গৃহীি সরবরাহ মূথল্যর
মথে ক্তিলার বা পক্তরথবশক এর কক্তমশন অন্তর্ভৃি োক্তকথল এবং উিরূপ
সরবরাহ মূথল্যর ক্তবপরীথি সমুদয় মূসক উৎপাদন প ৃাথয় পক্তরথশাক্তিি
হইথল ক্তিলার বা পক্তরথবশক কর্তক
ৃ উি পে সরবরাহ করথ াগ্য সরবরাহ
ক্তহসাথব ক্তবথবক্তিি হইথব না, এবং উি সরবরাথহর ক্ষেথে ক্তিলার বা
পক্তরথবশক প ৃাথয় মূসক প্রথদয় হইথব না, িথব এইরূপ ক্ষেথে পক্তরক্তশষ্ট
অনু ায়ী ক্তিলার বা পক্তরথবশক সংক্তিষ্ট ক্তবভাগীয় কমৃকিৃার ক্তনকট
উৎপাদনকারী কর্তক
ৃ ইস্যযকৃি প্রিযয়নপে প্রক্তি করথময়াদ সমাপ্ত হইবার
১৫ (পথনর) ক্তদথনর মথে দাক্তখল কক্তরথব;

(ঙ)

একজন ব্যক্তি একাক্তিক উৎপাদনকারী প্রক্তিষ্ঠাথনর ক্তিলার বা পক্তরথবশক
হইথল প্রক্তিটি প্রক্তিষ্ঠাথনর জন্য আলাদা আলাদা মূসক ৪.৩ দাক্তখল কক্তরথি
হইথব;

(ি)

এই ক্তবক্তিমালার অিীন প্রথদয় মূসথকর ক্তবপরীথি ক্ষকাথনা িরথনর ক্ষরয়াি
প্রথ াজয হইথব না;

(ছ) েফা (গ) এর অধীন োরখলকৃত সিগ সাংগরতপূণ ড না িইদল আইদনর ধারা
৭৩ এবাং মূল্য সাংদ াজন কর ও সম্পূরক শুল্ক (ন্যায্য বাজার মূল্য রনধ ডারণ)
রবরধমালা, ২০১৯ অনু ায়ী সাংরিষ্ট করমশনার থা থ মূসক আোদয়র জন্য
আইনানুগ ব্যবিা গ্রিণ কররদত পাররদব;
(জ) আইদনর ধারা ১০৭ এবাং মূসক রবরধমালার রবরধ ৪০ অনু ায়ী প্রদ াজৈ
বক্ষদত্র বরকর্ ডপত্র এবাং রিসাব সাংরক্ষণ কররদত িইদব।

পরররশষ্ট
এই মদমড প্রতৈয়ন করা াইদতদছ ব , -------- নামীয় রর্লার বা
পররদবশক বরাবর সরবরািকৃত --------- (পররমাদপর সাংখ্যা ও একক) -----(পদের নাম) সরবরাদির রবপরীদত প্রাপ্ত বা প্রাপ্য সরবরাি মূদল্যর মদে
করমশন অন্তর্ভডক্ত ররিয়াদছ এবাং উক্ত সরবরাি মূদল্যর উপর আদরারপত সমূেয়
মূসক উৎপােন প ডাদয় --------- কর বময়াদের োরখলপদত্রর মােদম
পররদশারধত িইয়াদছ।
সরবরািকারী প্ররতষ্ঠাদনর নাম:
ঠিকানা:
বফান নম্বর:
মূসক রনবন্ধন নম্বর:
পে সরবরাদির তাররখ:
কর চালানপদত্রর তাররখ ও নম্বর:
প্ররতষ্ঠাদনর োরয়ত্বপ্রাপ্ত ব্যরক্তর নাম
পেরব
স্বাক্ষর
সীল

জাতীয় রাজস্ব ববাদর্ ডর আদেশক্রদম,

( বমাোঃ মাসুে সারেক )
সেস্য (মূসক নীরত)

