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ပတခ(အထခ)-၈ 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိငု်ငဳေတာ ် 

အထူဵကနု်စည်ခွန်ေြကညာလဃာ 

(အခွန်ေြကညာလဃာကုိ မှန်ကန်ြပည်ဴစုဳစွာြဖည်ဴစွက်နုိင်ရန် ညဃန်ြကာဵချက်ကုိ ဖတ်ရငေပဵပါ။)  

(၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၉ နှင်ဴ ၁၀ ေအာက်တိုဘာ၂၀၁၉ ေန့အတွင်ဵ တင်သွင်ဵရမည်ဴ သဳုဵလပတ် အထူဵကုန်စည်ခွန် ေြကညာလဃာမျာဵအတွက်)  

ေပဵပ့ုိသညဴ် သဳုဵလပတ်အခွန်ကာလ  (ရက်/လ/၂၀--)__________________________________ 

အခွန်ထမ်ဵ၏ 

ကိုယ် ေရဵအချက်အလက် 

က။ အခွန်ထမ်ဵအမျ ိုဵအစာဵ : သက်ဆိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ ►    □  တစ်ဦဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်   □  ပုဂ္ဂိုလ်စု   □  ကုမ္ပဏီ   

  □ အေြခခဳသမဝါယမအသင်ဵ (Primary Co-operative) 

  □ အြခာဵသမဝါယမအသင်ဵ (Non-primary Cooperative) 

ခ။  ေနထိုင်မင : သက်ဆိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ ►  □  ြမန်မာနိုင်ငဳသာဵ □  ြပည်ပ ေနနိုင်ငဳသာဵ 

  □  ြပည်ပ ေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵ □  ြပည်တွင်ဵ ေနနိုင်ငဳြခာဵသာဵ 

ဂ။ နိုင်ငဳအမည်  (အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင်ဴ ေစ ေရဵစာချုပ်ဝင်  နိုင်ငဳြဖစ်ပါက) ►  

ဃ။ သက်ဆိုင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ :   □ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနထဳသ့ုိတင်သွင်ဵသညဴ် ကနဦဵ ေြကညာလဃာ  

  □ ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ သုဳဵလပတ်ကာလအတွက် ေြကညာလဃာကုိ ြပင်ဆင်သညဴ် ေြကညာလဃာ 

                                                                           □   ၃၁ ဇွန်လ ၂၀၁၉ □ ၃၀ စက်တင်ဘာလ ၂၀၁၉ 

□ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနထဳသ့ုိတင်သွင်ဵသညဴ် အပပီဵသတ် ေြကညာလဃာ 

□    လိပ်စာ ေြပာင်ဵြခင်ဵ 

အမည်  
အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင် 

အမှတ်  
 

ဇနီဵ(သ့ုိ)ခင်ပွန်ဵအမည် အြပညဴ်အစဳု 
(အိမ် ေထာင်ရှိပါက) 

 
အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင် 
အမှတ် 

 

စာပ့ုိလိပ်စာ (စာပ့ုိသ ေကေတေဖာ်ြပပါ) 
 

 

ေနရပ်လိပ်စာ 

 

 

 

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ် 
 

အီဵ ေမဵလိပ်စာ  

အေကာက်ခွန် IE Code  
Industry Code 

လုပ်ငန်ဵအမျ ိုဵအစာဵကုဒ်နဳပါတ် 
 

မှတ်ချက်။ ထုတ်လုပ်သညဴ် အထူဵကုန်စည် သို့မဟတု် ေရာင်ဵချသညဴ်ကုန်စည်မျာဵ၏ အမျ ိုဵအမည်မျာဵကုိ သီဵြခာဵပူဵတွဲစာြဖင်ဴ ေဖာ်ြပပါ။ ကုန်စည်ေရာင်ဵရေငွနှငဴ် ရေငွမျာဵသည် ကျပ်ေငွြဖင်ဴ 

ရသည်ြဖစ်ေစ၊ နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ ရသည်ြဖစ်ေစ၊ ေငွအမျ ိုဵအစာဵအာဵလုဳဵကုိ ကျပ်ေငွြဖင်ဴြပပါ။ နိုင်ငဳြခာဵေငွမှ ြမန်မာကျပ်ေငွသို့ လဲလှယ်ရာတွင် ေငွလဲလှယ်နငန်ဵကုိ ပူဵတွဲ ေဖာ်ြပပါ။ 

အပိုင်ဵ က 

ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ/ ေရာင်ဵချြခင်ဵအေပါ် 
ထမ်ဵေဆာင်ရမညဴ် အသာဵတင်အထူဵကုန်စည်ခွန်

(က) 

အေရအတွက် 
(သ့ုိမဟုတ)် 

အေရာင်ဵ ပမာဏ 

(ခ) 

ေဈဵကွက်ေပါက်ေဈဵ 

တန်ဖိုဵ အဆင်ဴ 

(ဂ) 

အခနွ်နငန်ဵ 

(ဃ) 

ကျသင်ဴခွန် 

ေဒါင်လုိက်အကွက် (က) x 
ေဒါင်လုိက်အကွက် (ဂ) 

၁ (က) စီဵကရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူဵေရာင်ဵေဈဵ 

ကျပ် ၆၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် ၆ 

ကျပ် 

 

၂ (ခ) စီဵကရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူဵေရာင်ဵေဈဵ 

၆၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၈၀၀ အထိ အဆင်ဴ 

ြဖစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် ၁၄ 

ကျပ် 

 

၃ (ဂ) စီဵကရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူဵေရာင်ဵေဈဵ 
၈၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ အဆင်ဴ 

ြဖစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် ၁၉ 
ကျပ် 
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၄ (ဃ) စီဵကရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူဵေရာင်ဵေဈဵ 

၁၀၀၁ ကျပ်နှင်ဴအထက် အဆင်ဴ ြဖစ်လျှင် 

တစ်လိပ်လျှင် ၂၁ 

ကျပ် 

 

၅ ေဆဵရွက်ကကီဵ   ၆၀%  

၆ ဗာဂျ ီဵ နီဵယာဵေပါင်ဵတင်ပပီဵေဆဵ။   ၆၀%  

၇ ေဆဵေပါဴလိပ်   တစ်လိပ်လျှင် ၅၀ 

ြပာဵ 

 

၈ ေဆဵြပင်ဵလိပ်   ၈၀%  

၉ ေဆဵတဳေသာက်ေဆဵမျာဵ   ၈၀%  

၁၀ ကွမ်ဵစာဵေဆဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ   ၈၀%  

၁၁ (က) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ကျပ် ၁၀၀၀ အထိ 
ြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၁၂၂ 
ကျပ် 

 

၁၂ (ခ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 
၂၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင် အထိ  

တစ်လီတာ ၃၆၆ 
ကျပ် 

 

၁၃ (ဂ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၂၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၃၀၀၀ အထိ အဆငဴ်ြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ 

၆၀၉ကျပ် 

 

၁၄ (ဃ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၃၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၄၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၈၅၃ 

ကျပ် 

 

၁၅ (င) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၄၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၅၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၁၀၉၇ 

ကျပ် 

 

၁၆ (စ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၅၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၆၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၁၃၄၁ 

ကျပ် 

 

၁၇ (ဆ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၆၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၈၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၁၇၀၆ 

ကျပ် 

 

၁၈ (ဇ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၈၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၀၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၂၁၉၄ 

ကျပ် 

 

၁၉ (စျ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ 

 

 တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၀၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၂၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၂၆၈၁ 

ကျပ် 

 

၂၀ (ည) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၂၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၄၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၃၁၆၉ 

ကျပ် 

 

၂၁ (ဋ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၄၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၇၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၃၇၇၈ 

ကျပ် 

 

၂၂ (ဌ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၇၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၂၀၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၄၅၀၉ 

ကျပ် 

 

၂၃ (ဍ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၂၀၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၂၃၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၅၂၄၁ 

ကျပ် 

 

၂၄ (ဎ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၂၃၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၂၆၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၅၉၇၂ 

ကျပ် 

 

၂၅ (ဏ)အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၂၆၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၂၉၀၀၀ နှင်ဴအထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၆၇၀၃ 

ကျပ် 

 

၂၆ (တ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၂၉၀၀၁ ကျပ်နှင်ဴအထက် 
အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာတန်ဖုိဵ၏ 
၆၀% 

 

