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ပတခ(ဝင)-၁က 

ြပည်ေထာင်စု သမ္မတ ြမနမ်ာနုိင်ငဳေတာ ်

ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်ေငွခွန်ေြကညာလွှာ 

(အခွန်ေြကညာလွှာကို မှန်ကန်ြပညဴ်စုဳစွာြဖညဴ်စွက်နိုင်ရန် ညွှန်ြကာဵချက်ကို ဖတ်ရှုေပဵပါ။)  

(၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပပီ ၁ ရက်ေန့မှ ဇွန်လ ၃၀ ရက်ေန့အတွင်ဵတင်သွင်ဵရမညဴ် နှစ်ချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်ေငွခွန်ေြကညာလွှာ) 

အခွန်ထမ်ဵ၏ 
ကုိယ် ေရဵအချက်အလက်  

က။ အခွန်ထမ်ဵအမျ ိုဵအစာဵ - သက်ဆိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ ► □  ပုဂ္ဂိုလ်စု  □ ကုမ္ပဏီ

□ သမဝါယမအသင်ဵ (Primary Co-operative)

□ အြခာဵသမဝါယမအသင်ဵအဖဲွ့ (Non-primary Cooperative)

ခ။  ေနထုိင်မှု - သက်ဆုိင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ ► □ ြမန်မာနုိင်ငဳသာဵ □ ြပည်ပ ေနနုိင်ငဳသာဵ

□ ြပည်ပ ေနနုိင်ငဳြခာဵသာဵ □ ြပည်တွင်ဵ ေနနုိင်ငဳြခာဵသာဵ

ဂ။ နိုင်ငဳအမည်  (အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင်ဴ ေစ ေရဵစာချုပ်ဝင်  နိုင်ငဳြဖစ်ပါက)   

ဃ။ သက်ဆုိင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ  ► □ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵ ဦဵစီဵဌာနထဳသ့ုိ တင်သွင်ဵသည်ဴ ကနဦဵ  ေြကညာလွှာ 

□ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵ ဦဵစီဵဌာနထဳသ့ုိ တင်သွင်ဵသည်ဴ အပပီဵသတ် ေြကညာလွှာ

□ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဝင်ေငွနှစ်အတွက် ြပင်ဆင်ထာဵသည်ဴ  ေြကညာလွှာ

□ MIC/SEZ ကင်ဵလတ်ွခွင်ဴ □ လိပ်စာ ေြပာင်ဵလြဲခင်ဵ

□ ရန်ကုန်စေတာဴအိပ်ချန်ိဵစာရင်ဵဝင် အမျာဵပုိင်ကုမ္ပဏီမျာဵ

□ ေငွစာရင်ဵထာဵရိှသည်ဴနည်ဵလမ်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ကုန်လက်ကျန်တန်ဖုိဵ သတ်မှတ်မှု

နည်ဵလမ်ဵ ေြပာင်ဵလြဲခင်ဵ

အမည် 
အခွန်ထမ်ဵ 
မှတ်ပဳုတင်အမှတ် 

စာပ့ုိလိပ်စာ 
(စာပ့ုိသေကေတေဖာ်ြပပါ) 

 ေနရပ်လိပ်စာ 

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ် အီဵ ေမဵလိပ်စာ 

အေကာက်ခွန်၏ IE Code 

Industry Code 

လုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵ 
ကုဒ်နဳပါတ် 

သတိြပုရန်။ အပုိင်ဵ က မှ ဂ အထိ တွင် အခွန်ထမ်ဵ ေဆာင်ရန်တွက်ချက်ရမညဴ်  ေငွကုိသာြဖညဴ်စွက်ရမည်။  ေငွပမာဏအာဵလုဳဵကုိ ြမန်မာကျပ် ေငွြဖင်ဴသာ ေဖာ်ြပပါ။  

အပိုင်ဵ က 

စီဵပာွဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှဝင်ေငွ နှင်ဴ အသဳုဵစရိတမ်ျာဵ 
(အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွ၊ သ့ုိမဟတု် ငှာဵရမ်ဵခဝင်ေငွ(ပစ္စည်ဵ)၊  

သ့ုိမဟတု် အြခာဵရလမ်ဵမျာဵမှဝင်ေငွမျာဵ မေရဵသွင်ဵရန်။ စီဵပွာဵ

ေရဵလုပ်ငန်ဵ တစ်ခုထက်ပုိမုိရှိပါက စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ တစ်ခုစီ၏ 

အေသဵစိတ်စာရင်ဵ တစ်ခုစီကုိ ယခုဇယာဵပဳုစဳ အတိုင်ဵ 

ြဖညဴ်စွက်၍ ပူဵတွဲ ေပဵပုိ့ပပီဵ ဤဇယာဵတွင် စုစု ေပါင်ဵစာရင်ဵချုပ်ကုိ 
တင်ြပရန်။) 

(က) 

ြမန်မာနိုင်ငဳ ြပည်တွင်ဵစီဵပွာဵေရဵ 

လုပ်ငန်ဵမှရေငွ 

(ခ) 

ြပည်ပ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှရေငွ 

(ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵနှငဴ် 

မသက်ဆိုင်ပါ) 

(ဂ) 

ဝင်ေငွခွန် စည်ဵြကပ် ထိုက်သညဴ် 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဝင်ေငွ 

ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ၊ ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵ အပါအဝင် 

အဓိကလုပ်ငန်ဵ(သို)့ အသက်ေမွဵဝမ်ဵေကျာင်ဵလုပ်ငန်ဵ  

အမည်၊ ေနရပ်လိပ်စာအြပညဴ်အစဳု(သို)့ လုပ်ငန်ဵတည်ေနရာ  

၁။ အထူဵကုန်စည်ခွန်အပါအဝင် (ကုန်သွယ်ခွန်မပါ) 
စီဵပွာဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵဝင် ေငွ (ေရာင်ဵရ ေငွ၊ လုပ်ငန်ဵမှရ ေငွ၊ 

ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမှရ ေငွ၊  အတိုဵဝင် ေငွ၊ အာမခဳ ေြကဵ ေငွ 

စသည်ြဖင်ဴ- အ ေသဵစိတ်စာရင်ဵ ပူဵတွဲတင်ြပရန်)  
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၂။ အသဳုဵစရိတ်မျာဵ (ကုန်သွယ်ခွန်မပါ) 

 က။ အေရာင်ဵ(သ့ုိ) လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ရန် ကုန်ကျစရိတ် 

  (အေသဵစိတ်စာရင်ဵပူဵတွဲတင်ြပရန်)   

 ခ။ အေထေွထွနှင်ဴ အုပ်ချုပ်မှုစရိတ် (အေသဵစိတ်စာရင်ဵ 

  ပူဵတွဲ တင်ြပရန်)   

 ဂ။ ဝန်ထမ်ဵ/အလုပ်သမာဵမျာဵစရိတ်မျာဵ    

 ဃ။ စီမဳအုပ်ချုပ်မှုစရိတ်မျာဵ    

 င။ အတိုဵေပဵေငွ    

 စ။ တန်ဖုိဵေလျာဴနှင်ဴကုန်ကျစရိတ်ကုိအရစ်ကျနုတ်ပယ်ြခင်ဵ 

  (ပူဵတွဲစာရင်ဵတင်ြပရန်)   

 ဆ။ နိုင်ငဳြခာဵအခွန်မျာဵ    

 ဇ။  ေပဵသွင်ဵပပီဵသညဴ် အထူဵကုန်စည်ခွန်   

 စျ။ အြခာဵကုန်ကျစရိတ်မျာဵ (ပူဵတွဲစာရင်ဵတင်ရန်)   

 ည။ စုစုေပါင်ဵကုန်ကျစရိတ် (အလျာဵကွက် ၂က+၂ခ+၂ဂ+ 

  ၂ဃ+၂င+၂စ+၂ဆ+၂ဇ+၂စျ)   

၃။ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှ အသာဵတင်ဝင်ေငွ(အရှုဳဵ) 

 ေဒါင်လိုက်ကွက်(က)  နှငဴ် (ခ)တွင် အလျာဵကွက် ၁ မ ှ၂ည 

 နုတ်လဒ်ကိုြဖညဴ်ပါ။  ေဒါင်လိုက်ကွက်(ဂ)တွင် 

 ေဒါင်လိုက်ကွက်(က)နှင်ဴ (ခ) ေပါင်ဵလဒ်ကိုြဖညဴ်ပါ။ 

   

 

အပိုင်ဵ ခ 

ပစ္စည်ဵငှာဵရမ်ဵြခင်ဵမှဝင်ေငွနှင်ဴ အသဳုဵစရိတမ်ျာဵ 
(အေြခပစ္စည်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵေငွကုိ မေရဵသွင်ဵရန်၊ ေဒါင်လိုက်ကွက် 

တစ်ခုစီအလိုက် ပစ္စည်ဵငှာဵရမ်ဵြခင်ဵမှရေငွ တစ်ခုထက် ပုိမုိရရှိ 

ပါကငှာဵရမ်ဵခဝင်ေငွ တစ်ခုစီ၏ အေသဵစိတ်စာရင်ဵ တစ်ခုစီကုိ 

ယခုဇယာဵ ပဳုစဳအတိုင်ဵ ြဖညဴ်စွက်၍ ပူဵတွဲ ေပဵပ့ုိပပီဵ  ဤဇယာဵတွင် 

စုစု ေပါင်ဵစာရင်ဵချုပ်ကုိ တင်ြပရန်။)

(က) 

ြမန်မာနိုင်ငဳ ြပည်တွင်ဵရိှ 

ေြမယာအေဆာက်အအုဳ 

(ခ) 

ြပည်ပရှိ ေြမယာအေဆာကအ်အုဳ 

(ြပည်ပေန နိုင်ငဳြခာဵသာဵနှငဴ် 

မသက်ဆိုင်ပါ) 

(ဂ) 

ဝင်ေငွခွန် စည်ဵြကပ်ထိုက်သညဴ်  

ပစ္စည်ဵမှ ဝင်ေငွ 

၁က။  ေြမယာအေဆာက်အဦအမျ ိုဵအစာဵ (မိသာဵစုတစ်စုပုိင် 

 အေဆာက်အအဳု၊ တိုက်ခန်ဵ၊ လုပ်ငန်ဵသဳုဵ အေဆာက် 

 အအဳု၊  ေြမစသည်ြဖင်ဴ) 

  

၁ခ။ ေြမယာအေဆာက်အအုဳ၏  ေနရပ်လိပ်စာအြပညဴ်အစုဳ 

 သို့မဟတု်  ေြမယာအေဆာက်အအုဳတည် ေနရာ     
  

၂။ စုစုေပါင်ဵ ငှာဵရမ်ဵခရေငွ   

၃။ အသဳုဵစရိတ်မျာဵ 

 က။ ြပုြပင်စရိတ်နှင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵစရိတ်   

 ခ။  အတိုဵနှုန်ဵ အသဳုဵစရိတ်   

 ဂ။ ပုိင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵအေပါ်ထာဵရှိသညဴ် အာမခဳ   

 ဃ။ လျှပ်စစ်မီဵ၊  ေရ၊ မိလ္လာ စသညဴ် ဝန် ေဆာင်လုပ်ငန်ဵမျာဵ 

  အတွက် ကုန်ကျစရိတ် 
  

 င။ အမှိုက်စွန့်ပစ်ခ   

 စ။ လုဳခခုဳ ေရဵစရိတ်    

 ဆ။ တန်ဖုိဵ ေလျာဴနှင်ဴကုန်ကျစရိတ်ကုိအရစ်ကျနုတ်ပယ်ြခင်ဵ 

  (ပူဵတွဲစာရင်ဵတင်ြပရန်) 
  

 ဇ။ အြခာဵစရိတ်မျာဵ  (ပူဵတွဲစာရင်ဵတင်ြပရန်)   

 ဈ။ စုစု ေပါင်ဵကုန်ကျစရိတ် (အလျာဵကွက် ၃က+၃ခ+၃ဂ+ 

  ၃ဃ+၃င+၃စ+၃ဆ+၃ဇ) 
  

၄။  ပစ္စည်ဵငှာဵရမ်ဵြခင်ဵမှအသာဵတင်ဝင်ေငွ (အရှုဳဵ)  

                ( )     (ခ)               ၂    

            ၃ဈ                                  (ဂ) 

                     ( )     (ခ)                      
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အပိုင်ဵ ဂ 

အြခာဵရလမ်ဵ မျာဵမှ ဝင်ေငွနှင်ဴ အသဳုဵစရိတမ်ျာဵ 
(အေြခပစ္စည်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵေငွ မပါဝင်ပါ။)   

(က) 

ြမန်မာနိုင်ငဳ အတွင်ဵ 

အြခာဵရလမ်ဵမျာဵမှဝင်ေငွ 

  (ခ) 

ြပည်ပ မ ှအြခာဵရလမ်ဵမျာဵမှဝင်ေငွ 

(ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵနှငဴ် 

မသက်ဆိုင်ပါ) 

(ဂ) 

၁။  အြခာဵရလမ်ဵမျာဵမှဝင်ေငွ(ပူဵတွဲစာရင်ဵတင်ြပရန်)   

၂။  အသဳုဵစရိတ်မျာဵ (ပူဵတွဲစာရင်ဵတင်ြပရန်)   

၃။  အြခာဵရလမ်ဵမျာဵမှအသာဵတင်ဝင်ေငွ (အရှုဳဵ)   

                ( )      (ခ)               ၁    

            ၂                                  (ဂ)     

                ( )      (ခ)                      

   

 

အပိုင်ဵ ဃ 

ဝင် ေငွခနွ် စည်ဵြကပ် ထုိက်သည်ဴ ဝင် ေငွ တွက်ချက်ြခင်ဵ  

၁။ အသာဵတင်ဝင် ေငွ  

 က။ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှအသာဵတင်ဝင်ေငွ(အရှုဳဵ) (အပိုင်ဵ(က)၊ အလျာဵကွက် ၃ ေဒါင်လိုက်ကွက် 

(ဂ)မှ)  

 
 ခ။ ပစ္စည်ဵငှာဵရမ်ဵြခင်ဵမှအသာဵတင်ဝင် ေငွ(အရှုဳဵ) (အပုိင်ဵ(ခ)၊ အလျာဵကွက် ၄ 

ေဒါင်လိုက်ကွက်(ဂ)မှ)  

 ဂ။ အြခာဵရလမ်ဵမျာဵမှအသာဵတင်ဝင် ေငွ(အရှုဳဵ) (အပိုင်ဵ(ဂ)၊ အလျာဵကွက် ၃ ေဒါင်လိုက်ကွက်(ဂ)မှ)  

ဃ။ သယ်ယူလာေသာ အရှုဳဵမျာဵကုိ မထညဴ်သွင်ဵမီ စုစုေပါင်ဵအသာဵတင်ဝင်ေငွ(အရှုဳဵ) ၁က+၁ခ+၁ဂ ကုိေပါင်ဵပါ။ အသာဵတင်ရလဒ်သည် 

အရှုဳဵြဖစ်ပါက ကွင်ဵစကွင်ဵပိတ် “(   )” ြဖင်ဴ ေဖာ်ြပပပီဵ အပုိင်ဵ(ဃ)၏ကျန်အပိုင်ဵမျာဵကုိ ေကျာ်၍ အပုိင်ဵ(င)၊ အလျာဵကွက် ၁ တွင် “၀” ကုိ 

ြဖညဴ်ပါ။ 
 

၂။ ယခင်ဝင်ေငွနှစ်မျာဵမှ သယ်ယူလာေသာ အရှုဳဵကို ြဖညဴ်ပါ။ (ညွှန်ြကာဵချက်ကို ြကညဴ်ပါ။) 

      က။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဝင်ေငွနှစ်မှ အသဳုဵမြပုရေသဵသညဴ် သယ်ယူလာေသာအရှုဳဵကုိ ြဖညဴ်ပါ။  

 

ခ။  ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဝင်ေငွနှစ်မှ အသဳုဵမြပုရေသဵသညဴ် သယ်ယူလာေသာအရှုဳဵကုိ ြဖညဴ်ပါ။  

ဂ။  ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဝင်ေငွနှစ်မှ အသဳုဵမြပုရေသဵသညဴ် သယ်ယူလာေသာအရှုဳဵကုိ ြဖညဴ်ပါ။  

      ဃ။  MIC ခွင်ဴြပုမိန့် (သ့ုိ) အြခာဵအေထာက်အထာဵမျာဵအရ ခွင်ဴြပုထာဵသညဴ် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ 

 ဝင်ေငွနှစ် မတိုင်မီက အသုဳဵမြပုရေသဵသညဴ် သယ်ယူလာေသာအရှုဳဵကုိ ြဖညဴ်ပါ။ 
 (အေထာက်အထာဵမျာဵကုိ ပူဵတွဲေဖာ်ြပပါ။ ညွှန်ြကာဵချက်ကုိြကညဴ်ပါ။) 

 

      င။ စုစုေပါင်ဵ သယ်ယူလာေသာအရှုဳဵ ၂က+၂ခ+၂ဂ+၂ဃ  

၃။ MIC ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်နှငဴ် သက်သာခွင်ဴမျာဵ မနုတ်ပယ်မီ စုစုေပါင်ဵအသာဵတင်ဝင်ေငွ။ အလျာဵကွက် ၁ဃ မှ ၂င ကုိနုတ်ပါ။ 

အသာဵတင်အရှုဳဵေပါ်ေပါက်ပါက “၀”ဟြုဖညဴ်ပပီဵ အပုိင်ဵ(ဃ)၏ ကျန်အပိုင်ဵကိုေကျာ်၍ အပုိင်ဵ(င)၊ အလျာဵကွက် ၁ တွင် “၀”ကုိ ြဖညဴ်ပါ။ 
 

၄။ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေကာ်မရှင်ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်အရ အခွန်ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ေပဵသညဴ် ဝင်ေငွပမာဏ။ 

(၎င်ဵပမာဏကုိ တွက်ချက်ထာဵသညဴ် ဇယာဵနှင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု ေကာ်မရှင် 

