
11/8/2017 নেভম্বেরর পর িরটার্ন দািখেল জিরমানা: নিজবুর রহমান | বািণজ্য | The Daily Ittefaq

http://www.ittefaq.com.bd/trade/2017/11/08/134843_print.html 1/2

নেভ�েরর পর িরটান� দািখেল জিরমানা: নিজবুর রহমান

অনলাইন �ড� ০৮ নেভ�র, ২০১৭ ইং ০৯:৫৫ িমঃ

 

এবােরর আয়কর �মলায় করদাতা ও আয়কর িবষেয় �সবা�হীতােদর ব�াপক সাড়ায় স�� �মলার আেয়াজক �িত�ান
জাতীয় রাজ� �বাড� (এনিবআর)। গতকাল �শষ িদেন রাজধানীর আগারগাঁওেয়র আয়কর �মলা �া�েণ করদাতােদর
উপেচপড়া িভড় ল�� করা �গেছ। রাত দশটায় পয�� �মলা �া�েণ িগেয় িরটান� দািখল করেত �দখা �গেছ
করদাতােদর। তেব এর পরও িবশালসংখ�ক করদাতা এখেনা িরটান� দািখল কেরন িন। তারা কর অিফেস িগেয় িরটান�
দািখল করার �েযাগ রেয়েছ।
 

এনিবআর �চয়ারম�ান নিজবুর রহমান জািনেয়েছন, পুেরা নেভ�র জুেড়ই আয়কর �মলার মত উৎসবমুখর পিরেবেশ
আয়কর িরটান� জমা �দওয়াসহ অ�া� কাজ সমাধা করেত পারেবন করদাতারা। এ ��ে� এনিবআেরর সংি�� কর
অিফস�েলা ��ত রেয়েছ। এছাড়া নেভ�েরর �শষ স�ােহ - অথ�াৎ ২৪ নেভ�র �থেক ৩০ নেভ�র পয�� �দশব�াপী
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আয়কর স�াহ পালন করা হেব। ওই সময়ও করদাতারা িরটান� দািখল করেত পারেবন। তেব �শষ সমেয়র িভড়
এড়ােত আেগ-ভােগই িরটান� দািখল করা উ�ম।
 

আগামী ৩০ নেভ�র বৃহ�িতবার ট�া� �ড িহেসেব পালন করা হেব। গত বছর �থেক মােসর �শষ িদনিট আয়কর
িদবস িহেসেব পালন করা হে�। ওই িদনই আয়কর িরটান� জমা �দওয়ার �শষ িদন। তেব নেভ�েরর �শষ িদনিট
বে�র িদন হেল পরবত�ী অিফস �খালার িদন ট�া� �ড িহেসেব পালন করা হেব। এর পর আয়কর িরটান� জমা িদেত
হেল �েযাজ� কেরর উপর �িত মােস �ই শতাংশ িহেসেব জিরমানা �ণেত হেব।
 

গতকাল আয়কর �মলার �শষ িদেন সমাপনী অ��ােনর আেয়াজন কের এনিবআর। এনিবআর �চয়ারম�ান নিজবুর
রহমােনর সভাপিতে� এেত সরকােরর িবিভ� ম�ণালেয়র সিচবসহ িসিনয়র কম�কত�ারা উপি�ত িছেলন।
 

সাধারণ করদাতােদর �মাট আয় �ই লাখ টাকার িনেচ হেল কর �দান করেত হয়না। মিহলা ও ৬৫ বছেরর �বিশ
বয়সী ব�ি�র করমু� আেয়র সীমা ৩ লাখ টাকা এবং যু�াহত মুি�েযা�ার করমু� আেয়র সীমা �সায়া চার লাখ
টাকা। এর উপের �গের আয়কর িদেত হেব। সাধারণ করদাতােদর ��ে� আড়াই লাখ টাকার উপের চার লাখ টাকা
পয�� আেয়র ��ে� আয়কর ১০ শতাংশ। পরবত�ী ৫ লাখ টাকা পয�� আেয়র উপর কর ১৫ শতাংশ, পরবত�ী ৬ লাখ
টাকা পয�� আেয়র উপর করহার ২০ শতাংশ, পরবত�ী ৩০ লাখ টাকা পয�� আেয়র উপর ২০ শতাংশ এবং এর
পরবত�ী �য �কান পিরমাণ আেয়র ��ে� ৩০ শতাংশ কর িদেত হেব। অথ�াৎ বছের কােরা �মাট আয় সােড় ৪৭ লাখ
টাকার �বিশ হেল ৩০ শতাংশ হাের কর িদেত হেব।
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