၂၇ ဘီယာအမျ ိုဵမျ ိုဵ 

 

  ၆၀%  

၂၈ (က) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ကျပ် ၇၅၀ အထိ 

ြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၈၁ ကျပ်  

၂၉ (ခ) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၇၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၅၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင် အထိ  

တစ်လီတာ ၂၄၄ 

ကျပ် 

 

၃၀ (ဂ) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၂၂၅၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၄၀၆ 

ကျပ် 

 

၃၁ (ဃ) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၂၂၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၃၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၅၆၉ 

ကျပ် 

 

၃၂ (င) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၃၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၃၇၅၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၇၃၂ 

ကျပ် 
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၃၃ (စ) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၃၇၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၄၅၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၈၉၄ 

ကျပ် 

 

၃၄ (ဆ) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၄၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၆၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၁၁၃၈ 

ကျပ် 

 

၃၅ (ဇ) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၆၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၇၅၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၁၄၆၃ 

ကျပ် 

 

၃၆ (စျ) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၇၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၉၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၁၇၈၈ 

ကျပ် 

 

၃၇ (ည) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၉၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၀၅၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၂၁၁၃ 

ကျပ် 

 

၃၈ (ဋ) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၀၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၃၅၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၂၆၀၀ 

ကျပ် 

 

၃၉ (ဌ) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၃၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၆၅၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၃၂၅၀ 

ကျပ် 

 

၄၀ (ဍ) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၆၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၉၅၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာ ၃၉၀၀ 

ကျပ် 

 

၄၁ (ဎ) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၁၉၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၂၂၅၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ  ၄၅၅၀ 

ကျပ် 

 

၄၂ (ဏ)ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၂၂၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၂၆၀၀၀ အထိ အဆင်ဴြဖစ်လျှင်  

တစ်လီတာ ၅၂၅၄ 

ကျပ် 

 

၄၃ (တ) ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ  တစ်လီတာတန်ဖုိဵ ၂၆၀၀၁ ကျပ်နှင်ဴအထက် 

အဆင်ဴြဖစ်လျှင် 

တစ်လီတာတန်ဖုိဵ၏ 

၅၀% 

 

၄၄ သစ်လုဳဵ၊ သစ်ခွဲသာဵမျာဵ။   ၅%  

၄၅ ေကျာကစိ်မ်ဵ အရုိင်ဵထည်မျာဵ။    ၁၅%  

၄၆ စိန်နှင်ဴြမမှအပ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှင်ဴ 

အြခာဵအဖုိဵတန် ေကျာကမ်ျက်ရတနာ 

အရိုင်ဵထည်မျာဵ 

 

 
 

၁၀%  

၄၇ စိန်နှင်ဴြမမှအပ ေကျာက်စိမ်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ၊ 

နီလာနှင်ဴ အြခာဵအဖုိဵတန် ေကျာက်မျက် 

ရတနာ အေချာထည်မျာဵ၊ စိန်နှင်ဴြမမှအပ 

လက်ဝတ်ရတနာတွင် စဲွကပ်ထာဵသညဴ် 

ေကျာကစိ်မ်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှင်ဴ 

အြခာဵအဖုိဵတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ 

အေချာထည်မျာဵ။ 

 

 

၅%  

၄၈ (က) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ 
 ၁၅၀၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC အထိ 

 ဗင်ကာဵမျာဵ၊ ဆလွန်ဵ၊ ဆီဒင်နှင်ဴ 

 ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)ကာဵမျာဵ၊ 

 ကူေပဵ (Coupe) ကာဵမျာဵ။ 

 

 

၁၀%  

၄၉ (ခ) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ 
 ၂၀၀၁ CC မှ ၄၀၀၀ CC အထိ 

 ဗင်ကာဵမျာဵ၊ ဆလွန်ဵ၊ ဆီဒင်နှင်ဴ 

 ဝက်ဂွန် (Estate Wagon) ကာဵမျာဵ၊ 

 ကူေပဵ (Coupe) ကာဵမျာဵ။ 

 

 

၃၀%  

၅၀ (ဂ) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ 
 ၄၀၀၁ CC အထက် ဗင်ကာဵမျာဵ၊ 

 ဆလွန်ဵ၊ ဆီဒင်နှင်ဴ ဝက်ဂွန် (Estate 

 Wagon) ကာဵမျာဵ၊ ကူေပဵ (Coupe) 

 ကာဵမျာဵ။ 

 

 

၅၀%  

၅၁ ေရနဳဆ၊ီ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆ၊ီ ဂျက်

ေလယာဉ်ဆီ  

 
 

၅%  

၅၂ သဘာဝဓာတ်ေငွ့  
 

၈%  

၅၃ အထက်ေဖာ်ြပပါ ကုန်စည်မျာဵမှ ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵ အေပါ်ထမ်ဵေဆာင်ရမညဴ် အသာဵတင် အထူဵကုန်စည်ခွန်  

(ေဒါင်လိုက်ကွက် (ဃ)ရိှ အလျာဵကွက် ၁ မှ ၅၂ အထိကို ေပါင်ဵပါ။) 
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အပိုင်ဵ ခ 

ြပညပ်သ့ုိ ကုန်စည်တင်ပို့ြခင်ဵ အေပါ် 
ထမ်ဵေဆာင်ရမည်ဴ အသာဵတင် 
အထူဵကုန်စညခ်ွန်

 

(က) 

အေရအတွက် 

(သို့မဟတု်) 

အေရာင်ဵပမာဏ 

 

(ခ) 

ေဈဵကွက်ေပါက်ေဈဵ 

တန်ဖုိဵအဆင်ဴ 

 

(ဂ) 

အခွန်နငန်ဵ 

 

 

 

(ဃ) 

ကျသင်ဴခွန် 

စာတိုင် (က) x စာတိုင် (ဂ) 

 

၁ သဘာဝဓာတ်ေငွ့ (ြပည်ပပ့ုိကုန်)   ၈ %  

၂ သစ်လုဳဵ၊ သစ်ခွဲသာဵမျာဵ (ြပည်ပပ့ုိကုန်)   ၁၀ %  

၃ ေကျာကစိ်မ်ဵ အရုိင်ဵထည်မျာဵ 
(ြပည်ပပ့ုိကုန်) 

  ၁၅ %  

၄ စိန်နှင်ဴ ြမမှအပ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှင်ဴ 

အြခာဵအဖုိဵတန်ေကျာက်မျက် ရတနာ 
အရိုင်ဵထည်မျာဵ(ြပည်ပပ့ုိကုန်) 

  ၁၀ %  

၅ စိန်နှင်ဴ ြမမှအပ ေကျာက်စိမ်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ၊ 
နီလာနှင်ဴ အြခာဵ အဖုိဵတန် 

ေကျာက်မျက်ရတနာ အေချာထည်မျာဵ၊ 

စိန်နှင်ဴြမမှအပ လက်ဝတ်ရတနာတွင် 

စဲွကပ်ထာဵသညဴ် ေကျာက်စိမ်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ၊ 
နီလာ၊နှင်ဴ အြခာဵအဖုိဵတန် ေကျာက်မျက် 

ရတနာအေချာထည်မျာဵ (ြပည်ပပ့ုိကုန်) 

  ၅ %  

၆ အြခာဵ ြပည်ပပ့ုိ အထူဵကုန်စည်မျာဵ 
(ပူဵတွဲဇယာဵတွင် ြပည်ပပို့ 

အထူဵကုန်စည်မျာဵကုိ ေဖာ်ြပထာဵသည်) 

  

 

 

၇ ြပည်ပသ့ုိ တင်ပို့ေရာင်ဵချသညဴ် အသာဵတင် အထူဵကုန်စည်ခွန် (ေဒါင်လိုက်အကွက် (ဃ)ရှိ အလျာဵကွက် ၁ မ ှ၆ အထိကို ေပါင်ဵပါ။)  

 

အပိုင်ဵ(ဂ)  

အသာဵတင်ကျသင်ဴ အထူဵကုန်စည်ခွန ်သ့ုိမဟုတ် ပုိလျှေဳပဵေဆာင်မငမျာဵ    

၁။ ေပဵေဆာင်မငမျာဵမြပုမီ အထူဵကုန်စည်ခွန်၊ အပုိင်ဵ က အလျာဵကွက် ၅၃ နှင်ဴ အပိုင်ဵ ခ အလျာဵကွက် ၇ ကုိ ေပါင်ဵပါ။   