 ကင်ဵလွတ်ခွင်ဴမိတ္တူကုိ ပူဵတွဲတင်ြပပါ။) 

  

၅။ MIC ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ေပဵသညဴ် ဝင်ေငွ နုတ်ပယ်ပပီဵ သက်သာခွငဴ်မျာဵမနုတ်မီ စုစုေပါင်ဵအသာဵတင်ဝင်ေငွ။ အလျာဵကွက်  ၃ မှ ၄ ကုိ နုတ်ပါ။ 

အသာဵတင် အရှုဳဵေပါ်ပါက “၀”ဟ ုြဖညဴ်ပပီဵ အပုိင်ဵ(ဃ)၏ ကျန်အပုိင်ဵကုိ ေကျာ်၍ အပုိင်ဵ(င)၊ အလျာဵကွက် ၁ တွင် “၀”ကုိြဖညဴ်ပါ။  
 

၆။ အ ေြခခဳ သက်သာခွငဴ် − သမဝါယမအသင်ဵမျာဵအတွက်သာ။ အလျာဵကွက် ၅ ကုိ ၂၀% * ြဖင်ဴ 

 ေြမှာက်ပါ။ ရလဒ်သည် ကျပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀၀  ေအာက ်ေလျာဴနည်ဵပါက ဤ ေနရာတွင်ြဖညဴ်ပါ။ 

 သ့ုိမဟတု်လျှင် ကျပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀ဝ ဟု ြဖညဴ်ပါ။ 

  

၇။ လှဒူါန်ဵေငွ မနုတ်ပယ်မီ စုစုေပါင်ဵ အခွန်စည်ဵြကပ်ထိုက်သညဴ်ဝင်ေငွ။ အလျာဵကွက် ၅ ထဲမှ အလျာဵကွက် ၆ ကုိ နုတ်ပါ။ 

 (ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါက အလျာဵကွက် ၇ မှ ပမာဏကုိ အလျာဵကွက် ၉ တွင် ြဖညဴ်ပါ။ လှူဒါန်ဵေငွမျာဵအတွက် နုတ်ပယ်ခွငဴ်မျာဵကုိ 

 ခဳစာဵခွငဴ်မရှိပါ။)   

 

၈။ ထညဴ်ဝင်ခဲဴေသာ လှူဒါန်ဵေငွမျာဵ (လှူဒါန်ဵခဲဴပါက)* (ညွှန်ြကာဵချက်ကုိြကညဴ်ပါ။)   

၉။ စုစုေပါင်ဵအခွန်စည်ဵြကပ်ထိုက်သညဴ် ဝင်ေငွ။ အလျာဵကွက် ၇ ထဲမှ အလျာဵကွက် ၈ ကုိ နုတ်ပါ။ ဤပမာဏကုိ အပုိင်ဵ (င)  

 အလျာဵကွက် ၁ တွင် ြဖညဴ်ပါ။ 
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အပိုင်ဵ င 

အခနွ် ေငွတက်ွချက်ြခင်ဵ  

၁။ အပိုင်ဵ ဃ ၏ အလျာဵကွက် ၁ဃ (သ့ုိ) အလျာဵကွက် ၃ (သ့ုိ) အလျာဵကွက် ၅ (သ့ုိ) အလျာဵကွက် ၇ (သ့ုိ) အလျာဵကွက် ၉ မှ ပမာဏကုိြဖညဴ်ပါ။  

၂။  ေပဵ ေဆာင်မှုမျာဵ/ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်မျာဵ မြပုမီစုစု ေပါင်ဵအခွန် (သမဝါယမအသင်ဵမျာဵအေနနှင်ဴ ညွှန်ြကာဵချက်ကုိြကညဴ်ပါ။)  

၃။ ေပဵေဆာင်မှုမျာဵ/ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်မျာဵ 

 က။ သဳုဵလတစ်ကကိမ် အရစ်ြဖင်ဴ  ေပဵ ေဆာင်ထာဵ ေသာ ကကိုတင်ခွန်စုစု ေပါင်ဵ   

 

 ခ။ ပင်ရင်ဵမှ နုတ်ယူ ေပဵသွင်ဵထာဵသညဴ် ဝင် ေငွခွန်  

 ဂ။ အေကာက်ခွန်ဦဵစီဵဌာနသို့ ေပဵသွင်ဵထာဵသညဴ်ဝင်ေငွခွန်   

 ဃ။ အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင်ဴေစေရဵစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳမျာဵရှိ နိုင်ငဳြခာဵအစုိဵရမျာဵထဳသ့ုိ ေပဵေဆာင်ခဲဴေသာဝင်ေငွခွန်  

 င။ ယခုနှစ်သ့ုိ သယ်ယူလာသညဴ် ယခင်နှစ်တွင် ပုိမုိေပဵေဆာင်ထာဵခဲဴေသာ အခွန်ပမာဏ  

 စ။  စုစု ေပါင်ဵ ေပဵ ေဆာင်ထာဵသညဴ် ေငွ (၃က+၃ခ+၃ဂ+၃ဃ+၃င)    

၄။ ေပဵေဆာင်ရန်ကျန်ပမာဏ၊ အလျာဵကွက် ၂ ထဲမှ အလျာဵကွက် ၃စ ကုိနုတ်ပါ။ သုည သ့ုိမဟတု် သုည ထက် ေလျာဴနည်ဵပါက “၀” ဟြုဖညဴ်ပါ။  

၅။ အခွန်ပိုထမ်ဵ ေဆာင်ထာဵေသာပမာဏ  အလျာဵကွက် ၃စ ထဲမှ အလျာဵကွက် ၂ ကုိနုတ်ပါ။ သုည သ့ုိမဟတု် သုည ထက် ေလျာဴနည်ဵပါက “၀” 
ဟြုဖညဴ်ပါ။ 

 ပိုမို ေပဵသွင်ဵထာဵခဴဲ ေသာ ေငွပမာဏကုိ ြပန်အမ်ဵ ေငွအြဖစ် ရရှိလိုပါက ဤအကွက်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ။ ► □  ဤအကွက်တွင် အမှတ်မြခစ်ထာဵပါက 

ပိုမို ေပဵသွင်ဵထာဵခဴဲ ေသာ ပမာဏကုိ ေနာက်လာမညဴ်နှစ်အခွန်အတွက်အသုဳဵြပုမည်ြဖစ်သည်။ 

 

 
အပိုင်ဵ စ  

ဘဏ္ဍာ ေရဵအ ေြခအ ေနြပရှင်ဵတမ်ဵ 
 

 

၃၁၊၀၃၊ ၂၀၁၈ တွင်ကုန်ဆုဳဵသညဴ် ဘဏ္ဍာ ေရဵနှစ် 

 

၃၁၊၀၃၊ ၂၀၁၉ တွင် ကုန်ဆုဳဵသညဴ် ဘဏ္ဍာ ေရဵနှစ် 

ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵမျာဵ 
(က) (ခ) (ဂ) (ဃ) 

လက်ငင်ဵမဟတု် ေသာ ပုိင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵမျာဵ 

၁။  ေြမ  

 

 

 

၂က။  ေြမယာ၊အ ေဆာက်အအဳု၊စက်နှင်ဴ  

  စက်ကိရိယာ    

၂ခ။ နုတ်ရန်   

  (စုစု ေပါင်ဵတန်ဖုိဵ ေလျာဴလျာထာဵ)  (                                         )  (                                         ) 

၃။  အသက်ဇီဝရှိပစ္စည်ဵ ပုိင်ဆိင်ုမှု   

၄က။ ြဒပ်မဴဲပစ္စည်ဵမျာဵ   

၄ခ။ နှုတ်ရန်   

  (စုစု ေပါင်ဵတန်ဖုိဵ ေလျာဴလျာထာဵ)   (                                        )  (                                         ) 

၅။  ပုဂ္ဂိုလ်စုနှင်ဴ ဖက်စပ်လုပ်ငန်ဵမျာဵ၌  

  ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳြခင်ဵ     

၆။  ကာလရှည်  ေချဵ ေငွ   

၇။  ဆိင်ုဵငဴဳ အခွန်ရပုိင်ခွင်ဴမျာဵ   

၈။  အရစ်ကျနှစ်ရှည်ငှာဵရမ်ဵမှုအတွက်  

  ကာလရှည်ရရန်ရှိ   

၉။  အြခာဵ လက်ငင်ဵမဟတု် ေသာ  

  ပုိင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵမျာဵ    

၁၀။ စုစု ေပါင်ဵ လက်ငင်ဵ မဟတု် ေသာ  

  ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵမျာဵ (၁+၂က+၂ခ+  
  ၃+၄က+၄ခ+၅+၆ +၇+၈+၉) 

     

လက်ငင်ဵပုိင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵမျာဵ     

၁၁။ ကုန်လက်ကျန်မျာဵ     
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၁၂။ ကုန်သွယ်မှုနှင်ဴ အြခာဵရရန်ရှိမျာဵ   

၁၃။ အရစ်ကျနှစ်ရှည်ငှာဵရမ်ဵမှုအတွက်  

  ကာလတိုရရန်ရှိ 
  

၁၄။ စာချုပ်အရ  ေငွ ေတာင်ဵခဳမှုထက်   

  ေကျာ်လွန် ေသာ ကုန်ကျစရိတ်နှင်ဴ  

  ခန့်မှန်ဵရေငွ 

  

၁၅။ လက်ငင်ဵအခွန်ရပိုင်ခွင်ဴမျာဵ   

၁၆။ ဘဏ်နှင်ဴ ေငွလက်ကျန်   

၁၇။  ေရာင်ဵရန်အတွက်ရည်ရွယ်၍  

  ကုိင်ေဆာင်ထာဵ ေသာ ပုိင်ဆိုင်  

  ပစ္စည်ဵမျာဵ 

 

 

 

 

၁၈။ အြခာဵလက်ငင်ဵပုိင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵမျာဵ    

၁၉။ စုစု ေပါင်ဵ လက်ငင်ဵ ပုိင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵ  

  မျာဵ (၁၁+၁၂+၁၃+၁၄+၁၅+၁၆+  

  ၁၇+၁၈) 

    

၂၀။ စုစု ေပါင်ဵ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵမျာဵ  

  (၁၀+၁၉) 
   

 

 

 

 

အပိုင်ဵ စ (အဆက်) 

ဘဏ္ဍာ ေရဵအ ေြခအ ေနြပရှင်ဵတမ်ဵ 

၃၁-၃-၂၀၁၈ တွင်ကုန်ဆုဳဵသညဴ် ဘဏ္ဍာ ေရဵနှစ် ၃၁-၃-၂၀၁၉ တွင် ကုန်ဆုဳဵသညဴ် ဘဏ္ဍာ ေရဵနှစ် 

ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်နှငဴ်  ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ 
(က) (ခ) (ဂ) (ဃ) 

ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ် 

၂၁။ ထုတ်ပပီဵေငွရင်ဵ  

 

  

၂၂။ သီဵသန့် ေငွမျာဵ    

၂၃။ အရှုဳဵအြမတ်စာရင်ဵလက်ကျန်  

 (စုစု ေပါင်ဵအရှုဳဵ)    

၂၄။  ေရာင်ဵရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ 

 ကုိင် ေဆာင်ထာဵ ေသာ ပုိင်ဆိုင် 

 ပစ္စည်ဵမျာဵ နှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ် 

 မတည်ရင်ဵနှီဵ ေငွ 

   

၂၅။ ထိန်ဵချုပ်မှုမရှိ ေသာ ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှု    

၂၆။ စုစု ေပါင်ဵ ပိုင်ဆိုင်ခွငဴ် 

 (၂၁+၂၂+၂၃+၂၄+၂၅)     

လက်ငင်ဵမဟတု် ေသာ  ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ     

၂၇။ လက်ငင်ဵမဟတု် ေသာ  ေချဵ ေငွ  

 

 

 

၂၈။ ဆိင်ုဵငဴဳ အခွန် ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ   

၂၉။ လက်ငင်ဵမဟတု် ေသာ လျာထာဵ ေငွ   

၃၀။ လက်ငင်ဵမဟတု် ေသာ 

 ဆိင်ုဵငဴဳထာဵသညဴ် ဝင် ေငွ   

၃၁။ အြခာဵလက်ငင်ဵမဟတု် ေသာ 

 ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ     

၃၂။ စုစု ေပါင်ဵ လက်ငင်ဵမဟတု် ေသာ  

 ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ  

 (၂၇+၂၈+၂၉+၃၀+၃၁) 
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လက်ငင်ဵ ေပဵရန် တာဝန်မျာဵ     

၃၃။ ကုန်သွယ်မှုနှင်ဴအြခာဵ ေပဵရန် 

 တာဝန်မျာဵ 
 

 

 

 

၃၄။ ကုန်ကျစရိတ်နှင်ဴ ခန့်မှန်ဵရ ေငွကုိ  

 ေကျာ်လွန် ေသာ စာချုပ်အရ  

 ေငွ ေတာင်ဵခဳမှု  

  

၃၅။ ကာလတို ေချဵ ေငွမျာဵ   

၃၆။ လက်ငင်ဵအခွန်ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ   

၃၇။ လက်ငင်ဵလျာထာဵ ေငွ   

၃၈။ လက်ငင်ဵဆိုင်ဵငဴဳဝင် ေငွ   

၃၉။ ေရာင်ဵရန်အတွက် ရည်ရွယ်၍ 

 ကုိင် ေဆာင်ထာဵ ေသာ ပုိင်ဆိုင် 

 ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ ပတ်သက်သညဴ်  

 ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ 

  

၄၀။ အြခာဵလက်ငင်ဵ ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ   

၄၁။ စုစု ေပါင်ဵ လက်ငင်ဵ ေပဵရန်  

 တာဝန်မျာဵ(၃၃+၃၄+၃၅+ ၃၆+ 

 ၃၇+၃၈+၃၉+၄၀) 

    

၄၂။ စုစု ေပါင်ဵ  ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ 

 (၃၂+၄၁) 
    

၄၃။ စုစု ေပါင်ဵပိုင်ဆိုင်ခွငဴ်နှင်ဴ 

  ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ(၂၆+၄၂) 

 (၂၀=၄၃) 

    

 

အပိုင်ဵ ဆ  

စာရင်ဵအရ ဝင် ေငွ (အရှုဳဵ)ကုိ အခွန်စည်ဵြကပ်ထုိက် ေသာ ဝင် ေငွနှင်ဴ ြပန်လည်  
စာရင်ဵကိုက်ညိှြခင်ဵ 

 

၃၁-၃-၂၀၁၉ တွင်ကုန်ဆုဳဵသညဴ် ဘဏ္ဍာ ေရဵနှစ် 

၁။ စာရင်ဵအရ စုစု ေပါင်ဵ ဝင် ေငွ (အရှုဳဵ)  

 

 

၂။ စာရင်ဵအရ ဝင် ေငွခွန်  

၃။ စာရင်ဵတွင်မပါ ေသာ ဝင် ေငွခွန်ကျသင်ဴ ေစသညဴ် ဝင် ေငွ (ပူဵတဲွစာရင်ဵတင်ြပရန်)  

၄။ စာရင်ဵတွင်ရိှပပီဵ ဤ ေြကညာလွှာတွင်  နုတ်ပယ်ထာဵြခင်ဵမရှိ ေသာ အသဳုဵစရိတ်မျာဵ  

 

(က) ဝင် ေငွ ၏ ၂၅% သတ်မှတ်ချက်ထက်  ေကျာ်လွန် ေသာ ထညဴ်ဝင် ေပဵကမ်ဵမှုမျာဵ  

( ခ ) အခွန်ထက် ေကျာ်လွန် ေသာ  စာရင်ဵအရ တန်ဖုိဵ ေလျှာဴ  

( ဂ ) မဆ ီေလျာ်သညဴ် စရိတ် (လာဘ် ေပဵြခင်ဵ၊ ဒဏ် ေငွမျာဵ နှင်ဴ ြပစ်ဒဏ်မျာဵ အစရှိသည်)  

(ဃ) လုပ်ငန်ဵပမာဏနှင်ဴ မမျှ ေအာင် မျာဵသညဴ် စရိတ်   

( င ) မတည် ေငွရင်ဵ ဆုဳဵရှုဳဵမှု  

( စ ) အခွန်အရ ခွင်ဴမြပုသညဴ် အြခာဵအသဳုဵစရိတ်မျာဵ (ပူဵတွဲတင်ြပရန်)  

(ဆ) စုစု ေပါင်ဵ အသဳုဵစရိတ်မျာဵ (၄က+၄ခ+၄ဂ+၄ဃ+၄င+၄စ)  

 ၅။ စုစုေပါင်ဵ (၁+၂+၃+၄ဆ)  

၆။ စာရင်ဵတွင် ပါရှိ ေသာ အခွန်ကင်ဵလွတ်သညဴ် ဝင် ေငွ (ပူဵတွဲစာရင်ဵတင်ြပရန်)  
 

၇။ အ ေြခပစ္စည်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵ ေငွ  

၈။ စာရင်ဵအရဝင် ေငွတွင် ခုနှိမ်ထာဵြခင်ဵမရှိ ေသာ ဤ ေြကညာလွှာပါ  အထူဵနှုတ်ပယ်ခွငဴ်မျာဵ 

 (က) စာရင်ဵထက် ပုိမုိ ေသာ အခွန်တန်ဖုိဵ ေလျှာဴ  

( ခ ) အထူဵသက်သာခွင်ဴမျာဵ အပုိင်ဵ ဃ ၊ အလျာဵကွက် ၄  
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( ဂ ) စာရင်ဵတွင်မ ေဖာ်ြပထာဵ ေသာ အြခာဵသက်သာခွင်ဴမျာဵ  (ပူဵတွဲစာရင်ဵတင်ြပရန်)  

(ဃ) စုစုေပါင်ဵသက်သာခွင်ဴမျာဵ (၈က+၈ခ+၈ဂ)  

၉။ စုစု ေပါင်ဵ (၆+၇+၈ ဃ)  