၂။ သဳုဵလပတ်အတွင်ဵေပဵေဆာင်ခဲဴသညဴ် စုစုေပါင်ဵအခွန်ေငွ  

၃။ ြပည်တွင်ဵသို့ တင်သွင်ဵြခင်ဵ သို့မဟတု် အြခာဵ အထူဵကုန်စည်ခွန်ထုတ်လုပ်သူမျာဵထဳမှ ဝယ်ယူြခင်ဵ (ညဃန်ြကာဵချက်ကိုြကညဴ်ပါ) ြပုလုပ်သညဴ် 
 သဳုဵလပတ်အတွက် ခုနှိမ်မညဴ် အထူဵကုန်စည်ခွန် 

 

၄။ ယခုသဳုဵလပတ်သ့ုိ သယ်ယူလာေသာ ယခင်သဳုဵလပတ်တွင် ပုိမုိေပဵေဆာင်ထာဵခဲဴေသာ အခွန်ပမာဏ  

၅။ ေပဵေဆာင်ရန်ကျန်ပမာဏ။ အလျာဵကွက် ၂၊ အလျာဵကွက် ၃ နှငဴ်အလျာဵကွက် ၄ တို့ကို ေပါင်ဵ၍ ရသညဴ်ရလဒ်ကို အလျာဵကွက် ၁မှနုတ်ပါ။  “၀” 
(သို့မဟတု်)  “၀” ေအာက်နည်ဵပါက”၀” ဟြုဖစ်ပါသည်။ 

 

၆။ ပို၍ ေပဵ ေဆာင်ထာဵ ေသာပမာဏ။ အလျာဵကွက် ၂၊  အလျာဵကွက် ၃ နှငဴ် အလျာဵကွက် ၄ တို့ကို   ေပါင်ဵ၍ ရသညဴ်ရလဒ်မှ အလျာဵကွက် ၁ ကို 

 နငတ်ပါ။  “ဝ” (သ့ုိမဟတု်) “ဝ”  ေအာက်  ေလျာဴနည်ဵပါက “၀” ဟြုဖညဴ်ပါ။ အကယ်၍ ပုိ ေငွကုိ ြပန်အမ်ဵေပဵေစလိုပါက ဤအကွက်တွင် အမှတ်ြခစ်ပါ။ 

►  □  အကယ်၍ အမှတ်မြခစ်ထာဵ ပါက ပုိေငွကုိ ေနာင်လာမညဴ် အခွန်ကာလ(ေနာက်သဳုဵလပတ်)တွင် အသဳုဵြပုရန် ဆက်လက်သယ်ေဆာင်သွာဵမည်။ 

 

 

ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ ေြကညာလဃာြဖည်ဴသွင်ဵသူ၏ ကတိဝန်ခဳချက်  (ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ ေြကညာလဃာြဖည်ဴသွင်ဵသူ မရိှပါက ဤအဆင်ဴကိုြဖညဴ်သွင်ဵရန်မလုိပါ။) 

အထက် ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်မျာဵသည် ကျွန်ုပ် သိရှိယုဳြကည်သမျှ မှန်ကန်ြပညဴ်စဳုပါ ေြကာင်ဵ ကျွန်ုပ်သိရှိရ ေသာ အချက်အလက်အာဵလုဳဵအရ ဝန်ခဳလက်မှတ် ေရဵထိုဵပါသည်။  

(မှတ်ချက်။ စာရွက်စာတမ်ဵလိမ်ညာတင်သွင်ဵြခင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ချ ိုဵေဖာကြ်ခင်ဵြဖစ်သည်။) 

ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ 

ေြကညာလဃာ 
ြဖညဴ်သွင်ဵသူလက်မှတ် 

 
ရက်စဲွ (ရက်၊ လ၊ နှစ်) 

 

ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ 

ေြကညာလဃာ 

ြဖညဴ်သွင်ဵသူအမည် 
 

အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ်  

 
လုပ်ငန်ဵအမည် 

 လုပ်ငန်ဵလိပ်စာ  

လုပ်ငန်ဵ၏ 

အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ်   

ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်ဵနဳပါတ်  အီဵေမဵလ်လိပ်စာ  
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အခနွ်ထမ်ဵ(သ့ုိ) ကုိယ်စာဵလှယ်၏ ကတိဝန်ခခဳျက် 

အထက် ေဖာ်ြပပါ အချက်အလက်မျာဵသည် ကျွန်ုပ် သိရှိယုဳြကည်သမျှ မှန်ကန်ြပညဴ်စဳုပါ ေြကာင်ဵ ဝန်ခဳလက်မှတ် ေရဵထိုဵပါသည်။ 

(မှတ်ချက်။ စာရွက်စာတမ်ဵလိမ်ညာတင်သွင်ဵြခင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ချ ိုဵေဖာကြ်ခင်ဵြဖစ်သည်။) 

လက်မှတ်  ရက်စဲွ (ရက်၊ လ၊ နှစ်)  

ပုဂ္ဂိုလ်စု ကုိယ်စာဵ ၊ အစိုဵရအဖဲွ့အစည်ဵကုိယ်စာဵ သ့ုိမဟတု် 

တရာဵဝင် တာဝန်ယူ မေြဖရှင်ဵနိုင်ေသာသူကုိယ်စာဵ လက်မှတ်
ေရဵထိုဵသူြဖစ်ပါက အမည်အြပညဴ်အစဳုကုိေဖာ်ြပပါ။ 

 ရာထူဵ  

 

အေထွေထွညဃန်ြကာဵချက်မျာဵ 

မည်သူသည် အထူဵကုန်စညခွ်န်ေြကညာလဃာ တင်သွင်ဵရမည်နည်ဵ ။ 

မည်သူမဆို ခခင်ဵချက်မျာဵမှအပ ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ေဆာင်ရွကမ်ငမျာဵအတွက် ေြကညာလဃာတင်သွင်ဵရမည်- 

 အခွန်ကျသငဴ်ေသာအထူဵကုန်စည်ကို ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်သူ၊ 
 အခွန်ကျသငဴ်ေသာအထူဵကုန်စည်ကို ြပည်ပသ့ုိထုတ်လုပ်တင်ပို့သူ၊ 

 အခွန်ကျသငဴ်ေသာအထူဵကုန်စည်ကို ြပည်တွင်ဵသို့တင်သွင်ဵပပီဵ ထုတ်လုပ်သူ။ 

ခခင်ဵချက်မျာဵ 

ေအာက်ေဖာ်ြပပါ ကိစ္စရပ်မျာဵအေပါ် အထူဵကုန်စည်ခွန် မကျသငဴ်ေစရ။ 

 ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက်ဥပေဒြဖင်ဴ ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့မငအေပါ် အခွန်ကျသငဴ်ေစရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အထူဵကုန်စည်မျာဵမှတစ်ပါဵ 
ြပည်ပသ့ုိ တင်ပို့ေသာ အထူဵကုန်စည်မျာဵ၊ 

 ြပည်ပသ့ုိ တင်ပို့မငအေပါ် အခွန်ကျသငဴ်ေစရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အထူဵကုန်စည်မျာဵမှတစ်ပါဵ ခရီဵသွာဵသူမျာဵအာဵ အခွန်လွတ် 
အေရာင်ဵဆုိင်မှ ေရာင်ဵချသည်ဴ အထူဵကုန်စည်မျာဵ၊ 

 ြပည်ပသ့ုိ တင်ပို့မငအေပါ် အခွန်ကျသငဴ်ေစရန် သတ်မှတ်ထာဵေသာ အထူဵကုန်စည်မျာဵမှတစ်ပါဵ ြပည်ပသို့ ပျသဳန်ဵေြပဵဆဲွေနစဉ် ေလယာဉ် 
သ့ုိမဟတု ်သေဘောေပါ်တွင် ေရာင်ဵချသည်ဴ အထူဵကုန်စည်မျာဵ၊ 

 ယာယီအသဳုဵြပုရန် ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴ ြပည်တွင်ဵသို့တင်သွင်ဵလာပပီဵ မူလတင်သွင်ဵသည်ဴနုိင်ငဳသ့ုိ မူရင်ဵပမာဏအေြခအေနအတုိင်ဵ 
အေကာက်ခွန်သတ်မှတ် ချက်မျာဵနှငဴ်အညီ ြပန်လည်တင်ပို့မည်ဴ  အထူဵကုန်စည်မျာဵ၊ 