၁၀။စုစု ေပါင်ဵအခွန်စည်ဵြကပ်မညဴ် ဝင် ေငွ (၅-၉).  (အပိုင်ဵ ဃ အလျာဵကွက် ၉)  

 

ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ ေြကညာလွှာြဖည်ဴသွင်ဵသူ၏ ကတိဝန်ခဳချက်  (ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ ေြကညာလွှာြဖည်ဴသွင်ဵသူ မရိှပါက ဤအပုိင်ဵကို ြဖညဴ်သွင်ဵရန်မလုိပါ။) 

အထက် ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်မျာဵသည် ကျွန်ုပ် သိရှိ ယုဳြကည် သမျှ မှန်ကန်ြပညဴ်စဳုပါ ေြကာင်ဵ၊ ၎င်ဵအြပင် ၃၁၊ ၃၊၂၀၁၉  ေန့တွင်ကုန်ဆုဳဵ  ေသာ ဝင် ေငွနှစ်အတွင်ဵတွင်  ယခုတင်ြပထာဵ ေသာ 
ဝင် ေငွအြပင် အြခာဵဝင် ေငွမျာဵ မရှိပါ ေြကာင်ဵ ကျွန်ုပ်သိရ ေသာ အချက်အလက် အာဵလုဳဵအရ ဝန်ခဳလက်မှတ် ေရဵထိုဵပါသည်။ 

(မှတ်ချက်။ စာရွက်စာတမ်ဵ လိမ်ညာတင်သွင်ဵြခင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ချ ိုဵေဖာကြ်ခင်ဵြဖစ်သည်။) 

 ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ 

 ေြကညာလွှာြဖညဴ်သွင်ဵသူ၏ လက်မှတ်  
ရက်စဲွ(ရက်၊လ၊နှစ်) 

 

 ေဆာင်ရွက်ခယူ၍  ေြကညာလွှာ 

ြဖညဴ်သွင်ဵသူ၏ အမည်  

အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင် 

အမှတ်   

လုပ်ငန်ဵအမည်  
လုပ်ငန်ဵလိပ်စာ 

 

လုပ်ငန်ဵ၏ အခွန်ထမ်ဵ 

မှတ်ပဳုတင်အမှတ်   

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်  အီဵေမဵလိပ်စာ  

 

အခနွ်ထမ်ဵ(သ့ုိ) ကုိယ်စာဵလှယ် ၏ ဝန်ခခဳျက်   

အထက် ေဖာ်ြပပါအချက်အလက်မျာဵသည် ကျွန်ုပ် သိရှိ ယုဳြကည်သမျှ မှန်ကန်ြပညဴ်စဳုပါ ေြကာင်ဵ၊ ၎င်ဵအြပင် ၃၁၊ ၃၊ ၂၀၁၉ ေန့တွင်ကုန်ဆုဳဵ ေသာ ဝင် ေငွနှစ်အတွင်ဵတွင်  ယခုတင်ြပထာဵ ေသာ 

ဝင် ေငွအြပင် အြခာဵဝင် ေငွမျာဵ မရှိပါ ေြကာင်ဵ ဝန်ခဳလက်မှတ် ေရဵထိုဵပါသည်။ 

(မှတ်ချက်။ စာရွက်စာတမ်ဵ လိမ်ညာတင်သွင်ဵြခင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ချ ိုဵေဖာကြ်ခင်ဵြဖစ်သည်။) 

လက်မှတ်  
ရက်စဲွ 

(ရက်၊လ၊နှစ်) 
 

ပုဂ္ဂိုလ်စုကုိယ်စာဵ သ့ုိမဟတု် အစုိဵရအဖဲွ့အစည်ဵကုိယ်စာဵလက်မှတ်

ေရဵထိုဵသူြဖစ်ပါက နာမည်အြပညဴ်အစဳုကုိေဖာ်ြပပါ။  

 

 
ရာထူဵ  
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ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵ 
ြပည်ေထာင်စု သမ္မတ ြမန်မာနိုငင်ဳေတာ ် 
၂၀၁၉ မတ်လ ၃၁ တွင်ြုန်ဆုဳဵမည်ဴ ဝင်ေငွနှစ ်အတွြ်- ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်ေငွခွနေ်ကြညာလွှာ 
ပုဳစဳ-ပတခ(ဝင)-၁ြ

ေယဘုယျ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵ 
ဝင်ေငွခွန် ေကြညာလွှာ တင်သွင်ဵရမည်ဴသူမျာဵ။ 
ြပည်တွင်ဵေနနိုင်ငဳသာဵ၊ ြပည်တွင်ဵေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵ၊ ြပည်ပ
ေနနိုင်ငဳသာဵ(ြပည်တွင်ဵပုဂ္ဂိုလ်စု၊ ြုမ္ပဏီ၊ သမဝါယမအသင်ဵ 

နှငဴ် နိုင်ငဳပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵပါဝင်သည်။) ေယဘုယျအာဵြဖငဴ် 

သင်သည် ြပည်တွင်ဵမှြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပမှြဖစ်ေစ ဝင်ေငွရလမ်ဵ 

တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် ရရိှသညဴ် စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွအာဵလုဳဵ (အခွန် 

ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴရသညဴ် ဝင်ေငွမှအပ)အေပါ် ၂၀၁၉ မတ်လ ၃၁ 
တွင် ြုန်ဆုဳဵမညဴ် (ဘဏ္ဍာေရဵ)နှစ်အတွြ် ြျသင်ဴသညဴ် 

အခွန်ြို တွြ်ချြ်ပပီဵ အခွန်ေကြညာလွှာြို စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ 

ြဖငဴ် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ တင်သွင်ဵရမည်။ ေအာြ်ပါ 

အဓိပ္ပါယ် ဖွင်ဴဆိခုျြ်မျာဵြို ကြညဴ်ပါ။  

သ့ုိရာတွင် ေအာြ်တွင်ေဖာ်ြပထာဵေသာ အချြ်မျာဵမှ 
တစ်ချြ်ချြ်နှင်ဴ အြျုဳဵဝင်ပါြ ဝင်ေငွခွန်ေကြညာလွှာ 

တင်သွင်ဵရန် မလိုအပ်ပါ-  

 လစာဝင်ေငွတစ်မျ ိုဵတည်ဵသာ ရရိှေသာ အခွန်ထမ်ဵ

ြဖစ်ပါြ (နိုင်ငဳြခာဵတွင် အလုပ်လုပ်ြိုင်၍ နိုင်ငဳြခာဵ

ေငွေကြဵြဖငဴ် ရရိှသညဴ်ဝင်ေငွမှအပ)

သင်သည် ဝင် ေငွခွန် ေကြညာလွှာ တင်သွင်ဵရန် မလိုအပ်  

ေသာလ်ည်ဵ ြပန်အမ်ဵ ေငွရရန်ရိှပါြ ထိုြပန်အမ်ဵ ေငွြို ရရိှ 

လိုလျှင်  ေကြညာလွှာ တင်သွင်ဵရမည်။  

သင်သည် ဝင် ေငွခွန် ေကြညာလွှာတင်သွင်ဵရန် လိုအပ်ပါြ 

ပုဳစဳ-ပတခ(ဝင)-၁ြ ပုဂ္ဂိုလစ်ုဝင် ေငွခွန် ေကြညာလွှာ 
သ့ုိမဟုတ် ပုဳစဳ-ပတခ(ဝင)-၁ခ တစ်ဦဵချင်ဵဝင် ေငွခွန်  

ေကြညာလွှာြို တင်သွင်ဵရမည်။  

ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵ (ြပည်ပပုဂ္ဂိုလ်စု၊ ြုမ္ပဏီ၊ သမဝါယမ 

အသင်ဵနှင်ဴ နိုင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ ပါဝင်သည်။) 
သင်သည် ြပည်တွင်ဵမှ  တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ ရသညဴ် စုစု

ေပါင်ဵဝင်ေငွြို  ၂၀၁၉ မတ်လ ၃၁ တွင် ြုန်ဆုဳဵမညဴ် (ဘဏ္ဍာ

ေရဵ)နှစ်အတွြ် ြျသင်ဴသညဴ်အခွန်ြို တွြ်ချြ်ပပီဵ အခွန်

ေကြညာလွှာြို စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵြဖငဴ် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသညဴ်အတိုင်ဵ 

တင်သွင်ဵရမည်။ ြပည်ပမှရေသာဝင်ေငွနှင်ဴ ြပည်တွင်ဵမှ ရသညဴ် 
အခွန်ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴရေသာ ဝင်ေငွမပါဝင်ပါ။ ေအာြ်ပါ 

အဓိပ္ပါယ် ဖင်ဴွဆိခုျြ်မျာဵြို ကြညဴ်ပါ။  

အခွန်ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴရသညဴ်ဝင်ေငွ။ ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ ဝင်ေငွ 

အမျ ိုဵအစာဵမျာဵသည် အခွန်ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴရသညဴ် ဝင်ေငွမျာဵ 

ြဖစ်ပပီဵ ဤေကြညာလွှာတွင်ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပရန် မလိုအပ်ပါ-  

 ဘာသာေရဵ သ့ုိမဟုတ် ြုသုိလ်ေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ခုခု
ြ ရရိှ၍၊ ဘာသာေရဵ သ့ုိမဟုတ် ြုသုိလ်ေရဵြိစ္စမျာဵ

အတွြ်သြ်သြ် အသဳုဵြပုေသာဝင်ေငွ၊

 ေဒသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်ဵ၏ အခွန်အခရရိှေငွ၊

 ပငစ်င်၊ ပငစ်င်မှေြပာင်ဵလဲ၍ရရိှေသာေငွနှင်ဴ လုပ်သြ်

ဆုေငွ၊
 ေသဆုဳဵ၍၊ သ့ုိမဟုတ် ဒဏ်ရာရ၍ရရိှသညဴ်ေလျာ်ေကြဵ၊

 အာမခဳေပါ်လစီအတွြ် ထုတ်ေပဵ၍ ရရိှေငွ၊

 အဖန်တလဲလဲမဟုတ်ဘဲ တစ်ခါတစ်ရဳရရိှသညဴ်ေငွ၊

(လုပ်ငန်ဵတစ်ရပ်ရပ်မှရရိှသညဴ်ဝင်ေငွ သ့ုိမဟုတ် အေြခ

ပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွတို့ မပါဝင်ေစရ)။ အေြခပစ္စည်ဵမှ

ြမတ်စွန်ဵေငွြိ ု အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွ ေကြညာလွှာ
ြဖငဴ်  သီဵသန့် တင်သွင်ဵရမည်။

 ပုဂ္ဂိုလစ်ုတစ်ခုခုမှ ဝင်ေငွခွန်ေပဵေဆာင်ပပီဵ ရရိှသညဴ်

အြမတ်ေဝစု၊

 အသစ်ထူေထာင်ေသာ စြ်မှုလြ်မှုြို အေြခခဳသညဴ်

အေသဵစာဵ၊ အလတ်စာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵအတွြ် လုပ်ငန်ဵ
စတင်ေသာနှစ် အပါအဝင် တစ်ဆြ်တည်ဵ သဳုဵနှစ်

အတွင်ဵ ဝင်ေငွ ြျပ်သနိ်ဵ ၁၀၀ ထြ်မပိုေသာ ဝင်ေငွ၊

ြျပ်သနိ်ဵ ၁၀၀ ထြ် ပိုမိုရရိှပါြ ပိုမိုရရိှသညဴ်ဝင်ေငွ

အေပါ်တွင်သာ ဝင်ေငွခွန် စည်ဵကြပ်မည်။

 မူဵယစ်ေဆဵဝါဵနင်ဴှ စိတ်ြိုေြပာင်ဵလဲေစတတေ်သာ
ေဆဵဝါဵမျာဵ ဥပေဒအရ ဖမ်ဵဆီဵ ရမှုအေပါ် ဆုေငွ ချ ီဵ ြမှင်ဴ

ြခင်ဵ အစီအစဉ်အရ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ ရရိှသညဴ်ဆုေငွြို

တစ်ကြိမ်တည်ဵ ရရိှြခင်ဵြဖစ်ေစ၊ အကြိမ်ကြိမ ် ရရိှြခင်ဵ

ြဖစ်ေစ ရရိှသညဴ် စုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွ၏ ြျပ် သိန်ဵ ၁၀၀

အထ၊ိ
 တရာဵမဝင်ပစ္စည်ဵမျာဵဖမ်ဵဆီဵရရိှမှုအေပါ် ဆုေငွ ချ ီဵ ြမှင်ဴ

ြခင်ဵ အစီအစဉ်အရ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ ရရိှသညဴ် ဆုေငွြို

တစ်ကြိမ်တည်ဵ ရရိှြခင်ဵြဖစ်ေစ၊ အကြိမ်ကြိမ်ရရိှြခင်ဵြဖစ်

ေစ ရရိှသညဴ်စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွ၏ ြျပ်သနိ်ဵ ၁၀၀ အထ၊ိ

 နိုင်ငဳေတာ်မှချ ီဵ ြမှင်ဴေသာ ဘွဲ့ထူဵဂုဏ်ထူဵ တဳဆိပ်မျာဵနင်ဴှ
အတူ ရရိှသညဴ် ချ ီဵ ြမှင်ဴေငွမျာဵ၊

 ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရသည် ေအာြ်ပါဝင်ေငွ အမျ ိုဵအစာဵ

မျာဵနှင်ဴ စပ်လျဉ်ဵ၍ ဝင်ေငွခွန်ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴေပဵြခင်ဵြို

ြပုလုပ်နိုင်သည်-
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o ြပည်တွင်ဵြပည်ပအလှူရှင်မျာဵ၊ နိုင်ငဳတြာ အဖွဲ့ 

အစည်ဵမျာဵမှ နိုင်ငဳေတာ်အတွင်ဵ လူမှုေရဵ၊ ဘာသာ

ေရဵ၊ ြျန်ဵမာေရဵ၊ ပညာေရဵြိစ္စရပ်မျာဵအတွြ် 
လှူဒါန်ဵြခင်ဵမှ ရရိှသညဴ်ဝင်ေငွ၊ 

o နိုင်ငဳေတာ်အတွြ် ြပည်တွင်ဵြပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵ 

မျာဵမှ ေပဵအပ်သညဴ် အေထာြ်အပဳဴမျာဵ၊ 

o နိုင်ငဳေတာ်မှရယူသညဴ် သြ်သာေသာေချဵေငွ 

သ့ုိမဟုတ် တရာဵဝင်ဖွဳ့ပဖိုဵမှုအြူအညီေချဵေငွတို့ 
အတွြ် ေပဵေချရသညဴ်အတိုဵ၊ 

o သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ြျေရာြ်ချနိ်တွင် 

ြပည်တွင်ဵ ြပည်ပအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵမှ ေထာြ်ပဳဴ 

လှူဒါန်ဵသညဴ် ပစ္စည်ဵ သ့ုိမဟုတ် အလှူေငွ 

 နိုင်ငဳဝန်ထမ်ဵမျာဵမှ အပငိမ်ဵစာဵယူသညဴ်အခါ ရရိှသညဴ် 
ပငစ်င်နှင်ဴ ဂရုဏာေကြဵ၊ 

 အစိုဵရေအာင်ဘာေလသိန်ဵဆု ဆုမဲမှထုတ်ယူရရိှေငွ၊ 

 ြပည်ပေနနိုင်ငဳသာဵ၏ ြပည်ပတွင် နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ ရရိှ 

ေသာ လစာေခါင်ဵစဉ်မှဝင်ေငွ၊ 

 ြုလသမဂ္ဂ၊ သဳတမန်၊ ေြာင်စစ်ေရဵရာ၊ အြပည်ြပည် 
ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ၊ ရင်ဵနီှဵြမှုပ်နှဳမှုနှင်ဴ အထူဵ 

စီဵပွာဵေရဵဇုန်ဆိုင်ရာ ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်တွင် ြပဌာန်ဵထာဵ 

သညဴ် အခွန်ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴရသညဴ်ဝင်ေငွ၊ 

အဓိပ္ပါယ်ေဖာ်ြပချြ်မျာဵ 
ပုဂ္ဂိုလ်စု။ ပုဂ္ဂိုလစ်ုဆိုသည်တွင် အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ၊ ဖြ်စပ် 

လုပ်ြိုင်သညဴ်လုပ်ငန်ဵ၊ ြုမ္ပဏီ၊ တစ်ဦဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်တို့ 

စုေပါင်ဵထာဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ၊ တည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ် 
အရ မှတ်ပုဳတင်၍ ဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵ သ့ုိမဟုတ် 

အသင်ဵအဖွဲ့၊ သမဝါယမအသင်ဵနှင်ဴ နိုင်ငဳပိုင် စီဵပွာဵေရဵ အဖွဲ့ 

အစည်ဵမျာဵ ပါဝင်သည်။  

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ။ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵဟုဆိုသည်တွင် 

မည်သညဴ် ြုန်သွယမ်ှုလုပ်ငန်ဵ၊ ြူဵသန်ဵေရာင်ဵဝယ်ေရဵ 
လုပ်ငန်ဵ၊ သ့ုိမဟုတ် ြုန်ထုတလ်ုပ်မှုလုပ်ငန်ဵ သ့ုိမဟုတ်  

ယင်ဵလုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴသေဘာသဘာဝ ပါဝင်သြ်ေရာြ်မှုရိှ

ေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵနှင်ဴ မည်သညဴ်ဝန်ေဆာင်မှုလုပ်ငန်ဵမျာဵမဆို 

ပါဝင်သည်။ ထို့ြပင် ေငွေချဵသြ်ေသခဳ လြ်မှတ်မျာဵြို နှစ် 

တစ်နှစ်အတွင်ဵ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵသဖွယ် အဖန်တလဲလဲ 
ဝယ်ယူြခင်ဵ၊ လဲလှယ်၊ လွှေဲြပာင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ အတိုဵရရန် ရင်ဵနှီဵ 

ြမှုပ်နှဳြခင်ဵတို့ပါဝင်သည်။  

ြပည်တွင်ဵေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵ။ ြပည်တွင်ဵေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵ 

ဆိုသည်မှာေအာြ်ပါတို့ြိုဆိုသည်- 

 ြုမ္ပဏီြဖစ်ပါြ ြမန်မာနိုင်ငဳ၌ ြမန်မာနိုင်ငဳ ြုမ္ပဏီ 
အြ်ဥပေဒအရြဖစ်ေစ၊ အြခာဵတည်ဆဲဥပေဒ 

တစ်ရပ်ရပ် အရြဖစ်ေစ တည်ေထာင်၍ နိုင်ငဳြခာဵ 

သာဵ အစုရှင်မျာဵြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ် သ့ုိမဟုတ် 

နိုင်ငဳြခာဵသာဵအစုရှင်မျာဵပါဝင်သညဴ် ြုမ္ပဏီ၊ 

 ြုမ္ပဏီမှအပ အြခာဵပုဂ္ဂိုလ်စုြဖစ်ပါြ မိမိလုပ်ငန်ဵ
ေရဵရာ အဝဝစီမဳအုပ်ချုပ်ြခင်ဵနှင်ဴ ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵြိစ္စ 

အာဵလုဳဵြို ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵထာဵရှိ ေဆာင်ရွြ်

ေသာ နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵြဖငဴ် ဖွဲ့စည်ဵထာဵသညဴ် 

သ့ုိမဟုတ် နိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵ ပါဝင်သညဴ် ပုဂ္ဂိုလစ်ု။ 

ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵ။ ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵဆိုသည်မှာ 

ြပည်တွင်ဵေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵ မဟုတ်သညဴ် နိုင်ငဳြခာဵသာဵြို 
ဆိုလိုသည်။  

ြပည်ပေနနိုင်ငဳသာဵ။ ြပည်ပေနနိုင်ငဳသာဵဆိုသည်မှာ 

ြမန်မာနိုင်ငဳြပင်ပတွင် နှစ်တစ်နှစ်၌ မည်သညဴ်ြာလ အပိုင်ဵ 

အြခာဵမဆို ေနထိုင်အလုပ်လုပ်ြိုင်၍ ထိုြပငပ်တွင် ဝင်ေငွရရိှ

ေသာ ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်၏ နိုင်ငဳသာဵြို 
ဆိသုည်။ နိုင်ငဳသာဵဆိုသည်တွင် ဤဥပေဒပါ ြိစ္စရပ်မျာဵ 

အလို့ငှာ  ဧညဴ်နိုင်ငဳသာဵနှင်ဴနိုင်ငဳသာဵြပုခွင်ဴရသူမျာဵ ပါဝင် 

သည်။ 

ြုမ္ပဏီ။ ြုမ္ပဏီဆိုသည်မှာ ြမန်မာနိုင်ငဳြုမ္ပဏီ အြ်ဥပေဒ 

တွင်ြဖစ်ေစ၊ အြခာဵတည်ဆဲဥပေဒ တစ်ရပ်ရပ်တွင်ြဖစ်ေစ၊ 
အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ဴဆိထုာဵသညဴ် ြုမ္ပဏီြိုဆိုသည်။ ယင်ဵစြာဵ 

ရပ်တွင် ဤဥပေဒပါ ြိစ္စရပ်မျာဵအလို့ငှာ ြပည်ေထာင်စု 

အစိုဵရြ ြုမ္ပဏီအြဖစ် သတ်မှတ်ေသာ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ 

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ေဆာင်ရွြ် လျြ်ရိှသညဴ် နိုင်ငဳြခာဵစီဵပွာဵ

ေရဵအဖွဲ့ အစည်ဵမျာဵပါဝင်သည်။ 

ေကြညာလွှာတင်သွင်ဵရမည်ဴအချနိ်နှင်ဴ အခွန် ေပဵ
ေဆာင် ရမညဴ်အချနိ်။ 

 ေကြညာလွှာြို ြဖညဴ်စွြ်ပပီဵ ြျသင်ဴအခွန်ြို ၂၀၁၉ 

ဇူလိုင်လ ၁ ရြ်ေန့ထြ် ေနာြ်မြျေစဘဲ တင်သွင်ဵ 
ရမည်။ ယင်ဵနစှ်တွင် လုပ်ငန်ဵရပ်စဲပါြ ထိုလုပ်ငန်ဵ 

ရပ်စဲသညဴ် ေန့မှစ၍ တစ်လထြ် ေနာြ်မြျေစဘ ဲဝင်

ေငွေကြညာလွှာြို တင်သွင်ဵရမည်။  အလာဵတပူင် 

ဖျြ်သိမ်ဵ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵရပ်စဲေသာ ြုမ္ပဏီမျာဵ 

အေနြဖငဴ် ြုမ္ပဏီမှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵမှ ပယ်ဖျြ်ြခင်ဵြပုရန် 
ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုနှင်ဴ ြုမ္ပဏီမျာဵဆိုင်ရာ ညွှန်ကြာဵမှုရဳုဵသ့ုိ 

အေကြာင်ဵကြာဵရမည်။ 

ြပစ်ဒဏ်မျာဵ  
ဝင်ေငွခွန်ေကြညာလွှာ တင်သွင်ဵထိုြ်သူ ြဖစ်ေသာ်လည်ဵ 

သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် ြာလအတွင်ဵ တင်သွင်ဵရန် ပျြ်ြွြ် 
လျှင် ြျသင်ဴခွန်၏ တစ်ဆယရ်ာခိုင်နှုန်ဵြို ဒဏ်ေငွအြဖစ် ေပဵ

ေဆာင်ရမည်။ လုဳေလာြ်ေသာ အေကြာင်ဵြပချြ်ြဖင်ဴ 

ဝင်ေငွခွန်ေကြညာလွှာ အချနိ်မီ တင်သွင်ဵရန်ေနာြ်ြျပါြ 

ြပစ်ဒဏ်ေကြဵေပဵေဆာင်ရန် မလိုအပ်ပါ။  

ဝင်ေငွအာဵလုဳဵြို ြပညဴ်စုဳစွာတင်ြပရန် ပျြ်ြွြ်ပါြ (ဝင်ေငွ 
ထနိ်ချန်ပါြ) စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွအေပါ်တွင် ေပဵေဆာင်ရမညဴ် 

အခွန်အြပင် ထိမ်ချန်ြခင်ဵေကြာင်ဴ ပိုမိုြျသင်ဴသညဴ်အခွန်၏ 

တစ်ဆနှင်ဴ ညီမျှေသာ ဒဏ်ေငွြိုပါ ေပဵေဆာင်ရမည်။ 
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ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵ 

ဆိုင်ရာအခွန်ရဳုဵဌာနမှူဵ၊ အခွန်ထမ်ဵကြီဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရဳုဵ 

ဌာနမှူဵမှ ခွင်ဴြပုထာဵသညဴ် ြာလအတွင်ဵ တင်ြပထာဵြခင်ဵ မရိှ
ေသာ ဝင်ေငွနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသညဴ် အချြ်မျာဵြို ေဖာ်ထုတြ်ခင်ဵ 

မြပုပါြ တရာဵစွဲဆိြုခင်ဵ ခဳရမည်ြဖစ်ပပီဵ တရာဵစီရင် 

ေရဵအဖွဲ့မှ ြပစ်မှုထင်ရှာဵေကြာင်ဵ ဆုဳဵြဖတ်ပါြ ေထာင်ဒဏ် ၃ 

နှစ်မှ ၁ဝ နှစ် အထိ ြျခဳရမည် ြဖစ်သည်။  

 

ေကြညာလွှာြဖည်ဴသွင်ဵပုနဳည်ဵစနစ်။ 

သြ်ဆိုင်ရာ အပိုင်ဵတွင်သာြဖညဴ်ရမည်။  ေငွပမာဏ အာဵလုဳဵ  
ြို ြျပ် ေငွြဖငဴ်  ေရဵသွင်ဵရမည်။ ပူဵတွဲတင်ြပလာသညဴ် 

မည်သညဴ် စာရင်ဵဇယာဵ သ့ုိမဟုတ် စာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵတွင် 

လည်ဵ ေငွပမာဏမျာဵြို ြျပ်ေငွြဖင်ဴ ေရဵသွင်ဵရမည်။ 

နိုင်ငဳြခာဵ ေငွြဖင်ဴ ရရိှ ေသာဝင် ေငွ သို့မဟုတ် ြုန်ြျ ေသာ 

အသဳုဵစရိတ်မျာဵအတွြ် ယင်ဵဝင် ေငွရရိှသညဴ် သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵ 
အသဳုဵစရိတ် ြုန်ြျသညဴ်  ေန့စွဲတင်ွ အသဳုဵြပုလျြ် ရိှသညဴ် 

 ေငွလဲနှုန်ဵြဖငဴ် ယင်ဵနိုင်ငဳြခာဵ ေငွ ပမာဏြို ြျပ် ေငွ သို့ 

 ေြပာင်ဵလဲရမည်။  

အပိုင်ဵ(ြ)မှ (ဂ) အထိ ြပည်တွင်ဵရ ေငွြို  ေဒါင်လိုြ်ြွြ် 

(ြ)တွင် ေရဵသွင်ဵ၍ ြပည်ပရ ေငွြို ေဒါင်လိုြ်ြွြ်(ခ)တွင် 
ေရဵသွင်ဵပါ။ ြပည်ပ ေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵြဖစ်ပါြေဒါင်လိုြ်ြွြ် 

(ခ)တွင်  ေရဵသွင်ဵရန် မလိုအပ်ပါ။  

သင် ြဖညဴ်စွြ်ရမညဴ် အပိုင်ဵမျာဵ၏ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵြို 

 ေသချာစွာဖတ်ပါ။ မိမိဘာသာ နာဵလည်နိုင်သညဴ် 

အလျာဵြွြ်မျာဵအတွြ် ညွှန်ကြာဵချြ် မပါရိှပါ။  

အထူဵသြဖင်ဴ စာမျြ်နှာ ၇ ရိှ  အခွန်ထမ်ဵ(သို)့ ြိုယ်စာဵလှယ ်

၏ြတိဝန်ခဳချြ်တွင် လြ်မှတ်ထိုဵ ရပါမည်။ အြယ်၍ 

တစ်စုဳတစ်ဦဵအာဵ  ေဆာင်ရွြ်ခ ေပဵ၍ အခွန် ေကြညာလွှာြို 

ြဖညဴ်သွင်ဵ ေစပါြ ထိုသူသည် စာမျြ်နှာ ၇ ရိှ  ေဆာင်ရွြ်ခ 

ယူ၍  ေကြညာလွှာ ြဖညဴ်သွင်ဵသူြတိဝန်ခဳချြ် တွင် 
လြ်မှတ်ထိုဵရပါမည်။ စာရွြ်စာတမ်ဵ လိမ်ညာတင်သွင်ဵ 

ြခင်ဵသည် ရာဇသတ်ကြီဵဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇၇ ြို ချ ိုဵေဖာြ်ြခင်ဵ 

ြဖစ်ေကြာင်ဵ သတိြပုေစလိုပါသည်။ 

 

ပုဂ္ဂိုလ်စုဝငေ်ငခွွန်ေကြညာလွှာအတွြ်       
အေသဵစိတ် ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵ 

အခွန်ထမ်ဵ၏ြုိယ်ေရဵအချြ်အလြ် 

အလျာဵြွြ်(ဃ) 

 ဤေကြညာလွှာသည် အခွန်ထမ်ဵတစ်ဦဵအတွြ် ပထမ 
ဆုဳဵအကြိမ် တင်သွင်ဵသညဴ် ဝင်ေငွခွန် ေကြညာလွှာ 
ြဖစ်ပါြ “ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနထဳသ့ုိ တင်သွင်ဵ 

သညဴ် ြနဦဵေကြညာလွှာ”ြို အမှတ်ြခစ်ပါ။  

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဝင်ေငွနှစ်အတွြ် ယခင်တင်သွင်ဵထာဵ
ေသာ ေကြညာလွှာြို ြပငဆ်င်ြခင်ဵြဖစ်ပါြ “၂၀၁၈-

၂၀၁၉ ဝင်ေငွနှစ်အတွြ် ြပင်ဆင်ထာဵသညဴ် ေကြညာ 

လွှာ”ြို အမှတ်ြခစ်ပါ။ 
 ဤအခွန်ထမ်ဵအတွြ် ေနာြ်ဆုဳဵတင်သွင်ဵေသာ 

ေကြညာလွှာြဖစ်ပါြ “ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန 

ထဳသ့ုိ တင်သွင်ဵသညဴ်အပပီဵသတ် ေကြညာလွှာ”ြို 

အမှတ်ြခစ်ပါ။ (ဥပမာ - လုပ်ငန်ဵပိတ်သိမ်ဵလိုြ်ြခင်ဵ

ေကြာင်ဴ အဆိုပါ အခွန်ထမ်ဵမရိှေတာဴေသာ အေြခအေန 

မျ ိုဵ)  
 သင်ဴအေနြဖင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေြာ်မရှင် ခွင်ဴြပု 

မိန့်အရ ြင်ဵလတွ်ခွင်ဴ/ အထူဵစီဵပွာဵေရဵဇုန် ဥပေဒအရ 
ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴ ေတာင်ဵခဳပါြ “MIC/SEZ ြင်ဵလတွ် 

ခွင်ဴ”ြို အမှတြ်ခစ်ပါ။ ြင်ဵလွတ်ေကြာင်ဵ ခွင်ဴြပုမိန့် 

မိတ္တူနှင်ဴတြွ ြင်ဵလတွ်ခွင်ဴရသညဴ် ဝင်ေငွပမာဏ 

တွြ်ချြ်ထာဵပုဳြို ပူဵတွဲတင်ြပပါ။ 
 ယခင် ေကြညာလွှာ တင်သွင်ဵပပီဵေနာြ်တွင် လိပ်စာ

ေြပာင်ဵလဲသွာဵပါြ “လိပ်စာေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ”ြို 
အမှတ်ြခစ်ပါ။  

 ရန်ြုန်စေတာဴအိပ်ချနိ်ဵစာရင်ဵဝင် အမျာဵပိုင်ြုမ္ပဏီမျာဵ 
ြဖစ်ပါြ အသာဵတင်အြမတ်အေပါ် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်ဵြဖင်ဴ 

အခွန်တွြ်ချြ်နိုင်ရန်အတွြ် “ရန်ြုန်စေတာဴအိပ်ချနိ်ဵ 

စာရင်ဵဝင်အမျာဵပိုင်ြုမ္ပဏီမျာဵ” ြို အမှတ်ြခစ်ပါ။ 
 ယခင်ေကြညာလွှာ တင်သွင်ဵပပီဵ ေနာြ်တွင်ေငွစာရင်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် စာရင်ဵတန်ဖိုဵ သတ်မှတ်မှုနည်ဵလမ်ဵ 

ေြပာင်ဵလဲပါြ “ေငွစာရင်ဵထာဵရိှသညဴ်နည်ဵလမ်ဵ 
(သ့ုိမဟုတ်) ြုန်လြ်ြျန် တန်ဖိုဵသတ်မှတ်မှုနည်ဵလမ်ဵ

ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵ”ြို အမှတ်ြခစ်ပါ။ 

အခွန်ထမ်ဵ၏ ြိုယ်ေရဵအချြ်အလြ် 
အခွန်ထမ်ဵ၏ ြိုယ်ေရဵအချြ်အလြ် ြဖညဴ်သွင်ဵရန် ေနရာ 
တွင် သင်၏ အေြာြ်ခွန် IE Code နှင်ဴ Industry Code 

တို့ြို ြဖညဴ်သွင်ဵပါ။ 

 
အပိုင်ဵ (ြ) စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှဝင်ေငနွှငဴ် 
အသုဳဵစရိတ်မျာဵ  

စာရင်ဵြပုစုနည်ဵ။ ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ ရ/သဳုဵစာရင်ဵမျာဵ 

ြပုစုရန် ြမန်မာနိုင်ငဳစာရင်ဵြိုင်စဳမျာဵြို အသုဳဵြပုရမည်။ 

သ့ုိေသာ် လူတစ်ဦဵ တစ်ေယာြ်အေနနှင်ဴ ေငွြိုင်နည်ဵ (cash 

method of accounting) သ့ုိမဟုတ် အြခာဵသင်ဴတင်ဴေသာ 
စာရင်ဵြပုစုနည်ဵြို အသဳုဵြပုနိုင်သည်။  ေငွြိုင်နည်ဵ 

ဆိုရာဝယ် ရေငွြို ေငွသာဵလြ်ခဳရရိှြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အြခာဵ 

တစ်နည်ဵနည်ဵြဖငဴ် ေငွလြ်ခဳရရိှသညဴ် အချနိ်တွင် စာရင်ဵ 
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သွင်ဵြခင်ဵနင်ဴှ အသဳုဵစရိတ်မျာဵြို ေငွေပဵေချသညဴ် အချနိ်တွင် 

စာရင်ဵသွင်ဵြခင်ဵြိုဆိုလိုသည်။ 

 

အပိုင်ဵ (ြ) အလျာဵြွြ ် ၁  

စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှဝင်ေငွ ။ ဤဝင်ေငွေကြညာလွှာတွင် 

စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵမှဝင်ေငွဆိုသည်မှာ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှရ

ေသာ အြျ ိုဵအြမတ်ြို ဆိုလိုသည်။ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှ 

ဝင်ေငွတွင် ရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုမှရေသာ အတိုဵနှုန်ဵမျာဵ၊ ေငွေချဵ 
သြ်ေသခဳလြ်မှတ်မျာဵမှရရိှေသာေငွ၊ အြျ ိုဵတစူာချုပ် 

မျာဵ၊ ြုမ္ပဏီကြီဵ (သ့ုိ) လုပ်ငန်ဵကြီဵ တစ်ခုခုသ့ုိ ေချဵထာဵေသာ

ေငွအတွြ် ထုတ်ေပဵေသာလြ်မှတ်၊ ဒီဘင်ချာေငွေချဵ 

လြ်မှတ်မျာဵလည်ဵပါဝင်သည်။ အေြခပစ္စည်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵ

ေငွမပါဝင်ပါ။ အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွြို အေြခပစ္စည်ဵမှ 
ြမတ်စွန်ဵေငွေကြညာလွှာြဖငဴ် သီဵသန့်တင်သွင်ဵရမည်။ စီဵပွာဵ

ေရဵ လုပ်ငန်ဵမှရေသာ ဝင်ေငွအမျ ိုဵအစာဵမျာဵြို ေအာြ်တွင် 

ေဖာ်ြပထာဵသည်- 

 အခွန်ထမ်ဵြ လုေဳလာြ်ေသာ အေကြာင်ဵ တစ်စုဳ 

တစ်ရာ မရိှဘဲ အိမ်ေထာင်ဘြ်နှင်ဴ အိမ်ေထာင်မြျ 
ေသဵသညဴ် သာဵသမီဵတိုထ့ဳသ့ုိ တိုြ်ရုိြ်ြဖစ်ေစ၊ 

သွယဝ်ိုြ်၍ြဖစ်ေစ လွှဲေြပာင်ဵေပဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵမှ 

ရရိှသညဴ် ဝင်ေငွ၊ 

 စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ ဆြ်လြ်လည်ပတ်ေဆာင်ရွြ် 

နိုင်ရန်အတွြ်သာဟူေသာ ြန့်သတ်ချြ်ြဖင်ဴ 
လြ်ခဳ ရရိှေငွ၊ 

 ယခင်နှစ်တွင် ေြြဵဆုဳဵ အြဖစ် နုတပ်ယ်ခဲဴရာမှ 

ြပန်လည် ရရိှေငွ၊  

 စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမှတင်ေသာအေြြဵ ပယ်ဖျြ်မှု

ေကြာင်ဴ ရေသာဝင်ေငွ၊  

ဤေနရာတွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ ဝင်ေငွအမျ ိုဵအစာဵ တစ်ခုချင်ဵ 

စီ အတွြ် အေသဵစိတ်စာရင်ဵြို ပူဵတွတဲင်ြပပါ။  

သင်၏စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအသဳုဵစရိတ်ြို တွြ်ချြ်ရာတွင် 

ြုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန်ြိုထညဴ်သွင်ဵတွြ်ချြ်ြခင်ဵ မြပုပါနှငဴ်။ 

 
အပိုင်ဵ(ြ) ၊ အလျာဵြွြ် ၂ ြ၊ မှ ၂ စျ 

အသုဳဵစရိတ်မျာဵ။ ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴ ဝင်ေငွစည်ဵကြပ်နှစ် 

အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵအတွြ်ြုန်ြျသညဴ်စရိတ်မျာဵ၊ လုပ်ငန်ဵ 

ဆုဳဵရှုဳဵေငွမျာဵရိှလျှင် ထိုနစှ်အတွင်ဵ ရရိှသညဴ် စည်ဵကြပ်ထိုြ် 

သညဴ်ဝင်ေငွတွင် နုတယ်ူခွင်ဴေပဵရမည်။ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵ 
အတွြ် ြုန်ြျသညဴ် စရိတ်မျာဵတင်ွ ပစ္စည်ဵတန်ဖိုဵေလျာဴေငွ 

ပါဝင်သည်။  

သင်၏ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵအသဳုဵစရိတ်ြို တွြ်ချြ်ရာတွင် 

ြုန်သွယလ်ုပ်ငန်ဵခွန်ြို ထညဴ်သွင်ဵတြွ်ချြ်ြခင်ဵမြပုပါနှငဴ်။ 

သ့ုိရာတွင် ေအာြ်ေဖာ်ြပပါအချြ်မျာဵအတွြ် နုတပ်ယ ်
တွြ်ချြ်ခွငဴ် မြပုပါ- 

 ြိုယ်ေရဵြိုယ်တာစရိတ်(သ့ုိ)ပုဂ္ဂိုလ်ေရဵဆိုင်ရာြိစ္စ 

အတွြ် ဆုဳဵရှုဳဵေငွ  

 ဝင်ေငွခွန်  
 ြုန်သွယလ်ုပ်ငန်ဵခွန် 

 မတည်ေငွရင်ဵဆုဳဵ ရှုဳဵမှု  

 ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်ဵ ရယူြခင်ဵ၊ ထပ်တိုဵြခင်ဵအတွြ် 

အသဳုဵစရိတ်မျာဵ၊ သ့ုိမဟုတ် မတည်ေငွစာရင်ဵ 

ဆိုင်ရာ ြုန်ြျသညဴ် အသဳုဵစရိတ်မျာဵ တန်ဖိုဵ 
ေလျာဴြခင်ဵ၊ အတိုဵနှုန်ဵ၊ အခွန်မျာဵနင်ဴှ လုပ်ငန်ဵ 

ေဆာင်ရွြ်ရန် စတင်ချနိ်၌ ြုန်ြျသညဴ်စရိတ် 

ြဲဴသ့ုိေသာ သွယဝ်ိုြ်ြုန်ြျသညဴ် စရိတ်မျာဵ 

 လုပ်ငန်ဵပမာဏနှင်ဴ မမျှေအာင်မျာဵသညဴ် စရိတ်မျာဵ  

 လုပ်ငန်ဵနှင်ဴ မဆီေလျာ်သညဴ် အသဳုဵစရိတ်မျာဵ 
(လာဘ်ေပဵမှုမျာဵ၊ ဒဏ်ေကြဵနင်ဴှ ြပစ်ဒဏ်မျာဵ၊ 

တရာဵမဝင် ေလာင်ဵြစာဵရှုဳဵေငွမျာဵ၊ တရာဵမဝင် 

သ့ုိမဟုတ် ခိုဵရာပါ ပစ္စည်ဵမျာဵ ဝယ်ယူြခင်ဵ) 

(သ့ုိမဟုတ်)  

 ြုမ္ပဏီနှင်ဴ သမဝါယမအသင်ဵမဟုတ်ေသာ အဖွဲ့ 
အစည်ဵတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦဵဦဵအာဵ ေပဵသညဴ်ေငွ 

(အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵပညာလုပ်ငန်ဵအတွြ် 

ေပဵေငွ မဟုတ်ပါြ)  

 
အပိုင်ဵ(ြ) ၊ အလျာဵြွြ် ၂ ြ  

အေရာင်ဵ သ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ရန်ြုန်ြျစရိတ်။ အေချာ 

ထည် ြပုလုပ်ေနဆဲ ြုန်ပစ္စည်ဵစုမျာဵြို လည်ဵေြာင်ဵ၊ ြုန်

ေချာ ြုန်ပစ္စည်ဵစုမျာဵြို လည်ဵေြာင်ဵ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှ 

လျှင် ယင်ဵြဲဴသ့ုိ ြုန်ပစ္စည်ဵစုမျာဵ၏ ြုန်လြ်ြျန်စာရင်ဵ 

ြို ြပုစုထာဵရိှရမည်။ ဤေနရာတွင် ေရာင်ဵချလိုြ်ေသာ 
ြုန်ပစ္စည်ဵ၏ ြုန်ြျမှုအတွြ် နုတယ်ူမညဴ်ေငွြို ြဖညဴ်ပါ။ 

အေရာင်ဵသ့ုိမဟုတ် လုပ်ငန်ဵလည်ပတ်ရန် ြုန်ြျစရိတ် 

တွြ်ချြ်ပုဳြို ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ဇယာဵတစ်ခုအာဵ ပူဵတွဲ 

တင်ြပပါ။ 

ေရာင်ဵချလိုြ်ေသာြုန်ပစ္စည်ဵ၏ ြုန်ြျမှုြို နုတယ်ူရန် 
ယင်ဵြုန်ပစ္စည်ဵစုစာရင်ဵြို စတင်ဖွင်ဴလှစ်လိုြ်ေသာနှစ်တွင် 

ြျသင်ဴခဲဴေသာ ြုန်ပစ္စည်ဵစုြုန်ြျစရိတ်အေပါ် မူတည် 

တွြ်ချြ်ရမည်ြဖစ်ပပီဵယင်ဵြုန်ပစ္စည်ဵစုစာရင်ဵြို ပိတ်လိုြ် 

ချနိ်တွင် ြျသင်ဴေနမညဴ် ြုန်ပစ္စည်ဵစု ြန်ုြျစရိတ်ြို 

နုတယ်ူရမည်။ 

 

အပိုင်ဵ(ြ) ၊ အလျာဵြွြ် ၂ ခ  

အေထွေထွနှငဴ်အုပ်ချုပ်မှုစရိတ်။ အေထွေထွနှင်ဴ အုပ်ချုပ်မှု 

စရိတ် အာဵလုဳဵ ြို ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ဇယာဵြုိ ထညဴ်သွင်ဵ 

တင်ြပပါ။ 
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အပိုင်ဵ (ြ)  အလျာဵြွြ ် ၂ ဂ  

ဝန်ထမ်ဵ/အလုပ်သမာဵမျာဵစရိတ်။ အလျာဵြွြ် ၂ြ တွင် 

ထညဴ်သွင်ဵထာဵြခင်ဵမရိှသညဴ်ပမာဏမျာဵ အာဵလုဳဵြို ဤ 
အလျာဵြွြ်တွင် ေဖာ်ြပပါ။ 

 
အပိုင်ဵ (ြ)  အလျာဵြွြ ် ၂ စ  

တန်ဖိုဵေလျာ ဴသြ်သာခွငဴ်။ တန်ဖိုဵေလျာဴသညဴ် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵ 

မျာဵအတွြ် တန်ဖိုဵေလျာဴ သြ်သာခွင်ဴ ရိှသည်။ တန်ဖိုဵေလျာဴ 
နှုန်ဵမျာဵြို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ေဖေဖာ်ဝါရီ ၄ ရြ်စွဲြဖင်ဴ ထုတ်ြပန် 

သညဴ် အမိန့်အမှတ် ၁၉/၂၀၁၆ တွင် ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

ေအာြ်ပါ စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ တန်ဖိုဵေလျာဴ သြ်သာခွင်ဴ 

တွြ်ချြ်ထာဵပုဳ ဇယာဵြုိ ေကြညာလွှာနှင်ဴအတူ ပူဵတွဲ 

တင်ြပရမည်- 
၁။ တန်ဖိုဵေလျာဴသြ်သာခွင်ဴြပုသညဴ် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵ 

မျာဵြို အမျ ိုဵအစာဵခွဲထာဵပပီဵ သြ်ဆိုင်ရာ 

တန်ဖိုဵေလျာဴ ရာခိုင်နှုန်ဵမျာဵြို Straight Line 

Depreciation Rate ြဖငဴ် ေဖာ်ြပထာဵသည်။ 

၂။ ပစ္စည်ဵတစ်မျ ိုဵစီအတွြ် တန်ဖိုဵေလျာဴခွင်ဴြပုေငွ 
သတ်မှတ်ချြ်သည် အထြ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ 

သြ်ဆိုင်ရာ တန်ဖိုဵေလျာဴခွင်ဴြပုေငွနှုန်ဵနှင်ဴ ထို 

ပစ္စည်ဵ၏ မူလတန်ဖိုဵနှင်ဴ ေြမှာြ်ရမည်။  

၃။ တန်ဖိုဵေလျာဴခွင်ဴြပုေငွနှုန်ဵဇယာဵတွင် ေဖာ်ြပမထာဵ 

သညဴ်  ပစ္စည်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ နုတေ်ပဵရမညဴ် ပစ္စည်ဵ 
တန်ဖိုဵေလျာဴေငွမှာ မူရင်ဵတန်ဖိုဵအေပါ်တွင် တစ်နှစ် 

လျှင် ၅ ရာခိုင်နှုန်ဵ ြဖစ်သည်။ 

၄။ မည်သညဴ်ပစ္စည်ဵြဖစ်ေစ ယင်ဵပစ္စည်ဵပိုင်ဆိုင်သညဴ် 

နစှ်မျာဵအတွြ် တန်ဖိုဵေလျာဴခွင်ဴြပုေငွစုစုေပါင်ဵ 

ပမာဏသည် အခွန်ထမ်ဵမှ ထိုပစ္စည်ဵအတွြ် 
ြုန်ြျထာဵသညဴ် မူလ တန်ဖိုဵထြ် မပိုရပါ။   

၅။ ေြမယာငှာဵရမ်ဵလုပ်ြိုင်သူအာဵ အေဆာြ်အအဳုနှင်ဴ 

စြ ်ြိရိယာမျာဵ  ငှာဵရမ်ဵထာဵပပီဵ အေဆာြ်အအဳု 

ငှာဵရမ်ဵခသည် စြ်ြရိယာမျာဵ ငှာဵရမ်ဵခနှင်ဴ 

ခွဲမရပါြ အေဆာြ်အအဳုနှင်ဴ စြ်ြိရိယာမျာဵ 
အတွြ်ပါ တန်ဖိုဵေလျာဴေငွ ခွင်ဴြပုသည်။  

၆။ သင်သည် ပစ္စည်ဵတစ်ခုြို တစ်နှစ်ပတ်လုဳဵ  အသဳုဵ 

မြပုေသာ်လည်ဵ အြခာဵသူ တစ်ဦဵဦဵထဳသ့ုိ ယင်ဵ 

နှစ်အတွင်ဵ လွှဲေြပာင်ဵြခင်ဵမရိှပါြ ထို တစ်နှစ်ပတ် 

လုဳဵ အတွြ် တန်ဖိုဵေလျာဴေငွ ခဳစာဵခွင်ဴရှိသည်။  

၇။ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵအာဵ အြခာဵသူ တစ်ဦဵဦဵထဳသ့ုိ လွှဲ

ေြပာင်ဵသညဴ်နစှ်တွင် ထိုပစ္စည်ဵအာဵ ေနာြ်ဆုဳဵ 

လြ်ဝယ် ပိုင်ဆိုင်အသဳုဵြပုခဲဴသူသည် ယင်ဵနှစ် 

အတွြ် တန်ဖိုဵေလျာဴေငွအြပညဴ် ခဳစာဵခွင်ဴ ရိှသည်။  

၈။ ြမန်မာနိုင်ငဳ ြပည်တွင်ဵမှြဖစ်ေစ၊ ြပည်ပမှြဖစ်ေစ၊ 

ရရိှသညဴ် ဝင်ေငွတွြ်ချြ်ရာတွင် (အထြ်ေဖာ်ြပပါ 

ဇယာဵတွင် မပါရိှပါြ) လုပ်ငန်ဵ၏ အုပ်ချုပ်စီမဳဌာန 
ရိှသညဴ် နိုင်ငဳမှ ခွင်ဴြပုထာဵသညဴ် တန်ဖိုဵေလျာဴ 

သြ်သာခွင်ဴအတိုင်ဵ ခဳစာဵခွင်ဴရိှသည်။  

၉။ တန်ဖိုဵေလျာဴခွင်ဴြပုေငွနှုန်ဵ ပုဳေသပိုင်ပစ္စည်ဵ ဇယာဵ 

တွင် မပါရိှေသာ ပုဳေသပိုင်ပစ္စည်ဵမျာဵြို မူလတန်ဖိုဵ 

အေပါ် အေြခြပုလျြ် တစ်နှစ်လျှင် ၅ ရာခိုင်နှုန်ဵ 
ြဖငဴ် တန်ဖိုဵေလျာဴရမည်။ သ့ုိရာတွင် သင်ဴအေနြဖငဴ် 

ဇယာဵတွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ်နှုန်ဵထြ်ပိုသညဴ် 

သ့ုိမဟုတ် ေလျာဴသညဴ်ပစ္စည်ဵ၏အသဳုဵဝင်သြ်တမ်ဵ 

နှင်ဴအညီ တွြ်ချြ်ထာဵသညဴ်နှုန်ဵြို အသဳုဵြပု 

လိုပါြ လုေဳလာြ်ေသာ အေကြာင်ဵြပချြ်၊ 
အေထာြ်အထာဵ စာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴအတူ 

ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန ညွန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ် 

ထ ဳတင်ြပေတာင်ဵခဳနိုင်သည်။ 

၁၀။ အခွန်ေငွစည်ဵကြပ်ြခင်ဵ၌ ထညဴ်သွင်ဵရန် ရည်ရွယ်၍ 

တန်ဖိုဵေလျာဴသြ်သာခွင်ဴ ခဳစာဵခွင်ဴရှိသညဴ် ပစ္စည်ဵ 
အာဵ အချနိ်ပိုင်ဵ အသဳုဵြပုထာဵပါြ ထိုပစ္စည်ဵ 

အသဳုဵြပုသညဴ်ြာလနှင်ဴ သြ်ဆိုင်သညဴ် တန်ဖိုဵ

ေလျာဴသြ်သာခွင်ဴ ခဳစာဵခွင်ဴရိှသည်။ တန်ဖိုဵေလျာဴ 

သြ်သာခွင်ဴရိှသညဴ် ပစ္စည်ဵအတွြ် တစ်နှစ်ထြ်

ေြျာ်လွန်၍ ြုန်ြျစရိတ်မျာဵရိှပါြ အြခာဵနစှ် 
မျာဵအတွြ် ြုန်ြျစရိတ်အာဵ ေနာြ်ထပ် ပစ္စည်ဵ 

တစ်ခုအာဵ တွြ်ချြ်သြဲဴသ့ုိ တန်ဖိုဵေလျာဴေငွြို 

တွြ်ချြ်ရမည်။  

၁၁။ အေဆာြ်အအဳုအာဵဝယ်ြခင်ဵ၊ ေရာင်ဵြခင်ဵ၊ ြပုရာ၌  

ေြမပါဝင်ပါြ အေဆာြ်အအဳုအတွြ် သင်ဴ ေတာ် 
သညဴ် ြျသင်ဴ ေငွြို ခွဲြခာဵတွြ်ချြ်ရမည်။ 

 