 ြပည်တွင်ဵြပည်ပ အလူှရှင်မျာဵမှ ြပည်တွင်ဵ၌လူှဒါန်ဵရန် လူမငေရဵ၊  ဘာသာေရဵ၊  ကျန်ဵမာေရဵ၊ ပညာေရဵ ကိစ္စရပ်မျာဵအတွက ်
တင်သွင်ဵေသာ သ့ုိမဟတု် ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ေသာ အထူဵကုန်စည်မျာဵ၊ 

 အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာဥပေဒ၊ အြပည်ြပည်ဆိုင်ရာ သ့ုိမဟတု် သဳတမန်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ရှင်ဵမျာဵအရ ကင်ဵလွတ်ခွငဴ်ရရိှသူတို့အတွက် 
တင်သွင်ဵလာသည်ဴ အထူဵကုန်စည်မျာဵ၊ 

 ြပည်ပသ့ုိ ထွကခ်ွာမည်ဴ ေလယာဉ်မျာဵတွင် အသဳုဵြပုမည်ဴ ေလာင်စာဆီမျာဵ။ 

အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥပေဒအရ အခွန်ကျသငဴ်သည်ဴအထူဵကုန်စည်မျာဵအနက် သမဝါယမကဏ္ဍနှငဴ်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍမျာဵက ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ် 
ေရာင်ဵချသည်ဴ ေဆဵရွက ် ကကီဵ၊ ေဆဵေပါလဴိပ်နငှဴ် ေဆဵြပင်ဵလိပ် ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵအတွက် နှစ်တစ်နစှ်အတွင်ဵ ထုတ်လုပ် ေရာင်ဵရေငွ စုစုေပါင်ဵ 
ကျပ်သိန်ဵ ၂၀၀ တိတိထက် မပိုလျှင် အထူဵကုန်စည်ခွန် မကျသငဴ်ပါ။ 

မည်သူမဆို အထူဵကုန်စည်ကို ြပည်တွင်ဵသို့တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵ၊ ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ြခင်ဵ သ့ုိမဟတု် လက်ဝယ်ထာဵရိှြခင်ဵြဖစ်ပါက 
ကျသငဴ်သည်ဴ အခွန်ကို ေအာက်ပါအတိုင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်- 

 အထူဵကုန်စည်ကို ြပည်တွင်ဵသို့တင်သွင်ဵြခင်ဵြဖစ်ပါက ကုန်စည်ကို ေရွဵယူြခင်ဵမြပုမီ ေပဵေဆာင်ရမည်။ 
 ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵြဖစ်ပါက- 

o အထူဵကုန်စည်ကို ေရာင်ဵချသည်ဴလ၏ လကုန်ဆုဳဵပပီဵ ၁၀ ရက် အတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။ 
o ထုတ်လုပ်မငအေပါ်အခွန်ကျသငဴ်ေစရန် ဝန်ကကီဵဌာနက အမိန့်ေြကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်သတ်မှတ်သည်ဴ အထူဵကုန်စည်မျာဵြဖစ်ပါက 

အထူဵကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ်သည်ဴလ ကုန်ဆုဳဵပပီဵ ၁၀ ရက်အတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။ 
 ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ြခင်ဵြဖစ်ပါက အထူဵကုန်စည်ကို တင်ပို့သည်ဴလ၏ လကုန်ဆဳုဵပပီဵ ၁၀ ရက ်အတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။ 
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 ဤဥပေဒအရ အခွန်မေပဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵကုန်စည်မျာဵကို ကုန်စည်ပိုင်ရှင်ထဳတွင် စိစစ်ေတွ့ရိှရြခင်ဵြဖစ်ပါက စိစစ်ေတွ့ရိှသည်ဴ 
ေန့မှ ခုနစ်ရက် အတွင်ဵ ကုန်စည်ပိုင်ရှင်ကေပဵေဆာင်ရမည်။ 

ကျသင်ဴေသာအခွန်ကို - 

 ြပည်တွင်ဵသိုတ့င်သွင်ဵြခင်ဵြဖစ်ပါက အထူဵကုန်စည်ကို တင်သွင်ဵသူက ေပဵေဆာင်ရမည်။ ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအခွန်ကို အေကာက်ခွန် 
ေကာက်ခဳသည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵအတုိင်ဵ အေကာက်ခွန်ဦဵစီဵဌာနက အေကာက်ခွန်နှငဴ်အတူ တစ်ပါတည်ဵ ေကာက်ခဳမည်ြဖစ်သည်။ 

 ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵြဖစ်ပါက ယင်ဵအထူဵကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ်သူက ေပဵေဆာင်ရမည်။ 
 ြပည်ပသ့ုိ တင်ပို့ြခင်ဵြဖစ်ပါက ယင်ဵအထူဵကုန်စည်ကို တင်ပို့သူက ေပဵေဆာင်ရမည်။ 
 အခွန်မေပဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵကုန်စည်ကို လက်ဝယ်ထာဵရှိြခင်ဵြဖစ်ပါက လက်ဝယ်ထာဵရိှသူက ေပဵေဆာင်ရမည်။ 

အခွန်ကျသငဴ်ေသာ အထူဵကုန်စည်မျာဵအတွက် ေအာက်ေဖာ်ြပပါေန့ရှိ ကုန်စည်တန်ဖိုဵ၊ ပမာဏ၊ အေလဵချနိ် သ့ုိမဟတု် အြခာဵတုိင်ဵတာမင 
တစ်ခုခုအေပါ် အေြခြပု သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အခွန်နငန်ဵြဖင်ဴ တွကခ်ျက်ရမည်- 

 ြပည်တွင်ဵသိုတ့င်သွင်ဵြခင်ဵ သ့ုိမဟတု် ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ြခင်ဵြဖစ်ပါက ထိုအထူဵကုန်စည်ကို အေကာက်ခွန်ဆုိင်ရာ ရှင်ဵလင်ဵေဆာင်ရွက် 
သည်ဴေန့၊ 

 ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်ြခင်ဵြဖစ်ပါက  
o အထူဵကုန်စည် ထုတ်လုပ်သည်ဴေန့၊ 
o ထုတ်လုပ်မငအေပါ် အခွန်ကျသငဴ်ေစရန် ဝန်ကကီဵဌာနက အမိန့်ေြကာ်ြငာစာထုတ်ြပန်သတ်မှတ်သည်ဴ အထူဵကုန်စည်မျာဵြဖစ်ပါက 

အထူဵကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ်သည်ဴေန့၊ 
 ဤဥပေဒအရ အခွန်မေပဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵကုန်စည်မျာဵကို ပိုင်ဆိုင်ထာဵေသာ ကိစ္စရပ်တွင် စစ်ေဆဵေတွ့ရိှသည်ဴေန့။ 

မည်သည်ဴအချနိ်တွင် အထူဵကုန်စည်ခွန်ေြကညာလဃာ တင်သင်ွဵရမည်နည်ဵ။  

အထူဵကုန်စည်ခွန် ေြကညာလဃာကုိ  အခွန်ကျသငဴ်ေသာ အထူဵကုန်စည်ကို ြပည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုပ်သူ သ့ုိမဟုတ် တင်ပို့သူသည် အထူဵကုန်စည်ကို 
ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵ သ့ုိမဟတ်ု ြပည်ပသ့ုိတင်ပ့ုိြခင်ဵအတွက ် သဳုဵလပတ်ေြကညာလဃာကုိ သက်ဆိုင်ရာသဳုဵလပတ်ကနု်ဆုဳဵပပီဵ ၁၀ ရက်အတွင်ဵ 
တင်သွင်ဵရမည်။ အကယ်၍ ၁၀ ရက ် ေြမာက်ေန့သည် အလုပ်ပိတ်ရက် သ့ုိမဟတု် အာဵလပ်ရက်ြဖစ်ပါက ယင်ဵအာဵလပ်ရက်ေနာက် ရဳုဵဖွငဴ်ရက်ေန့ 
ေရာက်ေရာက်ချင်ဵ တင်သွင်ဵရမည်။ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက ်သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေနာက်ဆဳုဵရက်စွဲမျာဵမှာ- 

 ၁၀ ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ 
 ၁၀ ေအာက်တိုဘာလ ၂၀၁၉ 

 