အခွန်တွြ်ချြ်ရာတွင်ြုန်ြျစရိတ်ြို အရစ်ြျ ခုနှမိ်ြခင်ဵ။ 

ြန့်သတ်သြ်တမ်ဵရိှသညဴ် ြဒပ်မဲဴပစ္စည်ဵမျာဵ၊ အခွန် 

စည်ဵကြပ်ထိုြ်သညဴ်ဝင်ေငွရရိှရန် အသဳုဵြပုသညဴ် ြဒပ်မဲဴပစ္စည်ဵ 
မျာဵြို ယင်ဵပစ္စည်ဵမျာဵ၏ အသဳုဵဝင်သြ်တမ်ဵအရ စရိတ် 

အာဵ အရစ်ြျနုတပ်ယ်ခွင်ဴရိှသည်။ ပစ္စည်ဵတစ်ခု၏ အသဳုဵဝင် 

သြ်တမ်ဵြို အေြခခဳ၍ အရစ်ြျနုတပ်ယ်မညဴ် ပမာဏြို 

စနစ်တြျ တွြ်ချြ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵ အမျာဵအြပာဵရိှသည်။ 

ယင်ဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵတွင် မျဉ်ဵေြဖာင်ဴနည်ဵ (Straight-line 
method)၊ လြ်ြျန် တြဖည်ဵြဖည်ဵြုန်ြခင်ဵနည်ဵ 

(Declining balance method)၊ ထုတ်ြုန်အေရအတွြ် 

ြဖငဴ်တွြ်နည်ဵ (Unit of production method)တို့ ပါဝင် 

သည်။ အရစ်ြျနုတ်ယူမညဴ်ေငွြို ယင်ဵအလျာဵြွြ်တွင် 

ြဖညဴ်ပါ။ မေရရာေသာ သြ်တမ်ဵ ရိှသညဴ် ြဒပ်မဲဴပစ္စည်ဵမျာဵြို 
အခွန်တွြ်ချြ်ရာတွင် စရိတ်အာဵ အရစ်ြျ ခုနှမိ်ခွင်ဴမရိှပါ။ 
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တန်ဖိုဵေလျာဴခွငဴ်ြပုေငွနှုန်ဵဇယာဵ 

စဉ် မ-တည်ပိုင်ပစ္စည်ဵအမျ ိုဵအစာဵ 
မူရင်ဵတန်ဖိုဵအေပါ် 

ရာခိုင်နှုန်ဵ 

၁။  

(ြ) 

 

 
 

 

(ခ) 

 

 
 

(ဂ) 

 

 

 
(ဃ) 

 

 

 

(၁) 
(၂) 

 

 

(၁) 

(၂) 
 

 

(၁) 

(၂) 

 

အေဆာြ်အအဳု 

လြ်ေရွဵစင်ပစ္စည်ဵမျာဵနှင်ဴ သဳေချာင်ဵသွင်ဵြွန်ြရစ်မျာဵြဖင်ဴ ေဆာြ်လုပ် 

ထာဵေသာ ခိုင်ခဳဴေတာင်ဴတင်ဵသညဴ် ပထမတန်ဵတုိြ် 

စြ်ရဳုအေဆာြ်အအဳုမျာဵ  
ြျန်အေဆာြ်အဳုမျာဵ  

 

သင်ဴရဳုခိုင်ခဳဴေတာင်ဴတင်ဵသညဴ်ဒုတိယတန်ဵတိုြ် 

စြ်ရဳုအေဆာြ်အအဳုမျာဵ 

ြျန်အေဆာြ်အဳုမျာဵ  
 

အုတ်ြြပ်၊ သ့ုိမဟုတ် သွပ်မိုဵထာဵသညဴ် သစ်သာဵအေဆာြ်အအဳုမျာဵ 

စြ်ရဳုအေဆာြ်အအဳုမျာဵ 

ြျန်အေဆာြ်အဳုမျာဵ  .............................  

 
ဝါဵနင်ဴှသြ်ြယ်ဓနိမျာဵြဖငဴ်ေဆာြ်လုပ်ထာဵသညဴ် အေဆာြ်အအဳု  .............................  

 

 

 

 

၂.၅ 
၁.၂၅ 

 

 

၅ 

၂.၅ 
 

 

၁၀ 

၅ 

 
အစာဵထိုဵြပုြပင်ြခင်ဵ 

အတွြ် ြုန်ြျစရိတ်ြို 

သာမန်အသဳုဵစရိတ် 

အြဖစ် ခွင်ဴြပုမည်။ 

၂။  

 
(ြ) 

 

 

 

(ခ) 
 

 

(ဂ) 

 ပရိေဘာဂမျာဵနှင်ဴ အေဆာြ်အအဳုတွင်တပ်ဆင်ထာဵသညဴ်ပစ္စည်ဵမျာဵ- 

 
အေထွေထွ (ပန်ဵြန်ခွြ်ေယာြ်၊ ဖန်ထည်၊ရြ်ထည်နှင်ဴ ပလပ်စတစ်ပိတ် 

မျာဵမှအပ အစာဵထိုဵရာ၌ ြုန်ြျစရိတ်မျာဵြို သာမန် အသဳုဵစရိတ်အြဖစ် 

ခွင်ဴြပုမည်။) 

 

ဟုိတယ်၊ ရုပ်ရှင်ရဳုနှင်ဴ တည်ဵခိုခန်ဵမျာဵတွင် အသဳုဵြပုသညဴ် အိမ်ေထာင် 
ပရိေဘာဂ၊ တပ်ဆင်ထာဵသညဴ် ပစ္စည်ဵမျာဵ၊ ေငွထည်နှင်ဴ မီဵဖိုေဆာင်သဳုဵ ပစ္စည်ဵ 

 

ဟုိတယ်၊ ဇာတ်ပွဲရဳုနှင်ဴ ရုပ်ရှင်ရဳုမျာဵတင်ွ အသဳုဵြပုသညဴ် တူရိယာပစ္စည်ဵ 

 

 
၅ 

 

 

၆.၂၅ 

 
 

 

၁၀ 

၃။  

(ြ) 

 
(ခ) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

(၁) 

(၂) 

(၃) 

(၄) 
(၅) 

(၆) 

(၇) 

(၈) 

(၉) 
(၁၀) 

(၁၁) 

(၁၂) 

စြ်ယန္တရာဵစု- 

အေထွေထွ 

 
ေအာြ်ပါမျာဵအတွြ် သီဵြခာဵနှုန်ဵမျာဵြဖင်ဴ ခွင်ဴြပုမည်- 

ဆန်စြ်  

ဂျုဳစြ်  

ဆီစြ်  

ေရခဲစြ်  
ဘိလပ်ရည်စြ်  

ေြာ်ဖီမှုန့်စြ်  

အချ ိုေသာြ်လြ်ဖြ်ေြခာြ်စြ်  

အရြ်ချြ်စြ်  

မုန့်ဖုတ်ဖိုနှင်ဴ ဘီစြွတ်စြ်  
ေခါြ်ဆွဲ၊ြမူစွမ်၊ကြာဆဳ၊မုန့်ဟင်ဵခါဵဖတ်စသညဴ်စြ်  

အမှုန့်ကြိတ်စြ်  

စည်သွတ်စြ်  

 

၅ 

 
 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
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(ဂ) 

(၁၃) 

(၁၄) 

(၁၅) 

(၁၆) 
(၁၇) 

(၁၈) 

(၁၉) 

(၂၀) 

(၂၁) 
(၂၂) 

(၂၃) 

(၂၄) 

(၂၅) 

(၂၆) 
(၂၇) 

(၂၈) 

(၂၉) 

(၃၀) 

 
(၁) 

(၂) 

(၃) 

(၄) 

(၅) 
(၆) 

(၇) 

(၈) 

(၉) 

သာဵေရထုတ်စြ်  

ဖိနပ်စြ်  

ဓါတ်ခဲစြ်  

ေြာ်စြ် 
ဆပ်ြပာစြ်  

ဖေယာင်ဵတိုင်စြ်  

ကြိုဵြျစ်စြ်  

ဒန်သတ္တုပစ္စည်ဵစြ်  

သတ္တုပုဳဵစြ်  
ပလပ်စတစ်ပစ္စည်ဵစြ်  

သစ်ခွဲစြ်  

ထုဳဵဖို  

လျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵထတု်လုပ်သညဴ်စြ်  

ေြျာြ်ပစ္စည်ဵစြ်  
သဳမှအပအြခာဵသတ္တုအရည်ြျ ိုစြ် .................................................................................. တွင်ခုဳ သေဘောြျင်ဵ ပဲခွဲစြ် ဆီခဲစြ် ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵထုတ်လုပ်သညဴ်စြ် အြဖူချွတ်နှင်ဴေဆဵဆိုဵစြ် ေရာ်ဘာပစ္စည်ဵစြ် အုတ်ဖို အုတ်ြြပ်စြ် 

တွင်ခုဳ 

သေဘောြျင်ဵ 

ပဲခွဲစြ် 

 
ဆီခဲစြ် 

ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵ ထုတ်လပု်သညဴ်စြ် 

အြဖူချွတ် နှင်ဴ ေဆဵဆိုဵစြ် 

ေရာ်ဘာပစ္စည်ဵစြ်  

အုတ်ဖို 
အုတ်ြြတ်စြ် 

ဝိုင်ယာကြိုဵနှင်ဴအိမ်ရုိြ်သဳစြ်  

အထည်စြ်  

ဆာဵဖို  

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

 
၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 
၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၄။  

(ြ) 
 

(ခ) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

(ဂ) 

(ဃ) 

(င) 

 

 
 

(၁) 

(၂) 

(၃) 

(၄) 
(၅) 

(၆) 

(၇) 

(၈) 

(၉) 
 

စြ်ပစ္စည်ဵမျာဵ- 

ေြမေပါ်လျှပ်စစ်ကြိုဵလုဳဵကြီဵ 
  

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵစြ်  

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့သညဴ်စြ်ြိရိယာ  

ေြမေအာြ်လျှပ်စစ်ကြိုဵလုဳဵကြီဵ  

ဓာတ်ေလှြာဵ  
အေထွေထွလျှပ်စစ်ပစ္စည်ဵ  

သတ္တုေရစိမ်စြ်ြိရိယာ  

စြ်ြိရိယာြပုြပင်ထိန်ဵသိမ်ဵသညဴ်စြ်  

ပုဳနှိပ်စြ်  

ေလဖိစြ်နှင်ဴေလအာဵစြ်ြိရိယာ 
  

ေရခဲမုန့်စြ်  

ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှု၊ြပသမှုဆိုင်ရာစြ်ပစ္စည်ဵ  

ဓါတ်မှန်နှင်ဴေရာဂါြုဓါတ်အာဵပစ္စည်ဵမျာဵ  

 

၂.၅ 
 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
 

၁၀ 

၁၂.၅ 

၂၀ 

၅။  

(ြ) 
(ခ) 

(ဂ) 

 ေရေကြာင်ဵသယ်ယူပိုေ့ဆာင်ေရဵ- 

သဳထည်ခွဳြဖင်ဴေဆာြ်လုပ်ထာဵေသာစြ်မဲဴေရယာဉ်  
သဳထည်ခွဳြဖင်ဴေဆာြ်လုပ်ေသာစြ်ေရယာဉ်  

သစ်သာဵခွဳြဖငဴ်ေဆာြ်လုပ်ေသာေရယာဉ်  

 

၅ 
၆.၂၅ 

၁၀ 
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၆။  

(ြ) 

 

(ခ) 

 

(၁) 

(၂) 

ြုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵယာဉ်မျာဵ- 

ေမာ်ေတာ်ယာဉ် 

စြ်ဘီဵနှင်ဴဆိုြ်ြာဵမျာဵ  .............................  

အငှာဵယာဉ်၊ ြုန်တင်ြာဵမျာဵနှင်ဴ ခရီဵသည်တင်ြာဵမျာဵနှင်ဴ  
စြမ်ဲဴယာဉ်မျာဵ 

 

၁၂.၅ 

၁၂.၅ 

၂၀ 

၇။  

(ြ) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

(ခ) 

 

 
(ဂ) 

 

(၁) 

(၂) 

(၃) 

(၄) 
(၅) 

(၆) 

(၇) 

(၈) 

(၉) 
(၁၀) 

 

(၁) 

(၂) 

 
(၁) 

(၂) 

အေထွေထွ- 

ရဳုဵသဳုဵစြ်ြိရိယာ  

အေလဵချနိ်စြ်နှင်ဴြိရိယာ  

အလုပ်ရဳုသဳုဵစြ်ြိရိယာမျာဵနှင်ဴတန်ဆာပလာမျာဵ  

အထည်နှင်ဴဦဵထုပ်ချုပ်စြ်  
သာဵေရနှင်ဴြင်ဵဘတ်ပစ္စည်ဵချုပ်စြ်မျာဵ  

အေအဵဓါတ်ေပဵစြ်ြိရိယာ  

ေဆာြ်လုပ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵစြ်ြိရိယာ  

ေဆာြ်လုပ်ေရဵနှင်ဴအိမ်သဳုဵသဳထည်ပစ္စည်ဵထတု်လုပ်သညဴ်စြ်မျာဵ  

သတ္တုတွင်ဵသဳုဵစြ်ပစ္စည်ဵ  
လြ်ယြ္ကန်ဵ  .............................  

 

ကြဳရည်ကြိတ်စြ်  

ခွဲစိတ်ြိရိယာမျာဵ  .............................  

 
စြ်မှုလယ်ယာသဳုဵစြ်ြိရိယာမျာဵ  

ဝန်ချစီြ်  .............................  

 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 
၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 
၁၀ 

 

၁၂.၅ 

၁၂.၅ 

 
၂၀ 

၂၀ 

၈။  

(ြ) 

 

(၁) 

(၂) 

(၃) 
(၄) 

(၅) 

(၆) 

(၇) 

(၈) 
(၉) 

(၁၀) 

(၁၁) 

(၁၂) 

(၁၃) 
(၁၄) 

(၁၅) 

(၁၆) 

(၁၇) 

(၁၈) 
(၁၉) 

 

 

(၂၀) 

(၂၁) 
 

 

အြခာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာအေထွေထွပစ္စည်ဵမျာဵ- 

ေလယာဉ်  

စာရင်ဵြပုစြ်မျာဵ၊ ဂဏန်ဵတွြ်စြ်မျာဵ  

ရုပ်ရှင်နှင်ဴြပဇာတ်သရုပ်ေဆာင်မျာဵ၏အသဳုဵအေဆာင်မျာဵ  
အသဳဖမ်ဵ၊အသဳချဲ့ ပစ္စည်ဵြိရိယာမျာဵ  

ပုလင်ဵ ေဆဵစြ်  

ချပ်စြ္ကူဘူဵြပုလုပ်စြ်  

ြဗစ်နှင်ဴအရြ်ချြ်စြ်ရဳု  

ြင်မရာနှင်ဴဓာတ်ပုဳပစ္စည်ဵမျာဵ  
ဘိလပ်ေြမစြ်  

ဓာတုေဗဒပစ္စည်ဵစြ်  

ြွန်ပျူတာစနစ်သဳုဵပစ္စည်ဵြိရိယာမျာဵ  

ဝါကြိတ်စြ်  

နိုခ့ျြ်စြ်  
စာြူဵစြ်နှင်ဴမိတ္တူစြ်မျာဵ  

သဳရည်ကြိုစြ်  

ဖန်ချြ်စြ်ရဳု  

ပိုဵသတ်ေဆဵထုတ်လပု်စြ်  

ဆွယတ်ာထိုဵစြ်  
ေလျှာ်ဖွတ်၊ ေဆဵဆိုဵလုပ်ငန်ဵ 

- အေထွေထွလုပ်ငန်ဵသဳုဵြိရိယာ  

- အဝတ်ေလျှာ်စြ်  

မီဵြခစ်စြ်  

ေရနဳြုမ္ပဏီမျာဵ 

- စြ်နှင်ဴစြ်ြိရိယာမျာဵ 

 

၁၂.၅ 

၁၀ 

၂၀ 
၁၀ 

၁၀ 

၆.၂၅ 

၅ 

၁၀ 
၆.၂၅ 

၆.၂၅ 

၂၀ 

၆.၂၅ 

၁၀ 
၁၀ 

၅ 

၆.၂၅ 

၁၂.၅ 

၆.၂၅ 
 

၁၀ 

၁၂.၅ 

၅ 

 
၅ 
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(၂၂) 

(၂၃) 

(၂၄) 
(၂၅) 

(၂၆) 

(၂၇) 

(၂၈) 

(၂၉) 
 

 

 

 

 
(၃၀) 

(၃၁) 

(၃၂) 

(၃၃) 

(၃၄) 
 

 

(၃၅) 

- ပိုြ်လိုင်ဵမျာဵ  

- လွန်တူဵြိရိယာမျာဵ  

- ေရနဳတူဵစင်မျာဵ  

- ဘူမိ၊ရူပေလဴလာစမ်ဵသပ်ေရဵြိရိယာမျာဵ  

- ဆိုြ်စမစ်ေလဴလာစမ်ဵသပ်ေရဵြိရိယာမျာဵ  

- အြခာဵေလဴလာစမ်ဵသပ်ေရဵြိရိယာမျာဵ  

ေအာြ်စီဂျင်၊အဆြ်တီလင်ဓာတ်ေငွ့ထုတ်လုပ်စြ်  

သုတ်ေဆဵ၊အေရာင်တင်ေဆဵထုတ်လုပ်စြ်  

ကြြ်ဘဲ၊အသာဵထုတ်လပု်စြ်  
အပ်ချုပ်စြ်မျာဵ  

သေဘောေဆဵမှုတ်စြ်  

သကြာဵစြ်မျာဵ  

တာေပါ်လင်(တာလပတ်သ့ုိမဟုတ်ပလတ်စတစ်)  

ရုပ်ြမင်သဳကြာဵစြ် 

- ေြာင်ဵြင်ကြိုဵတိုင်မျာဵ  

- အြခာဵြိရိယာမျာဵ  

- ဖမ်ဵစြ် 

(ြ) အေထွေထွ  

(ခ) အငှာဵ  
အုတ်ြြပ်ထုတ်လုပ်သညဴ်စြ်  

လြ်နှပိ်စြ်မျာဵ(လျှပ်စစ်နှင်ဴသာမန်)  

ထီဵထတု်လုပ်စြ်  

ေလစုပ်၊သန့်ရှင်ဵေရဵစြ်မျာဵ  

ဗွီဒီယို 

- ြစာဵစြ်မျာဵ  

- အြခာဵဗွီဒီယိစုြ်မျာဵ  

အဝတ်ေလျှာ်စြ်မျာဵ  .............................  

၅ 

၂၀ 

၁၀ 

၁၀ 
၁၀ 

၁၀ 

၅ 

၆.၂၅ 

၆.၂၅ 
၁၀ 

၁၀ 

၆.၂၅ 

၁၂.၅ 

 
၂.၅ 

၁၂.၅ 

 

၁၀ 

၁၂.၅ 
၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

၁၀ 

 
၂၀ 

၁၀ 

၁၂.၅ 

 
 

အပိုင်ဵ (ြ)  အလျာဵြွြ ် ၂ စျ 

အြခာဵြုန်ြျစရိတ်မျာဵ။ ပူဵတဲွစာရင်ဵ တင်ြပပါ။ အသဳုဵမြပု 

ရေသဵသညဴ် (ပိုလျှေဳနသညဴ်) ြုန်သွယလ်ုပ်ငန်ဵခွန် (ဝယ်ယူ 

စဉ်ြ ေပဵေချသညဴ်) Input Tax ြို ဤအလျာဵြွြ်တွင် 

ြဖညဴ်ပါ။ ြပည်ပသို့ တင်ပို့ြခင်ဵ မဟုတ်သညဴ်သူမျာဵအတွြ်သာ 

ြဖစ်သည်။ ြပည်ပသို့ တင်ပို့သူသည် ပိုမိုေပဵေဆာင်ထာဵေသာ 

အသဳုဵမြပုရေသဵသညဴ် ြုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် Input Tax ြို 

နှစ်ချုပ်ြုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန် ေကြညာလွှာတွင် အသဳုဵြပု 

နိုင်သည်။ 

 
 

 

 

 

အပိုင်ဵ ခ - ပစ္စည်ဵငှာဵရမ်ဵြခင်ဵ မှရေငနွှငဴ် 
အသုဳဵစရိတ်မျာဵ  

အပိုင်ဵခ ၊ အလျာဵြွြ ် ၃ဆ  

တန်ဖိုဵေလျာဴနှငဴ်ြုန်ြျစရိတ်ြို အရစ်ြျ နုတပ်ယ်ြခင်ဵ။ 

ပစ္စည်ဵအာဵလုဳဵအတွြ် တန်ဖိုဵေလျာဴထာဵြခင်ဵ၊ အရစ်ြျ 
နတု်ပယ်ထာဵြခင်ဵအတွြ် ပူဵတွဲစာရင်ဵ ေဖာ်ြပပါ။  

 
အပိုင်ဵ ခ၊  အလျာဵြွြ် ၃ဇ 

အြခာဵစရိတ်မျာဵ။ ၃ဇ တွင်ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် စရိတ်မျာဵ 
အာဵလုဳဵ အတွြ် ပူဵတွဲစာရင်ဵ ေဖာ်ြပပါ။ 
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အပိုင်ဵ ဂ၊  အြခာဵရလမ်ဵမျာဵမှ ဝငေ်ငနွှငဴ် 

အသုဳဵစရိတ်မျာဵ 

အပိုင်ဵ ဂ၊ အလျာဵြွြ် ၁ 

အပိုင်ဵ ြ သ့ုိမဟုတ် ခ တိုတ့ွင် တင်ြပထာဵသညဴ် ဝင်ေငွမျာဵ 

အြပင် အြခာဵရလမ်ဵမှ ဝင် ေငွမျာဵအတွြ် ဤအပိုင်ဵတွင် 

ေဖာ်ြပပါ။ ဤအလျာဵြွြ်တွင် ေဖာ်ြပထာဵသညဴ် ဝင်ေငွ 

တစ်ခုချင်ဵစီအတွြ် ပူဵတွဲစာရင်ဵေဖာ်ြပပါ။ 
 

အပိုင်ဵ ဂ၊ အလျာဵြွြ် ၂ 

အသုဳဵစရိတ်မျာဵ။  ဤ ေနရာတွင် အပိုင်ဵ ြ (သ့ုိ) ခ တွင် 

 ေဖာ်ြပထာဵ ေသာ အသဳုဵစရိတ်မှအပ နုတပ်ယ်ခွင်ဴရိှ ေသာ 

အသဳုဵစရိတ်အာဵလုဳဵ ြို ဤအလျာဵြွြ်တွင် ေဖာ်ြပပါ။ 
အပိုင်ဵ ြ၊ အလျာဵြွြ် ၂ြ မှ ၂ စျ အထိ အတွြ် 

ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵြို ကြညဴ်ပါ။ အပိုင်ဵ ဂ အလျာဵြွြ် ၂ 

အတွြ်လည်ဵ ၎င်ဵညွှန်ကြာဵချြ်နှင်ဴ သြ်ဆိုင်သည်။  

စီဵပွာဵ ေရဵလုပ်ငန်ဵမှ ရ ေငွနှင်ဴ အသဳုဵစရိတ်မျာဵအတွြ် 

ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵသည် အြခာဵရလမ်ဵမျာဵမှ ဝင် ေငွနှငဴ် 
အသဳုဵစရိတ်မျာဵနှင်ဴလည်ဵ သြ်ဆိုင်သည်။ ဤေနရာ တွင် 

 ေဖာ်ြပထာဵ ေသာ အသဳုဵစရိတ် တစ်ခုချင်ဵစီအတွြ် 

အ ေသဵစိတ်စာရင်ဵြို ပူဵတွဲတင်ြပပါ။ မတည်ပစ္စည်ဵမှ ဆုဳဵရှုဳဵ  

ေငွမျာဵသည် နုတ်ပယ်၍ မရနိုင်သညဴ်အတွြ် အလျာဵြွြ် ၂ 

တွင် ထညဴ်သွင်ဵရန် မလိုအပ်ပါ။ 

 
အပိုင်ဵ ဃ - ဝငေ်ငခွွန် စည်ဵကြပ်ထိုြ်သညဴ် 
ဝငေ်ငွ တွြ်ချြ်ြခင်ဵ   

အပိုင်ဵ ဃ၊ အလျာဵြွြ ်၁ဃ 

သယ်ယူလာေသာ အရှုဳဵမျာဵြို မထညဴ်သွင်ဵမီ စုစုေပါင်ဵ 

အသာဵတင် ဝင်ေငွ(အရှုဳဵ)။ အလျာဵြွြ် ၁ြ၊ ၁ခ နှငဴ် ၁ဂ 

ေပါင်ဵလဒ်သည် အရှုဳဵြဖစ်ပါြ ြွင်ဵစြွင်ဵပိတ် “(   )” ြဖငဴ် 

ေဖာ်ြပပပီဵ အပိုင်ဵ(င)၏ ြျန်အပိုင်ဵမျာဵြို ေြျာ်၍ အပိုင်ဵ(စ)၊ 

အလျာဵြွြ် ၁ တွင် “၀” ြို ြဖညဴ်ပါ။ 

 
အပိုင်ဵ ဃ၊ အလျာဵြွြ ်၂ 

ယခင်နှစ်မျာဵမှသယ်ယလူာေသာအရှုဳဵ။ ယခင်နှစ်မျာဵမှ 
သယ်ယူ လာေသာ အရှုဳဵ ပမာဏြို အလျာဵြွြ် ၂ြ၊ ၂ခ 

နှင်ဴ ၂ဂ တို့တွင် ြဖညဴ်ပါ။ ဝင်ေငွရလမ်ဵတစ်ခုခုမှ ဆုဳဵရှုဳဵေငွြို 

ြျန်ဝငေ်ငွရလမ်ဵမျာဵမှ ဝင်ေငွတွင် ခုနှမိ်နိုင်သည်။ ဆုဳဵရှုဳဵေငွ 

ြို တစ်ဆြ်တည်ဵ ေနာြ်သဳုဵနှစ်အထိ သယ်ယူနုိင်သည်။ 

 

 

 

အပိုင်ဵ ဃ၊  အလျာဵြွြ ်၂ဃ 

အရှုဳဵမျာဵြို ၃ နှစ်ထြ်ပို၍ သယ်ေဆာင်နိုင်ေကြာင်ဵ ခွင်ဴြပု 

ထာဵသညဴ် MIC ခွင်ဴြပုမိန့် သ့ုိမဟုတ် အြခာဵစာရွြ်စာတမ်ဵ 
မျာဵရှိပါြ ယင်ဵတိုြ့ို   ဤအခွန်ေကြညာလွှာနှင်ဴတြွ ပူဵတွဲ 

တင်ြပပါ။ အလျာဵြွြ် ၂ဃ တွင် ပူဵတွဲတင်ြပထာဵသညဴ် 

စာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵအရ ၃ နှစ်ထြ်ပိုသညဴ် သယ်ေဆာင် 

လာသညဴ် အရှုဳဵမျာဵြို ြဖညဴ်ပါ။ 

 
အပိုင်ဵ ဃ၊  အလျာဵြွြ ်၃ 

MIC ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴနှင်ဴ သြ်သာခွငဴ်မျာဵမနုတ်ပယ်မ ီစုစုေပါင်ဵ 

အသာဵတင်ဝင်ေငွ။ အလျာဵြွြ်  ၁ဃ မ ှ ၂င ြို နုတပ်ါ။ 

အသာဵတင် အရှုဳဵေပါ်ပါြ “၀” ဟု ြဖညဴ်ပပီဵ အပိုင်ဵ(ဃ)၏ 

ြျန်အပိုင်ဵြိုေြျာ်၍ အပိုင်ဵ(င)၊ အလျာဵ ြွြ် ၁ တွင် “၀” 
ြိုြဖညဴ်ပါ။ 

 
အပိုင်ဵ ဃ၊  အလျာဵြွြ ်၄ 

ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေြာ်မရှင်ြင်ဵလွတ်ခွငဴ်အရ အခွန် 

ြင်ဵလတွ်ခွင်ဴေပဵသညဴ် ဝင်ေငွပမာဏ။ ဤအလျာဵြွြ်တွင် 
MIC ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴြပုသညဴ် ဝင်ေငွပမာဏြို ေဖာ်ြပရန် 

ြဖစ်ပါသည်။ အြယ်၍ သင်ဴအေနြဖငဴ် ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵ 

ြမှုပ်နှဳမှုေြာ်မရှင်ထဳမှ ဝင်ေငွခွန် ြင်ဵလတွ်ခွင်ဴြပုသညဴ် 

ခွင်ဴြပုမိန့်ရရိှပါြ ြင်ဵလွတ်ခွင်ဴရသညဴ် ဝင်ေငွြို မည်သုိ့ 

တွြ်ချြ်ထာဵသည်ဆိုြခင်ဵြို ဇယာဵြဖငဴ် ပူဵတွဲတင်ြပပါ။ 
ြမန်မာနိုင်ငဳရင်ဵနှီဵြမှုပ်နှဳမှုေြာ်မရှင်ထဳမှ ခွင်ဴြပုမိန့်ြိုလည်ဵ 

မိတ္တူပူဵတွ ဲတင်ြပပါ။ 

 

အပိုင်ဵ ဃ၊  အလျာဵြွြ ်၅ 

MIC ြင်ဵလတွ်ခွငဴ်ေပဵသညဴ် ဝင်ေငွနုတ်ပယ်ပပီဵ သြ်သာ 

ခွငဴ်မျာဵမနုတ်မီ စုစုေပါင်ဵအသာဵတင်ဝငေ်ငွ(အရှုဳဵ)။ အလျာဵ 

ြွြ်  ၃ မ ှ၄ ြုိ နုတပ်ါ။ အသာဵတင် အရှုဳဵေပါ်ပါြ “၀” ဟု 

ြဖညဴ်ပပီဵ အပိုင်ဵ(ဃ)၏ ြျန်အပိုင်ဵြိုေြျာ်၍ အပိုင်ဵ(င)၊ 

အလျာဵြွြ် ၁ တွင် “၀” ြိုြဖညဴ်ပါ။ 

 

အပိုင်ဵ ဃ၊  အလျာဵြွြ ်၆ 

အေြခခဳသြ်သာခွင်ဴ - သမဝါယမအသင်ဵမျာဵအတွြ်သာ။ 

အလျာဵြွြ် ၅ ြို ၂၀% ြဖငဴ် ေြမှာြ်ပါ။ ရလဒ်သည် ြျပ် 

၁၀,၀၀၀,၀၀၀ ေအာြ်ေလျာဴနည်ဵပါြ ဤေနရာတွင် 
ြဖညဴ်ပါ။ သ့ုိမဟုတ်လျှင် ြျပ် ၁၀,၀၀၀,၀၀ဝ ဟု ြဖညဴ်ပါ။ 
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အပိုင်ဵ ဃ၊  အလျာဵြွြ ်၇ 

လှူဒါန်ဵေငွမနုတ်ပယ်မီ စုစုေပါင်ဵအခွန်စည်ဵကြပ်ထိုြ်သညဴ် 

ဝင်ေငွ။ အလျာဵြွြ် ၅ မှ ၆ ြို နုတပ်ါ။ ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵ 
သာဵြဖစ်ပါြ ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒ       ၆(က) အရ လှူဒါန်ဵေငွ 

မျာဵအတွြ် နုတပ်ယ်ခွင်ဴမျာဵြို ခဳစာဵခွင်ဴမရိှသညဴ်အတွြ် 

အလျာဵြွြ် ၇ မ ှပမာဏြို အလျာဵြွြ် ၉ တွင် ြဖညဴ်ပါ။ 

 

အပိုင်ဵ ဃ၊  အလျာဵြွြ ်၈ 

လှူဒါန်ဵေငွမျာဵ။ နိုင်ငဳ ေတာ်အဖွဲ့အစည်ဵ အဆင်ဴဆင်ဴြ ြမ 

ြထြပု ေသာ သို့မဟုတ် ြပည် ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ စီမဳြိန်ဵ 

နှင်ဴ ဘဏ္ဍာ ေရဵဝန်ကြီဵဌာနြ အမိန့် ေကြာ်ြငာစာ ထုတ်ြပန်၍ 

အသိအမှတ်ြပု ေသာ ဘာသာ ေရဵ သုိ့မဟုတ် ြုသုိလ် ေရဵ 

ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵ တစ်ခုခုသ့ုိြဖစ် ေစ၊ ယင်ဵြိစ္စမျာဵနှင်ဴ 
သြ်ဆိုင်သညဴ် ရန်ပုဳ ေငွတစ်ရပ်ရပ်သို့ြဖစ် ေစ လှူဒါန်ဵ ထညဴ် 

ဝင် ေငွြိုလည်ဵ နုတ်ပယ်ရမည်။ ယင်ဵသို့ လှူဒါန်ဵ ထညဴ်ဝင်  

ေငွသည် အခွန်ထမ်ဵ၏ အလျာဵြွြ် ၇ တွင် ေဖာ်ြပထာဵ 

သညဴ် စုစု ေပါင်ဵအသာဵတင်ဝင် ေငွ၏ နှစ်ဆယဴ်ငါဵရာခိုင်နှုန်ဵ 

နှင်ဴ ညီမျှ ေသာ  ေငွထြ်မပို ေစရ။ ပညာ ေရဵ၊ ြျန်ဵမာ ေရဵ၊ 
ဆင်ဵရဲနွမ်ဵပါဵသူမျာဵနှင်ဴ သဘာဝေဘဵအန္တရာယ် ြျေရာြ် 

ခဳရသူမျာဵအာဵ ြယ်ဆယ် ေစာင်ဴေရှာြ် ေရဵတိုန့ှင်ဴ သြ်ဆိုင် 

သညဴ် အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵြို ဤြိစ္စရပ်အလို့ငှာ ြုသုိလ်ေရဵ 

ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအြဖစ် ထညဴ်သွင်ဵထာဵသည်။ 

 

အပိုင်ဵ ဃ၊  အလျာဵြွြ ်၉  

စုစုေပါင်ဵအခွန်စည်ဵကြပ်ထိုြ်ေသာဝင်ေငွ(အရှုဳဵ)။ 

အလျာဵြွြ် ၇    ၈ ြို နုတပ်ပီဵ ဤအလျာဵြွြ် ၉ တွင် 

ြဖညဴ်ပါ။ ဤပမာဏြို အပိုင်ဵ (င) အလျာဵြွြ် ၁ တွင် 

လည်ဵြဖညဴ်ပါ။ 

 

အပိုင်ဵ င – အခွန်ေင ွတွြ်ချြ်ြခင်ဵ   
အပိုင်ဵ င ၊ အလျာဵြွြ ်၂ 

ေအာြ်ေဖာ်ြပပါနှုန်ဵထာဵမျာဵအေပါ် အေြခခဳ၍ အခွန်ေငွ 

တွြ်ချြ်ပါသည်-  

 ြမန်မာနိုင်ငဳြုမ္ပဏီမျာဵအြ်ဥပေဒအရြဖစ်ေစ၊ ၁၉၅ဝ 

ြပညဴ်နှစ် အထူဵြုမ္ပဏီအြ်ဥပေဒအရြဖစ်ေစ ြမန်မာ 

နိုင်ငဳ၌ မတှ်ပုဳတင်၍ ဖွဲ့စည်ဵတည်ေထာင်ထာဵေသာ 

ြုမ္ပဏီမျာဵ။ ယင်ဵြုမ္ပဏီြ ရရိှသညဴ် ြျပ်ေငွြဖငဴ် စုစု

ေပါင်ဵ အသာဵတင်အြမတ် ဝင်ေငွအေပါ် ၂၅% ြဖငဴ် ဝင် 
ေငွခွန် စည်ဵကြပ်ရမည်။ ပုဒ်မ ၆ အရ သြ်သာခွင်ဴမျာဵ 

နှင်ဴ မသြ်ဆိုင်ပါ။ 

 ရန်ြုန်စေတာဴအိပ်ချနိ်ဵစာရင်ဵဝင် အမျာဵပိုင်ြုမ္ပဏီ 

မျာဵ။ ယင်ဵြုမ္ပဏီြ ရရိှသညဴ် ြျပ်ေငွြဖငဴ် စုစုေပါင်ဵ 

အသာဵတင်အြမတ်ဝင်ေငွအေပါ် ၂၀% ြဖငဴ ် ဝင်ေငွခွန် 

စည်ဵကြပ်ရမည်။ ပုဒ်မ ၆ အရ သြ်သာခွင်ဴမျာဵနှင်ဴ 

မသြ်ဆိုင်ပါ။ 

 အေြခခဳသမဝါယမအသင်ဵမျာဵ။                         
          က           က                        

 အေြခခဳသမဝါယမအသင်ဵမှအပြဖစ်ေသာ သမဝါယမ 

အသင်ဵမျာဵ။  အခွန်နှုန်ဵထာဵသည် အခွန်စည်ဵကြပ် 

ထိုြ်ေသာ ဝင်ေငွအေပါ် ၂၅%ြဖစ်သည်။ 

 နိုင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ။  အခွန်နှုန်ဵထာဵ 
သည် အခွန်စည်ဵကြပ်ထိုြ်ေသာ ဝင်ေငွအေပါ် ၂၅% 

ြဖစ်သည်။ ပုဒ်မ ၆ အရ သြ်သာခွင်ဴမျာဵနှင်ဴ မသြ်ဆိုင် 

ပါ။ 

 
အပိုင်ဵ င ၊ အလျာဵြွြ ်၃ြ  

သုဳဵလတစ်ကြိမ် အရစ်ြဖငဴ် ေပဵေဆာင်ထာဵေသာ ကြိုတင်ခွန် 

စုစုေပါင်ဵ။ ဤအလျာဵြွြ်တွင် နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ 

သဳုဵလပတ်နှုန်ဵြဖင်ဴ စုစုေပါင်ဵ ေပဵသွင်ဵထာဵသညဴ် ဝင်ေငွခွန် 

ြို ြဖညဴ်ပါ။ အခွန်မျာဵြို အရစ်ြျ ေပဵေဆာင်ရမည်ဆိုလျှင် 

၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၉၊ ၁၀ ေအာြ်တိုဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၀ ဇန်နဝါရီ 
၂၀၂၀ နှင်ဴ ၁၀ ဧပပီ ၂၀၂၀ ထြ် ေနာြ်မြျေစဘဲ ေပဵသွင်ဵ 

ခဲဴပပီဵြဖစ်ရမည်။ 

 

အပိုင်ဵ င၊ အလျာဵြွြ ်၃ခ 

ပင်ရင်ဵမှနုတ်ယူ ေပဵသွင်ဵထာဵသညဴ် ဝင် ေငွခွန်။ ေအာြ်
ေဖာ်ြပပါဝင်ေငွအမျ ိုဵအစာဵမျာဵေပါ်တွင်  နုတယ်ူထာဵသညဴ် 

အခွန်မျာဵြို ဤ ေနရာတွင် ြဖညဴ်သွင်ဵပါ။ 

 ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵအာဵ ေပဵသညဴ် အတိုဵေငွ၊ 

 လုပ်ငန်ဵလိုင်စင်၊ ြုန်အမှတ်တဳဆိပ်နှင်ဴ မူပိုင်ခွင်ဴမျာဵ 

အစရိှသည်တို့ အသုဳဵြပုမှုအတွြ် ြပည်တွင်ဵေနနိုင်ငဳ 
သာဵမျာဵ၊ ြပည်တွင်ဵေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵနှင်ဴ ြပည်ပေန 

နိုင်ငဳြခာဵသာဵ မျာဵသ့ုိေပဵရေသာ မူပိင်ုခ၊ 

 စာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵနှင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳအတွင်ဵ ပစ္စည်ဵ 

ဝယ်ယူမှုမျာဵအေပါ် ြပည်တွင်ဵေနနိုင်ငဳသာဵမျာဵ၊ 

ြပည်တွင်ဵေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵမျာဵနှင်ဴ ြပည်ပေနနိုင်ငဳြခာဵ 
သာဵမျာဵသ့ုိ ေပဵေချမှုမျာဵ။ 

 

အပိုင်ဵ င၊ အလျာဵြွြ ်၃ဂ 

အေြာြ်ခွန်ဦဵစီဵ ဌာသ့ုိ ေပဵသွင်ဵထာဵသညဴ် ဝင် ေငွခွန်။ 

ြုန်ပစ္စည်ဵတင်သွင်ဵြခင်ဵနှင်ဴ တင်ပို့ြခင်ဵမျာဵအတွြ် 
အေြာြ်ခွန်ဦဵစီဌာနသို့ ေပဵသွင်ဵထာဵသညဴ် အခွန်မျာဵြို 

ဤေနရာတွင် ြဖညဴ်သွင်ဵပါ။ 
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အပိုင်ဵ င၊ အလျာဵြွြ ်၃ဃ  

အခွန်နှစ်ထပ်မြျသင်ဴေစေရဵစာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳမျာဵရိှ နိုင်ငဳြခာဵ 

အစိုဵရမျာဵထဳသို့ ေပဵေဆာင်ခဲဴေသာဝင်ေငွခွန်။ အခွန်နှစ်ထပ် 
မြျသင်ဴေစေရဵ စာချုပ်ဝင်နိုင်ငဳမျာဵသို့ ေပဵေဆာင်ထာဵသညဴ် 

အခွန် ပမာဏြို ဤအလျာဵြွြ်တွင်ြဖညဴ်ပါ။ အခွန်ထမ်ဵ၏ 

ြိုယ်ေရဵအချြ်အလြ်အပိုင်ဵရိှ အလျာဵြွြ် ဂ တွင် အခွန် 

နှစ်ထပ် မြျသင်ဴေစေရဵ စာချုပ်ဝင်နိင်ုငဳြို ြဖညဴ်စွြ်ပါ။ 

အပိုင်ဵ င၊ အလျာဵြွြ ်၃င  

ယခုနှစ်သို့ သယ်ယလူာသညဴ် ယခင်နှစ်တွင် ပိုမိုေပဵေဆာင် 

ထာဵခဲဴေသာ အခွန်ပမာဏ။ ဤနှစ်အခွန် အတွြ် အသဳုဵြပုရန် 
ဆုဳဵြဖတ်ထာဵေသာ ယခင်နှစ်မှ ပိုမိုေပဵေဆာင်ထာဵခဲဴေသာ 

အခွန် ပမာဏြို ဤအလျာဵြွြ်တွင် ြဖညဴ်ပါ။ 

 

အပိုင်ဵ င ၊ အလျာဵြွြ ်၄ 

ေပဵေဆာင်ရန်ြျန်ပမာဏ။ အလျာဵြွြ် ၄ ရိှ ပမာဏသည် 
ေကြညာလွှာ တင်သွင်ဵချနိ်တွင် ေပဵေဆာင်ရန် ြျန်ရိှသညဴ် 

အခွန်ြဖစ်သည်။ အခွန်ေကြညာလွှာြို ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵ 

ဌာနမှူဵရဳုဵ၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရဳုဵ 

(သ့ုိ) အခွန်ထမ်ဵကြီဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရဳုဵစသညဴ် သြ်ဆိုင်ရာ 

ဌာနသို့ တင်သွင်ဵရမည်။  

ြျသင်ဴခွန်ြို ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵဘဏ်သို့ သွာဵေရာြ် 

ေပဵေဆာင်ရမည်။ ဘဏ်မှထုတ်ေပဵေသာ ချလဳြို မှတ်တမ်ဵ 

အြဖစ် သိမ်ဵထာဵရမည်။ ထို့ြပင် www.irdmyanmar.gov.mm 

website မှတစ်ဆင်ဴ MPU ြဒ်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ ပုဂ္ဂလိြ ဘဏ်ခွဲ 

မျာဵ မှတစ်ဆင်ဴ ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ CBM-Net 
စနစ်ရိှ Customer Credit Transfer Function (CCT) ြို 

အသဳုဵြပု၍ြဖစ်ေစ ေပဵေဆာင်နိုင်ပါသည်။ MPU နှင်ဴ CBM-Net 

မှတစ်ဆင်ဴ ေပဵေဆာင်ြခင်ဵမျာဵအတွြ် ြမန်မာဴစီဵပွာဵေရဵ 

ဘဏ်၏ သြ်ဆိုင်ရာေငွစာရင်ဵသ့ုိ အခွန်ေငွ လြ်ခဳရရိှသည် 

နှင်ဴတစ်ပပိုင်နြ် ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနမှ လုဳခခုဳမှု 
အဆင်ဴ (QR Code) ပါေသာ အခွန်ေငွ လြ်ခဳရရိှေကြာင်ဵ 

အေကြာင်ဵကြာဵစာအာဵ အီဵေမဵလ် မှတစ်ဆင်ဴ ေပဵပို့မည် ြဖစ် 

ပါသည်။ ထိုအေကြာင်ဵကြာဵစာအာဵ ချလဳြဲဴသို့ပင် မှတ်တမ်ဵ 

အြဖစ် သိမ်ဵထာဵရမည်။ 

 

အပိုင်ဵ င ၊ အလျာဵြွြ ်၅ 

အခွန်ပိုထမ်ဵေဆာင်ထာဵေသာပမာဏ။ အလျာဵြွြ် ၅ ရိှ 

ပမာဏသည်  ေနာြ်နှစ်အတွြ် ြျသင်ဴမညဴ်အခွန်အေပါ် 

သြ်ေရာြ်မှု ရိှမည်။ 

အခွန်ပိုေငွမျာဵြို ေနာြ်နှစ်မသယ်ေဆာင်ဘဲ ြပန်အမ်ဵေငွ 
အြဖစ် ရယူလိုပါြ အလျာဵြွြ် ၅ ရိှ အြွြ်ြို အမှတ်ြခစ် 

ပါ။ အခွန်ေကြညာလွှာ တွြ်ချြ်မှုမှန်ြန်ပပီဵ ေပဵရန်ရှိအခွန်

ေငွလြ်ြျန် စာရင်ဵမရိှပါြ ြပန်အမ်ဵေငွအြဖစ် ရရိှမည် 

ြဖစ်သည်။ 

ေကြညာလွှာြိုလြ်ခဳရရိှသညဴ်ေန့မှ တစ်နှစ်အတွင်ဵ 

ြပန်အမ်ဵေငွြို ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနမှ ထုတ်

ေပဵရမည် ြဖစ်သည်။ 
 

အပိုင်ဵ စ ၊ ဘဏ္ဍာေရဵရှင်ဵတမ်ဵ 

၂၀၁၈ မတ်လ ၃၁ ရြ် နှင်ဴ ၂၀၁၉ မတ်လ ၃၁ ရြ် ေန့တို့တွင် 
ြုန်ဆုဳဵမညဴ်နစှ်မျာဵအတွြ်  ေငွစာရင်ဵမျာဵနှင်ဴ မှတ်တမ်ဵမျာဵ 

တွင်  ေဖာ်ြပထာဵ ေသာ ပမာဏြို ြဖညဴ်ပါ။ ဘဏ္ဍာေရဵ 

ရှင်ဵတမ်ဵမျာဵအတွြ် ရှင်ဵလင်ဵချြ်မိတ္တူြို ပူဵတွဲတင်ြပပါ။ 

ဘဏ္ဍာေရဵ ရှင်ဵတမ်ဵမိတ္တူအြပညဴ်အစုဳြို ပူဵတွဲတင်ြပရန် 

မလိုအပ်ပါ။  

လြ်ြျန်ရှင်ဵတမ်ဵ (Balance Sheet) တွင် ြဖညဴ်သွင်ဵရမညဴ် 

အြွြ်တိုင်ဵတွင် ဘဏ္ဍာေရဵအချြ်အလြ်မျာဵ ေသချာ 

ြပညဴ်စုဳစွာ ြဖညဴ်သွင်ဵပါ။ အပိုင်ဵ (စ) အလျာဵြွြ်မျာဵရိှ 

စာသာဵမျာဵြို ေြပာင်ဵလေဲရဵသာဵြခင်ဵ မြပုပါနှင်ဴ။ 

စုစုေပါင်ဵ တန်ဖိုဵေလျာဴ သ့ုိမဟုတ် စုစုေပါင်ဵ အရစ်ြျခုနှမိ် 
ြခင်ဵအတွြ် ပမာဏြို ြွင်ဵစြွင်ဵပိတ်နှင်ဴ အလျာဵြွြ် ၂ခ 

နှင်ဴ ၄ခ တိုတ့ွင် ေဖာ်ြပပါ။ ြွင်ဵစြွင်ဵပိတ်နှင်ဴ 

ေဖာ်ြပြခင်ဵသည် အနုတ်လြ္ခဏာ သေဘာြဖစ်သညဴ်အတွြ် 

အလျာဵြွြ် ၂ခ သ့ုိမဟုတ် ၄ခ တွင် အနုတ်လြ္ခဏာ 

ထပ်ထညဴ်၍ ေဖာ်ြပရန်မလိုပါ။ 
 

အပိုင်ဵ ဆ ၊ စာရင်ဵ အရ ဝင် ေငွ (အရှုဳဵ)ြို အခွန် 
စည်ဵကြပ်ထိုြ် ေသာ ဝင် ေငွနှငဴ် ြပန်လည်  
စာရင်ဵ  ြိုြ်ညှိြခင်ဵ 

အလျာဵြွြ် ၁ တွင်  သင်၏ ေငွစာရင်ဵစာအုပ်မျာဵနှငဴ် 

မှတ်တမ်ဵတွင်  ေဖာ်ြပထာဵ ေသာ ဝင် ေငွ (သ့ုိ) အရှုဳဵြို 

ြဖညဴ်သွင်ဵရမည်။ ြုမ္ပဏီ၏အခွန် စည်ဵကြပ်ထိုြ်သညဴ် ဝင်

ေငွြို ေဖာ်ြပရန် မလိုပါ။ စီဵပွာဵေရဵနှင်ဴ ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်ဵမှ ဝင်
ေငွ (သ့ုိ) အရှုဳဵြို ေဖာ်ြပရမည်။  

အလျာဵြွြ် ၃၊ ၄စ၊ ၆ သ့ုိမဟုတ် ၈ဂ အတွြ် ေငွပမာဏ 

ေဖာ်ြပထာဵပါြ လိုအပ်ေသာဇယာဵမျာဵ ပူဵတွေဲဖာ်ြပရန် 

လိုအပ်ပါမည်။ 

 

ေဆာင်ရွြ်ခယူ၍ ေကြညာလွှာ ြဖည်ဴသွင်ဵသူ၏  
ြတိဝန်ခဳချြ်  

ဤေကြညာလွှာ မတင်သွင်ဵမီ စာမျြ်နှာ ၇ အလယ်ပိုင်ဵ၌ 
ေဆာင်ရွြ်ခယူ၍ ေကြညာလွှာ ြဖညဴ်သွင်ဵသူ (ဥပမာ။ သင်၏ 

စာရင်ဵြိုင် သ့ုိမဟုတ် စာရင်ဵစစ်ေဆဵသူ) အာဵ ဝန်ခဳြတိြပု 

လြ်မှတ်ေရဵထိုဵ ရမည်။ အြယ်၍သင်၏ဝန်ထမ်ဵတစ်ဦဵဦဵ 

မ ှ ေကြညာလွှာြို ြပငဆ်င်ေပဵြခင်ဵြဖစ်ပါြ ဤ အပိုင်ဵတွင် 

လြ်မှတ်ေရဵထိုဵ ရန် မလိုပါ။  
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စာရွြ်စာတမ်ဵ လိမ်ညာတင်သွင်ဵြခင်ဵသည် ရာဇသတ်ကြီဵ 

ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇၇ ြို ချ ိုဵေဖာြ်ြခင်ဵြဖစ်သည်ြို သတိြပု 

ေစလိုပါသည်။ 

 
အခွန်ထမ်ဵ(သို)့ြိုယ်စာဵလှယ်၏ 
ြတိဝန်ခဳချြ်  

ဤေကြညာလွှာြို မတင်သွင်ဵမီ စာမျြ်နှာ ၇ တွင် 

လြ်မှတ် ထိုဵရမည်။  

 ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတည်ဵြဖစ်ပါြ ထိုပုဂ္ဂိုလ်မှ လြ်မှတ် 
ေရဵထိုဵရမည်။ 

 သမဝါယမအသင်ဵအဖွဲ့ြဖစ်ပါြ ဥြ္ကဋ္ဌ၊ (သ့ုိ) အတွင်ဵ
ေရဵမှူဵမှ လြ်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။ 

 ြုမ္ပဏီ ြဖစ်ပါြ ြုမ္ပဏီ၏ ြိုယ်စာဵလှယ်၊ အတွင်ဵ
ေရဵမှူဵ (သ့ုိ) အေထွေထွမန်ေနဂျာ (သ့ုိ) မန်ေနဂျာ မ ှ 

လြ်မှတ်ေရဵထိုဵ  ရမည်။ 
 အစိုဵရ အဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်ပါြ   စီမဳေရဵရာ (သ့ုိ) ေငွစာရင်ဵ 

ဌာနမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလတ်စ်ဦဵဦဵမှ လြ်မှတ်ေရဵထိုဵ  

ရမည်။ 

စာရွြ်စာတမ်ဵ လိမ်ညာတင်သွင်ဵြခင်ဵသည် ရာဇသတ်ကြီဵ 

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၇ ြို ချ ိုဵေဖာြ်ြခင်ဵြဖစ်ေကြာင်ဵ အသိေပဵလို 

ပါသည်။

 