ြပစဒ်ဏမ်ျာဵ 

 သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်ဵ မှတ်ပုဳတင်ရန် ပျကက်ွက်ြခင်ဵအတွက ်ကျပ် သိန်ဵ ၅၀ ၊ 
 ေစျဵကွက်ေပါက်ေစျဵ သတ်မှတ်ေပဵနိငု်ေရဵအတွက် ဤဥပေဒအရ ေတာင်ဵခဳသည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵ  သတ်မှတ်ထာဵေသာ 

သ့ုိမဟတု ်ထပ်မဳတိုဵြမစငဴ်ေပဵထာဵေသာ အချနိ်အတွင်ဵ တင်သွင်ဵရန် ပျကက်ွက်ြခင်ဵ အတွက ်ကျပ် သိန်ဵ ၅၀ ၊ 
 အခွန်မေပဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵကုန်စည်ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထာဵြခင်ဵအတွက် လက်ဝယ်ထာဵရိှသူက ယင်ဵကုန်စည်တန်ဖိုဵ၏ ၁၀၀ 

ရာခိငု်နငန်ဵ ေပဵေဆာင် ရမည်ဴအြပင် ယင်ဵ ကုန်စည်မျာဵကို ြပည်သူ့ဘဏ္ဍာအြဖစ်သိမ်ဵယူြခင်ဵ၊ 
 ဤဥပေဒအရ ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအခွန်ကို သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ရန် ပျကက်ွက်ြခင်ဵအတွက် စည်ဵြကပ်မငအရထပ်မဳ 

ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ အခွန်၏ ၁၀ ရာခိငု်နငန်ဵ၊ 
 သဳုဵလပတ်ေြကညာလဃာကုိ အချနိ်မီတင်သွင်ဵရန် ပျကက်ွက်ြခင်ဵအတွက် သက်ဆိုင်ရာစည်ဵြကပ်မငအရ ထပ်မဳေပဵေဆာင်ရမည်ဴအခွန်၏ ၁၀  

ရာခိငု်နငန်ဵ၊ 
 အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နိှပ်ေရာင်ဵချေစရမည်ဴ အထူဵကုန်စည်နငှဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နိှပ်ေပဵရန် ပျကကွ်က် 

ေြကာင်ဵ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမူှဵက စစ်ေဆဵေတွ့ရိှရပါက အထူဵကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူက ယင်ဵသို့ ပျကက်ွက်ြခင်ဵအတွက် ေတွ့ရှိသည်ဴ 

အထူဵကုန်စည် တန်ဖိုဵ၏ ၅၀ ရာခုိင်နငန်ဵ။ 

မည်သူမဆို အခွန်လွတ်ကင်ဵေစရန်တိမ်ဵေရှာင်ေြကာင်ဵ သ့ုိမဟတု် အခွန်ေလျာဴနည်ဵေစရန် အထူဵကုန်စည်နငှဴ်သက်ဆိုင်သည်ဴ အချက်အလက်မျာဵကို 
ထိမ်ချန်ေြကာင်ဵ ေတွ့ရှိလျှင် ထိုသူအာဵ သတ်မှတ်သည်ဴ အချန်ိအတွင်ဵတွင် အြပည်ဴအစဳု ထုတ်ေဖာ်ခွငဴ်ေပဵရမည်။ ထုတ်ေဖာ်ခွငဴ်ရရှိသူသည် ခွငဴ်ြပု 
ထာဵေသာကာလအတွင်ဵ အြပည်ဴအစုဳ ထုတ်ေဖာ်ခဲဴလျှင် ယင်ဵက ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ အခွန်အြပင် တိမ်ဵေရှာင်သည်ဴအခွန်၏ သ့ုိမဟတု် ထိမ်ချန်ြခင်ဵ 
ေြကာငဴ် ပိုမိုကျသငဴ်သည်ဴ အခွန်၏ တစ်ဆနှငဴ်ညီမျှေသာ ဒဏ်ေငွကိုပါ ေပဵေဆာင်ရမည်။ ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴကာလအတွင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ရန် ပျကက်ွက်လျှင် 
သ့ုိမဟတု် တိမ်ဵေရှာင်ထိမ်ချန်ခဲဴသည်ဴ အထူဵကုန်စည် တင်သွင်ဵမင၊ ထုတ်လုပ်မင၊ တင်ပို့မငပမာဏနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴ အချက်အလက်မျာဵကိ ုေလျာဴနည်ဵ 
ထုတ်ေဖာ်ပါက အခွန်နငှဴ်ဒဏ်ေငွ နှစ်ရပ်စလုဳဵကုိ ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအြပင် တရာဵစဲွဆိုြခင်ဵ လည်ဵခဳရမည်။ 
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ထုတ်ေဖာ်ခွငဴ်ရရှိသူသည်  တရာဵစဲွဆိုခဳရပပီဵ ခွင်ဴြပုထာဵသည်ဴ ကာလအတွင်ဵ ထုတ်ေဖာ်ရန်ပျက်ကကွ်ေြကာင်ဵ သ့ုိမဟတု် တိမ်ဵေရှာင်ထိမ်ချန်ခဲဴသည်ဴ 
အထူဵကုန်စည် ပမာဏနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴ အချက်အလက်မျာဵကို ေလျာဴနည်ဵထုတ်ေဖာ်ေြကာင်ဵ ြပစ်မငထင်ရှာဵ စီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထုိသူကို သဳုဵနှစ် 
ထက်မပိုေသာ ေထာင်ဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ကျပ် ၁၀ သိန်ဵထက်မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နစှ်ရပ်လုဳဵြဖစ်ေစ ချမှတ်ြခင်ဵခဳရမည်ြဖစ်သည်။ 

မည်သူမဆို လိမ်လည်လှည်ဴြဖာဵလိုေသာ ရည်ရွယ်ချက်ြဖင်ဴ အထူဵကုန်စည် ထုတ်လုပ်မငပမာဏနှင်ဴသက်ဆိုင်သည်ဴ မမှန်ေသာေြကညာလဃာကုိ 
တမင်သက်သက် ေပဵပို့ေြကာင်ဵ၊ မမှန်ေသာ သ့ုိမဟတု် မမှန်ဟ ု မိမိသိရှိယုဳြကည်ေသာ အေထာက်အထာဵမျာဵကို တင်ြပေြကာင်ဵ ေတွ့ရှိလျှင် 
ကျသငဴ်အခွန်၏ သဳုဵဆနှငဴ်ညီမျှေသာ ဒဏ်ေငွကို ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအြပင် တရာဵစဲွဆိုြခင်ဵလည်ဵခဳရမည်။ တရာဵစဲွဆိုခဳရပပီဵ ြပစ်မငထင်ရှာဵ စီရင်ြခင်ဵ 
ခဳရလျှင် ထိုသူကို သဳုဵနှစ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ် ြဖစ်ေစ၊ ကျပ်သိန်ဵ ၃၀ ထက် မပိုေသာ ေငွဒဏ်ြဖစ်ေစ၊ ဒဏ်နစှ်ရပ်လုဳဵြဖစ်ေစ ချမှတ်ြခင်ဵခဳရမည် 
ြဖစ်သည်။ 

တရာဵစဲွဆိုခဳရပပီဵ သတင်ဵအချက်အလက်တင်ြပရန် လဳုေလာက်ေသာအေြကာင်ဵမရိှဘဲ ပျကက်ွက်ေြကာင်ဵ ြပစ်မငထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထိုသူကို 
အနည်ဵဆဳုဵ ေထာင်ဒဏ်တစ်နစှ်မှ အမျာဵဆဳုဵ ေထာင်ဒဏ်သဳုဵနှစ်အထိ ချမှတ်ြခင်ဵခဳရမည်ြဖစ်သည်။ 

မည်သူမဆို ေအာက်ပါြပစ်မငတစ်ရပ်ရပ်ကို ကျူဵလွန်ေြကာင်ဵ ြပစ်မငထင်ရှာဵစီရင်ြခင်ဵခဳရလျှင် ထိုသူကို ခုနစ်နစှ်ထက်မပုိေသာ ေထာင်ဒဏ် ချမှတ်ြခင်ဵ 
ခဳရမည်ြဖစ်သည်- 

 အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥပေဒအရ အပ်နှင်ဵထာဵသည်ဴ လုပ်ပိုင်ခွင်ဴတစ်ရပ်ရပ်ကို မရိုဵမေြဖာင်ဴေသာ သေဘာြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ လိမ်လည်လှည်ဴြဖာဵ 
လိုေသာ သေဘာြဖငဴ် ြဖစ်ေစ အလဲွသဳုဵစာဵြပုလုပ်ြခင်ဵ၊ 

 လုဳေလာက်ေသာ အေြကာင်ဵမရိှဘဲ အထူဵကုန်စည်ခွန်ဥပေဒတွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴအတုိင်ဵ လုိက်နာေဆာင်ရွကရ်န် ပျကက်ွက်ြခင်ဵ၊ 

ဥပေဒနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွကသ်ည်ဴကိစ္စကို ေဆာင်ရွကြ်ခင်ဵမြပုနိင်ုရန် ဟန့်တာဵြခင်ဵ။ 

အေသဵစိတ် ညဃန်ြကာဵချက်မျာဵ 

ေရာင်ဵချြခင်ဵ ဆိုသည်မှာ အထူဵကုန်စည်ကို လက်ငင်ဵစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ အေဂကဵစနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ဆိုင်ဵငဴဳစနစ်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ၊ ကုန်စည်လဲလှယ်ြခင်ဵ 
စနစ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊ ကကိုတင်အေရာင်ဵစနစ်ြဖငဴ်ြဖစ်ေစ ေရာင်ဵချြခင်ဵကိုဆိုသည်။ အထူဵကုန်စည်ေရာင်ဵေစျဵတန်ဖိုဵ တွကခ်ျက်ရာတွင် ေအာက်ပါအတိုင်ဵ 
လိုက်နာေဆာင်ရွကရ်မည်- 

 ြပည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုပ်သည်ဴအထူဵကုန်စည် သ့ုိမဟတု် ကုန်စည်ပိုင်ရှင်ထဳတွင် စိစစ်ေတွ့ရှိသည်ဴ ဤဥပေဒအရ အခွန်မေပဵေဆာင် 

ရေသဵေသာ အထူဵကုန်စည်ြဖစ်ပါက သက်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက် ညဃန်ြကာဵေရဵမူှဵချုပ်နှင်ဴ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန စီမဳခန့်ခွဲမင 

ေကာ်မတီအဖွဲ့က သတ်မှတ်အတည်ြပုထာဵသည်ဴ ေစျဵကွက်ေပါက်ေစျဵကို အေြခခဳရမည်။ ေစျဵကွက်ေပါက်ေစျဵ ဆိုသည်မှာ ေရာင်ဵသူ 

ဝယ်သူတို့အြကာဵ ေစျဵနငန်ဵ ထိန်ဵချုပ်ထာဵြခင်ဵမရှိဘဲ ေရာင်ဵလုိအာဵနှငဴ် ဝယ်လုိအာဵတို့က အဆုဳဵအြဖတ်ြပုသည်ဴ လက်လီေရာင်ဵေစျဵ 

သ့ုိမဟတု ် လက်လီ ေရာင်ဵေစျဵ သတ်မှတ်နိုင်ြခင်ဵမရိှသည်ဴ ကိစ္စရပ်မျာဵ အတွက ် သတ်မှတ်ချက်နငှဴ်အညီ တွကခ်ျက်ရရှိသည်ဴ ခန့်မှန်ဵ 

ေရာင်ဵေစျဵကိဆုိုသည်။ 

 ြပည်တွင်ဵသ့ုိတင်သွင်ဵသည်ဴအထူဵကုန်စည်ြဖစ်ပါက ကုန်ဵေပါ်ေရာက်တန်ဖိုဵအေပါ် အေြခခဳရမည်။ ကုန်ဵေပါ်ေရာက်တန်ဖိုဵဆုိသည်မှာ 
ြပည်တွင်ဵသို့ တင်သွင်ဵေသာ အထူဵကုန်စည်အတွက် အေကာက်ခွန်ဥပေဒအရ သတ်မှတ်သည်ဴတန်ဖိုဵ၊ ယင်ဵကုန်စည်အေပါ် 
စည်ဵြကပ်သည်ဴအေကာက်ခွန်နှငဴ် ကုန်ချစရိတ်တို ့ေပါင်ဵစပ်ပါဝင်ေသာ ေငွကိုဆိုသည်။ 

 

အခွန်ထမ်ဵ၏ အေသဵစိတ်အချက်အလက်မျာဵ 

ဤေနရာတွင် မည်သည်ဴသဳုဵလပတ်အတွက် အထူဵကုန်စည်ခွန်ေြကညာလဃာကုိ တင်သွင်ဵေြကာင်ဵ ေဖာ်ြပထာဵသည်ဴအကွကတ်ွင် ေဖာ်ြပေပဵပါ။ 

အလျာဵကွက် (ဃ) 

ဤအခွန်ထမ်ဵအတွက် ပထမဆဳုဵ အထူဵကုန်စည်ခွန်ေြကညာလဃာတင်သွင်ဵြခင်ဵြဖစ်လျှင် “ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနထဳသ့ုိတင်သွင်ဵသည်ဴ ကနဦဵ 
ေြကညာလဃာ” အကွက်ကို အမှတ်ြခစ်ပါ။ ၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွက် ယခင်တင်သွင်ဵထာဵသည်ဴ သဳုဵလပတ်ေြကညာလဃာကုိ ြပင်ဆင် တင်သွင်ဵြခင်ဵ 
ြဖစ်ပါက “သဳုဵလပတ်ကာလအတွက် ေြကညာလဃာကုိ ြပင်ဆင်သည်ဴေြကညာလဃာ”အကွက်ကို အမှတ်ြခစ်၍ ယင်ဵြပင်ဆင်သည်ဴ သဳုဵလပတ်ကာလကိ ု
ေဖာ်ြပပါ။ ဤအခွန် ေြကညာလဃာသည် ယခုေဖာ်ြပထာဵသည်ဴ အခွန်ထမ်ဵအတွက် ေနာက်ဆုဳဵတင်သွင်ဵြခင်ဵြဖစ်ပါက (ဆိုလုိ သည်မှာ အခွန်ထမ်ဵသည် 
လုပ်ငန်ဵဖျက်သိမ်ဵသည်ဴအတွက် ဆက်လက်တည်ရှိေတာဴမည်မဟုတ်သည်ဴအတွက်) “ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနထဳသ့ုိ တင်သွင်ဵသည်ဴ အပပီဵသတ် 
ေြကညာလဃာ”ဆုိသည်ဴအကွကက်ို အမှတ်ြခစ်ပါ။ ယခင်ေြကညာလဃာ တင်သွင်ဵပပီဵေနာက် လိပ်စာအေြပာင်ဵအလဲြဖစ်ပါက “လိပ်စာေြပာင်ဵြခင်ဵ” 
ဆိုသည်ဴ အကွက်ကို အမှတ်ြခစ်ပါ။ 
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အပိုင်ဵ (က) ၊ ေဒါင်လိုက်ကွက် (က)   

ထုတ်လုပ်ေသာ ကုန်စည်အေရအတွက် သ့ုိမဟတု် အေရာင်ဵပမာဏကုိ သက်ဆိုင်သည်ဴအာဵေလျာ်စွာ ြဖည်ဴစွက်ပါ။ အလျာဵကွက် ၁-၄၊ ၇၊ ၁၁-၂၅ နှင်ဴ 
၂၈-၄၂ တွင် ထုတ်လုပ် သ့ုိမဟတု် ေရာင်ဵချသည်ဴ အေရအတွကက်ို အသဳုဵြပုပါ။ အလျာဵကွက် ၅-၆၊ ၈-၁၀၊ ၂၆-၂၇ နှငဴ် ၄၃-၅၂ တို့အတွက် 
အေရာင်ဵပမာဏကုိ အသဳုဵြပုပါ။ 

အလျာဵကွက ် ေဒါင်လုိက်အကွက် (က) တွင်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ (က) စီဵကရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ စီဵကရက်လိပ ်အေရအတွက် 

၂။ (ခ) စီဵကရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ စီဵကရက်လိပ ်အေရအတွက် 

၃။ (ဂ) စီဵကရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ စီဵကရက်လိပ ်အေရအတွက် 

၄ (ဃ) စီဵကရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ စီဵကရက်လိပ ်အေရအတွက် 

၅။ ေဆဵရွက်ကကီဵ ေဆဵရွက်ကကီဵတန်ဖိုဵ  

၆။ ဗာဂျ ီဵနီဵယာဵေပါင်ဵတင်ပပီဵေဆဵ။ ေဆဵရွက်ကကီဵတန်ဖိုဵ  

၇။ ေဆဵေပါဴလိပ ် ေဆဵေပါဴလိပအ်ေရအတွက် 

၈။ ေဆဵြပင်ဵလိပ ် ေဆဵြပင်ဵလိပ်တန်ဖိုဵ  

၉။ ေဆဵတေဳသာက်ေဆဵမျာဵ ေဆဵတဳေသာက်ေဆဵတန်ဖိုဵ  

၁၀။ ကွမ်ဵစာဵေဆဵအမျ ိုဵမျ ိုဵ ကွမ်ဵစာဵေဆဵအမျ ိုဵမျ ိုဵတန်ဖုိဵ 

၁၁။ (က) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၁၂။ (ခ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၁၃။ (ဂ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၁၄။ (ဃ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၁၅။ (င) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၁၆။ (စ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၁၇။ (ဆ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၁၈။ (ဇ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၁၉။ (စျ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၂၀။ (ည) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၂၁။ (ဋ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၂၂။ (ဌ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၂၃။ (ဍ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၂၄။ (ဎ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၂၅။ (ဏ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၂၆။ (တ) အရက်အမျ ိုဵမျ ိုဵ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ 

၂၇။ ဘီယာအမျ ိုဵမျ ိုဵ ဘီယာတန်ဖိုဵ 

၂၈။ (က) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၂၉။ (ခ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၃၀။ (ဂ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၃၁။ (ဃ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၃၂။ (င) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၃၃။ (စ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၃၄။ (ဆ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 
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၃၅။ (ဇ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၃၆။ (စျ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၃၇။ (ည) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၃၈။ (ဋ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၃၉။ (ဌ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၄၀။ (ဍ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၄၁။ (ဎ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၄၂။ (ဏ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ လီတာပမာဏ 

၄၃။ (တ) ဝိုင်အမျ ိုဵမျ ိုဵ တစ်လီတာတန်ဖုိဵ 

၄၄။ သစ်လဳုဵ၊ သစ်ခွဲသာဵမျာဵ။ သစ်တန်ဖိုဵ  

၄၅။ ေကျာက်စိမ်ဵ အရိုင်ဵထညမ်ျာဵ။  ေကျာက်စိမ်ဵအရုိင်ဵထညတ်န်ဖိုဵ  

၄၆။ စိန်နှငဴ်ြမမှအပ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှင်ဴ အြခာဵအဖိုဵတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ အရုိင်ဵထညမ်ျာဵ ေကျာက်မျက်ရတနာအရုိင်ဵထညတ်န်ဖိုဵ  

၄၇။ စိန်နှငဴ်ြမမှအပ ေကျာက်စိမ်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှငဴ် အြခာဵအဖိုဵတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ  
 အေချာထည်မျာဵ၊ စိန်နှငဴ်ြမမှအပ လက်ဝတ်ရတနာတွင် စဲွကပ်ထာဵသည်ဴ ေကျာက်စိမ်ဵ၊ 
 ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှငဴ် အြခာဵ အဖိုဵတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ အေချာထည်မျာဵ။ 

ေကျာက်မျက်ရတနာအေချာထည်တန်ဖိုဵ  

၄၈။ (က) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ ၁၅၀၁ CC မ ှ၂၀၀၀ CC အထိ ဗင်ကာဵမျာဵ၊  
  ဆလွန်ဵ၊ ဆီဒင်နှငဴ ်ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)ကာဵမျာဵ၊ ကူေပဵ (Coupe) ကာဵမျာဵ။ 

ကာဵတန်ဖိုဵ  

၄၉။ (ခ) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ ၂၀၀၁ CC မှ ၄၀၀၀ CC အထိ ဗင်ကာဵမျာဵ၊  
  ဆလွန်ဵ၊ ဆီဒင်နှငဴ ်ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)ကာဵမျာဵ၊ ကူေပဵ (Coupe) ကာဵမျာဵ။ 

ကာဵတန်ဖိုဵ  

၅၀။ (ဂ) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ ၄၀၀၁ CC အထက် ဗင်ကာဵမျာဵ၊ ဆလွန်ဵ၊  
  ဆီဒင်နှင်ဴ ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)ကာဵမျာဵ၊ ကူေပဵ (Coupe) ကာဵမျာဵ။ 

ကာဵတန်ဖိုဵ  

၅၁။ ေရနဳဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်ေလယာဉ်ဆီ  ဆီတန်ဖုိဵ 

၅၂။ သဘာဝဓာတ်ေငွ့ သဘာဝဓာတ်ေငွ့တန်ဖုိဵ 

အပိုင်ဵ (ခ) ၊ ေဒါင်လုိကက်ွက ်(က)   

ြပည်ပသ့ုိတင်ပိုသ့ည်ဴ ကုန်ပစ္စည်ဵတန်ဖိုဵကို ြဖည်ဴသွင်ဵပါ။ 

အလျာဵကွက ် ေဒါင်လုိက်အကွက် (က) တွင်ေဖာ်ြပချက် 

၁။ သဘာဝဓာတ်ေငွ့ (ြပညပ်ပ့ုိကုန်) တင်ပို့သညဴ ်သဘာဝဓါတ်ေငွ့တန်ဖုိဵ 

၂။ သစ်လဳုဵ၊ သစ်ခွဲသာဵမျာဵ (ြပညပ်ပိုကု့န်) တင်ပို့သညဴ ်သစ်လုဳဵ ၊ သစ်ခွဲသာဵတန်ဖုိဵ 

၃။ ေကျာက်စိမ်ဵ အရိုင်ဵထညမ်ျာဵ (ြပညပ်ပိုကု့န်) တင်ပို့သညဴ ်ေကျာက်စိမ်ဵအရိုင်ဵထည် တန်ဖုိဵ 

၄။ စိန်နှငဴ်ြမမှအပ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှင်ဴ အြခာဵအဖိုဵတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ အရုိင်ဵထညမ်ျာဵ 
 (ြပညပ်ပိုကု့န်) 

တင်ပို့သညဴ ်စိန်နှင်ဴြမမှအပ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှငဴ် 
အြခာဵအဖိုဵတန်ေကျာက်မျက် ရတနာ အရုိင်ဵထညတ်န်ဖိုဵ  

၅။ စိန်နှငဴ်ြမမှအပ ေကျာက်စိမ်ဵ၊ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှငဴ် အြခာဵအဖိုဵတန် ေကျာက်မျက်ရတနာ 
 အေချာထည်မျာဵ၊  စိန်နှငဴ်ြမမှအပ လက်ဝတ်ရတနာတွင်စွဲကပ်ထာဵသညဴ် ေကျာက်စိမ်ဵ၊ 
 ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှငဴ် အြခာဵအဖိုဵတန် ေကျာက်မျက်ရတနာအေချာထည်မျာဵ (ြပညပ်ပိုကု့န်) 

တင်ပို့သညဴ ်စိန်နှင်ဴြမမှအပ ပတ္တြမာဵ၊ နီလာနှငဴ် အြခာဵအဖိုဵ 
တန် ေကျာက်မျက်ရတနာ အေချာထည်မျာဵ၊ စိန်နှင်ဴြမမှအပ 
လက်ဝတ်ရတနာတွင် စဲွကပ်ထာဵသညဴ် ေကျာက်စိမ်ဵ၊ တ္တြမာဵ၊ 
နီလာနှင်ဴ အြခာဵ အဖိုဵတန်ေကျာက်မျက် ရတနာအေချာထည် 
မျာဵတန်ဖိုဵ  

၆။ အြခာဵြပညပ်ပ့ုိ အထူဵကုန်စည်မျာဵ တင်ပို့သညဴ ်အထူဵကုန်စည်တန်ဖိုဵ  
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အပိုင်ဵ (ဂ)၊ အလျာဵကွက် (၃)။ 

ြပည်တွင်ဵသို့တင်သွင်ဵြခင်ဵ သ့ုိမဟတု် အြခာဵအထူဵကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူမျာဵထဳမှ ဝယ်ယူြခင်ဵြပုလုပ်သည်ဴသုဳဵလပတ်အတွက် သဳုဵလပတ်အတွက ်
ခုနှမိ်မည်ဴ အထူဵကုန်စည်ခွန်။ ဤအလျာဵကွက်တွင် ေအာက်ပါတို့ကုိသာ ြဖည်ဴသွင်ဵပါ- 

 ြပည်တွင်ဵသို့တင်သွင်ဵစဉ်က သ့ုိမဟုတ် အြခာဵအထူဵကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူထဳ ကိယု်တိုင်ဝယ်ယူစဉက် ေပဵေဆာင်ခဲဴရသည်ဴ အထူဵကုန်စည် 

ခွန်၊ 

 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ြပည်ေထာင်စုအခွန်ေကာက်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၁(ခ)တွင် ေဖာ်ြပထာဵေသာ အထူဵကုန်စည်မျာဵကို ြပည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုပ်၍ ြပည်ပ 

သ့ုိတင်ပို့စဉ ်ေပဵေဆာင်ခဲဴရသည်ဴ အထူဵကုန်စည်ခွန်။ 

သဳုဵလတစ်ကကိမ်တင်သွင်ဵမည်ဴ အထူဵကုန်စည်ခွန်ေြကညာလဃာတင်သွင်ဵသည်ဴအခါ ပုဳစဳ ပတခ(အထက)-၂၀၊ ၂၁ နှငဴ် ၂၂ တို့၏ မိတ္တူကုိ ပူဵတဲွတင်သွင်ဵ 
ပါ။ 

မှတ်ချက်။ အထူဵကုန်စည်မျာဵေရာင်ဵချသည်ဴအတွက် ကျသငဴ်သည်ဴအခွန်ကို လူကကီဵမင်ဵ၏ လုပ်ငန်ဵမှ မေရွ့မေြပာင်ဵနိုင်ေသာ သ့ုိမဟတု် ေငွလုဳဵေငွရင်ဵ 
ပစ္စည်ဵမျာဵ (Fixed or Capital Assets) အတွက ်ေပဵေဆာင်ခဲဴရသည်ဴ အထူဵကုန်စည်ခွန်နငှဴ် ခုနှမိ်၍မရပါ။ 

အကယ်၍ အထူဵကုန်စည်မျာဵ တင်သွင်ဵသည်ဴအေပါ် ကျသငဴ်သည်ဴ အထူဵကုန်စည်ခွန် သ့ုိမဟတု် ြမန်မာြပညတ်ွင်ဵ၌ အြခာဵအထူဵ ကုန်စည် 
ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ဝယ်ယူေသာ အထူဵကုန်စည်ခွန် (input tax) သည် အထူဵကုန်စည် ေရာင်ဵချရြခင်ဵ သ့ုိမဟတု် ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ြခင်ဵအတွက် 
ေပဵေချရမည်ဴ အထူဵကုန်စည်ခွန် (output tax) ထက ်မျာဵေနပါက ပိုလျှေဳနသည်ဴ ပမာဏ (excess input tax) ကုိ အထူဵကုန်စည်ခွန်ကျသငဴ်သည်ဴ 
ယင်ဵဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဝင်ေငွခွန်တွကခ်ျက်ရာတွင် စီဵပွာဵေရဵ လုပ်ငန်ဵအသဳုဵစရိတ်အြဖစ် သတ်မှတ်ခွငဴ်ြပုမည်ြဖစ်သည်။ 

လူကကီဵမင်ဵ၏ အထူဵကုန်စည်မျာဵအတွက် အခွန်ခုနှိမ် ေပဵေဆာင်ရာတွင် ြမန်မာနုိင်ငဳတွင်ဵ ေရာင်ဵချသည်ဴ အထူဵကုန်စည်မျာဵ သ့ုိမဟတု် သဳုဵလပတ် 
အတွင်ဵ ြပည်ပသ့ုိ တင်ပို့သည်ဴ ပို့ကုန်အတွက် အခွန်ကျထိုက်သည်ဴ အထူဵကုန်စည်မျာဵအတွကသ်ာ ခွငဴ်ြပုထာဵပါသည်။ လူကကီဵမင်ဵ၏ အထူဵကုန်စည် 
စာရင်ဵတွင် ေရာင်ဵချြခင်ဵမရှိေသဵဘဲ ကျန်ရှိေနေသဵသည်ဴ အထူဵကုန်စည်မျာဵအတွက် အထူဵကုန်စည် ရယူြဖည်ဴသွင်ဵရာတွင် ကျသငဴ်သည်ဴ အထူဵ 
ကုန်စည်ခွန်ပမာဏကုိ အထူဵကုန်စည်မျာဵ ေရာင်ဵချချနိ် သ့ုိမဟတု် ြပည်ပသ့ုိတင်ပို့ချနိ်တွင် ကျသငဴ်မည်ဴ အထူဵကုန်စည်ခွန်တွင် ဆက်လက် 
သယ်ေဆာင် ခုနှမိ်နိငု်ပါသည်။ 

အထက်ေဖာ်ြပပါ ခုနှမိ်ြခင်ဵ လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွကရ်ာတွင် လိုက်နာရန် အခက်အခဲရိှေနသည်ဴ အခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနနှင်ဴ အြခာဵခုနှိမ်သည်ဴ 
နည်ဵလမ်ဵတစ်ခုကို အသဳုဵြပုလုိေြကာင်ဵ ညဃန်ြကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထဳသ့ုိ ေလျှာက်ထာဵနိုင်ပါသည်။ အကကဳြပုထာဵသည်ဴ ယင်ဵအြခာဵနည်ဵလမ်ဵအာဵ 
ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနမှေန၍ သဳုဵသပ်ြကည်ဴရငမည်ြဖစ်သည်။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနက သဳုဵသပ်ြကည်ဴရငပပီဵသည်ဴအခါ ယင်ဵအကကဳြပုချက် 
အာဵ အတည်ြပုမည် သ့ုိမဟတု် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အြခာဵနည်ဵလမ်ဵမျာဵကို အသဳုဵြပုရန် အတည်ြပုပါမည်။ 

ေဆာင်ရွက်ခယူ၍ ေြကညာလဃာ ြဖည်ဴသွင်ဵသူ၏ ကတိဝန်ခခဳျက်  

ဤေြကညာလဃာမတင်သွင်ဵမီ စာမျက်နှာ ၄ ၌ ေဆာင်ရွကခ်ယူ၍ ေြကညာလဃာြဖည်ဴသွင်ဵသူ (ဥပမာ။ သင်၏ စာရင်ဵကိုင် သ့ုိမဟတု် စာရင်ဵစစ်ေဆဵသူ) 
အာဵ ဝန်ခဳ ကတိြပု လက်မှတ်ေရဵထိုဵေစရမည်။ အကယ်၍ သင်၏ ဝန်ထမ်ဵမှ  ေဆာင်ရွကပ်ါက ဤအပိုင်ဵတွင် လက်မှတ် ေရဵထုိဵရန် မလုိအပ်ပါ။  

မှတ်ချက်။ စာရွကစ်ာတမ်ဵလိမ်ညာတင်သွင်ဵြခင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ချ ိုဵေဖာကြ်ခင်ဵြဖစ်သည်။ 

 

အခွန်ထမ်ဵ (သို)့ ကိုယ်စာဵလှယ် ၏ ကတိဝန်ခခဳျက်  

ဤေြကညာလဃာကုိ မတင်သွင်ဵမီ စာမျက်နှာ ၅ တွင် လက်မှတ်ထုိဵထာဵေြကာင်ဵ ေသချာစစ်ပါ။  
 ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵတည်ဵ ြဖစ်ပါက ထုိ ပုဂ္ဂိုလ်မ ှလက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။  
 သမဝါယမ အသင်ဵအဖဲွ့ြဖစ်ပါက ဥက္ကဋ္ဌ၊ (သ့ုိ) အတွင်ဵေရဵမှူဵမှ လက်မှတ်ေရဵထုိဵရမည်။  
 ကုမ္ပဏ ီြဖစ်ပါက ကုမ္ပဏီ ၏ ကိယု်စာဵလှယ်၊ အတွင်ဵေရဵမူှဵ၊ အေထွေထွမန်ေနဂျာ  (သ့ုိ) မန်ေနဂျာ မှ  လက်မှတ်ေရဵထုိဵရမည်။  
 အစုိဵရ အဖွဲ့အစည်ဵြဖစ်ပါက၊ စီမဳေရဵရာ(သ့ုိ) ေငွစာရင်ဵဌာနမှ တာဝန်ရိှ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵမှ လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။ 

မှတ်ချက်။ စာရွကစ်ာတမ်ဵလိမ်ညာတင်သွင်ဵြခင်ဵသည် ရာဇသတ်ကကီဵဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ချ ိုဵေဖာကြ်ခင်ဵြဖစ်သည်။ 


