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ပတခ(အထခ)-၈ 

၂၀၁၇/၂၀၁၈ ပပည်ထထာင်စု သမ္မတ ပမန်မာနုိင်ငံထတာ်  

အထူးကုန်စည်ခန်ွထ ကညာလွှာ  

(အခွန်ထ ကညာလွှာကုိ မှန်ကန်ပပည့်စုံစွာပြည့်စွက်နိုင်ရန် ညွှန် ကားချက်ကုိ ြတရ်ှုထပးပါ။)  

(၂၀၁၇ ခုနှစ် ထမလ ၁၀ ရက်ထနနှ့င့် ယင်းထနာက်ပုိင်း ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဧပပီလ ၁၀ရက်ထနအ့ထိ လစဉ်တင်သွင်းရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်ထ ကညာလွှာ) 

အခွန်လကုန်ဆံုးရက် (ရက်/လ/၂၀--) _________________________  

အခွန်ထမ်း၏ 

ကုိယ် ထရးအချက်အလက် 

က။ အခွန်ထမ်းအမျိုးအစား : သက်ဆုိင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ပခစ်ပါ ►    □   တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်   □   ပုဂ္ဂိုလ်စု   □   ကုမ္ပဏီ   

  □   အထပခခံသမဝါယမအသင်း (Primary Co-operative)   

  □  အပခားသမဝါယမအသင်း (Non-primary Cooperative) 

  □   နိုင်ငံ ထတာ်ပိုင် စီးပွား ထရးအြွဲ အ့စည်း 

ခ။  ထနထုိင်မှု : သက်ဆုိင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ပခစ်ပါ ►  □   ပမန်မာနိုင်ငံသား □   ပပည်ပ ထနနိုင်ငံသား   

  □   ပပည်ပ ထနနိုင်ငံပခားသား □   ပပည်တွင်း ထနနိုင်ငံပခားသား  

ဂ။ နိုင်ငံအမည်  (အခွန်နှစ်ထပ်မကျသင့် ထစ ထရးစာချုပ်ဝင်  နုိင်ငံပြစ်ပါက) ►  

ဃ။ သက်ဆုိင်ရာအကွက်တွင် အမှတ်ပခစ်ပါ :   □   ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနထံသိုတ့င်သွင်းသည့် ကနဦး ထ ကညာလွှာ  

  □   ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနထံသိုတ့င်သွင်းသည့် အပပီးသတ် ထ ကညာလွှာ 

  □   ပပင်ဆင်ထားသည့် ထ ကညာလွှာ သက်ဆိုင်ရာလကုန်ဆံုးထသာ (ရက်/လ/၂၀--) :  

  □   လိပ်စာ ထပပာင်းပခင်း 

အမည်  
အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင် 

အမှတ်  
 

ဇနီး(သို)့ခင်ပွန်းအမည် အပပည့်အစုံ 

(အိမ် ထထာင်ရိှပါက) 
 

အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင် 

အမှတ် 
 

စာပိုလ့ိပ်စာ (စာပိုသ့ ထကေတထြာ်ပပပါ) 
 

 

ထနရပ်လိပ်စာ 

 

 

 

ဆက်သွယ်ရန်ြုန်းနံပါတ် 
 

အီး ထမးလိပ်စာ  

အထကာက်ခွန် IE Code  
လုပ်ငန်းအမျိုးအစားကုဒ်

နံပါတ် 
 

မှတ်ချက်။ ထုတ်လပ်ုသည့် အထူးကုန်စည် သုိမ့ဟုတ် တင်သွင်းသည့်ကုန်စည်များ၏ အမျိုးအမည်များကုိ သီးပခားပူးတွဲစာပြင့် ထြာ်ပပပါ။ ကုန်စည်ထရာင်းရထငွနှင့် တင်သွင်းပခင်းအတွက် ရထငွများသည် ကျပ်ထငွပြင့် 

ရသည်ပြစ်ထစ၊ နုိင်ငံပခားထငွပြင့် ရသည်ပြစ်ထစ၊ ထငွအမျိုးအစားအားလံုးကုိ ကျပ်ထငွပြင့်ပပပါ။ နိုင်ငံပခားထငွမှ ပမန်မာကျပ်ထငွသုိ ့လဲလယ်ှရာတွင် ထငွလလှဲယ်နှုန်းကုိ ပူးတဲွ ထြာ်ပပပါ။ 

အပုိင်း က 

ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ပခင်း/ ထရာင်းချပခင်း/ ကုန်စည် 

တင်သွင်းပခင်းအထပါ် ထမ်းထဆာင်ရမည့် 

အသားတင်အထူးကုန်စည်ခွန်

 

(က) 

အထရအတွက် 

(သုိမ့ဟုတ်) အထရာင်း 

ပမာဏ 

 

(ခ) 

ထေးကွက်ထပါက်ထေး 

တန်ြုိးအဆင့် 

 

(ဂ) 

အခွန်နှုန်း 

 

 

 

(ဃ) 

ကျသင့်ခွန် 

ထဒါင်လုိက်အကွက် (က) x 

ထဒါင်လုိက်အကွက် (ဂ) 

 

၁ (က) စီးကရက်အမျိုးမျိုး  အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူးထရာင်းထေး ကျပ် 

၄၀၀ အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင် 

တစ်လပိ်လျှင် ၄ ကျပ်  

၂ (ခ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး  အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူးထရာင်းထေး ၄၀၁ 

ကျပ်မှ ကျပ် ၆၀၀ အထိ အဆင့် ပြစ်လျှင် 

တစ်လပိ်လျှင်  

၉ ကျပ် 

 

၃ (ဂ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး  အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူးထရာင်းထေး ၆၀၁ 

ကျပ်မှ ကျပ် ၈၀၀ အထိ အဆင့် ပြစ်လျှင် 

တစ်လပိ်လျှင်  

၁၃ ကျပ် 

 

၄ (ဃ) စီးကရက်အမျိုးမျိုး  အလိပ် ၂၀ အထိပါ တစ်ဘူးထရာင်းထေး ၈၀၁ 

ကျပ်နှင့်အထက် အဆင့် ပြစ်လျှင် 

တစ်လပိ်လျှင်  

၁၆ ကျပ် 

 

၅ ထဆးရွက်ကကီး   ၆၀%  

၆ ဗာဂျီးနီးယားထပါင်းတင်ပပီးထဆး။   ၆၀%  

၇ (က) ထဆးထပါ့လပိ်  တစ်လပိ်ထရာင်းထစျး ၁၀ ကျပ်အထိ 

အဆင့်ပြစ်လျှင် 

တစ်လပိ်လျှင် ၅၀ ပပား  

၈ (ခ) ထဆးထပါ့လပိ်  တစ်လပိ်ထရာင်းထစျး ၁၁ ကျပ်နှင့် 

အထက်အဆင့်ပြစ်လျှင် 

တစ်လပိ်လျှင် ၁ ကျပ်  

၉ ထဆးပပင်းလိပ်   ၈၀%  
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၁၀ ထဆးတံထသာက်ထဆးများ   ၈၀%  

၁၁ ကွမ်းစားထဆးအမျိုးမျိုး   ၈၀%  

၁၂ (က) အရက်အမျိုးမျိုး  တစ်လတီာတန်ြိုး ကျပ် ၇၅၀ အထိ ပြစ်လျှင် တစ်လတီာ ၉၁ ကျပ်  

၁၃ (ခ) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၇၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၁၅၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင် အထိ  

တစ်လတီာ ၂၇၄ ကျပ်  

၁၄ (ဂ) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၁၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၂၂၅၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၄၅၇ ကျပ်  

၁၅ (ဃ) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၂၂၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၃၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင် 

တစ်လတီာ ၆၄၀ ကျပ်  

၁၆ (င) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၃၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၃၇၅၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၈၂၃ ကျပ်  

၁၇ (စ) အရက်အမျိုးမျိုး  တစ်လတီာတန်ြိုး ၃၇၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၄၅၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၁၀၀၆ 

ကျပ် 

 

၁၈ (ဆ) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၄၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၆၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၁၂၈၀ ကျပ်  

၁၉ (ဇ) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၆၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၇၅၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၁၆၄၆ ကျပ်  

၂၀ (စျ) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၇၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၉၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင် 

တစ်လတီာ ၂၀၁၁ ကျပ်  

၂၁ (ည) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၉၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၁၀၅၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင် 

တစ်လတီာ ၂၃၇၇ ကျပ်  

၂၂ (ဋ) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၁၀၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၃၅၀၀ အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၂၉၂၅ ကျပ်  

၂၃ (ဌ) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၁၃၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၁၆၅၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၃၆၅၇ ကျပ်  

၂၄ (ဍ) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၁၆၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၉၅၀၀ အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၄၃၈၈ ကျပ်  

၂၅ (ဎ) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၁၉၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၂၂၅၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၅၁၁၉ ကျပ်  

၂၆ (ဏ) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၂၂၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၂၆၀၀၀ 

နှင့်အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၅၉၁၁ ကျပ်  

၂၇ (တ) အရက်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၂၆၀၀၁ ကျပ်နှင့်အထက် 

အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာတန်ြိုး၏ 

၆၀% 

 

၂၈ ဘီယာအမျိုးမျိုး 

 

  ၆၀%  

၂၉ (က) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ကျပ် ၇၅၀ အထိ ပြစ်လျှင် တစ်လတီာ ၈၁ ကျပ်  

၃၀ (ခ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၇၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၁၅၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင် အထိ  

တစ်လတီာ ၂၄၄ ကျပ်  

၃၁ (ဂ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၁၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၂၂၅၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၄၀၆ ကျပ်  

၃၂ (ဃ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၂၂၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၃၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင် 

တစ်လတီာ ၅၆၉ ကျပ်  

၃၃ (င) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၃၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၃၇၅၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၇၃၂ ကျပ်  

၃၄ (စ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၃၇၅၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၄၅၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၈၉၄ ကျပ်  

၃၅ (ဆ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၄၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၆၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၁၁၃၈ ကျပ်  

၃၆ (ဇ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၆၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၇၅၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၁၄၆၃ ကျပ်  

၃၇ (စျ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၇၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၉၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင် 

တစ်လတီာ ၁၇၈၈ ကျပ်  

၃၈ (ည) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၉၀၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၁၀၅၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင် 

တစ်လတီာ ၂၁၁၃ ကျပ်  

၃၉ (ဋ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၁၀၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၃၅၀၀ အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၂၆၀၀ ကျပ်  

၄၀ (ဌ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၁၃၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၁၆၅၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၃၂၅၀ ကျပ်  

၄၁ (ဍ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၁၆၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် 

၁၉၅၀၀ အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင် 

တစ်လတီာ ၃၉၀၀ 

ကျပ် 

 

၄၂ (ဎ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၁၉၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၂၂၅၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ  ၄၅၅၀ 

ကျပ် 
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၄၃ (ဏ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၂၂၅၀၁ ကျပ်မှ ကျပ် ၂၆၀၀၀ 

အထိ အဆင့်ပြစ်လျှင်  

တစ်လတီာ ၅၂၅၄ ကျပ်  

၄၄ (တ) ဝိုင်အမျိုးမျိုး 

 

 တစ်လတီာတန်ြိုး ၂၆၀၀၁ ကျပ်နှင့်အထက် 

အဆင့်ပြစ်လျှင် 

တစ်လတီာတန်ြိုး၏ 

၅၀% 

 

၄၅ သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားများ။   ၅%  

၄၆ ထကျာက်စိမ်း အရိုင်းထည်များ။    ၁၅%  

၄၇ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ ပမနှင့် အပခားအြိုးတန် 

ထကျာက်မျက်ရတနာ အရိုင်းထည်များ 

 

  ၁၀%  

၄၈ ထကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ ပမနှင့် 

အပခားအြိုးတန် ထကျာက်မျက်ရတနာ  

အထချာထည်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွင် စွဲကပ် 

ထားသည့် ထကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ 

ပမ နှင့် အပခား အြိုးတန်ထကျာက်မျက်ရတနာ 

အထချာထည်များ။ 

  ၅%  

၄၉ (က) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ 

 ၁၅၀၁ CC မ ှ၂၀၀၀ CC အထိ ဗင်ကား 

 များ၊ ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate 

 Wagon)ကားများ၊ ကူထပး (Coupe) 

 ကားများ။ 

  ၂၀%  

၅၀ (ခ) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ 

 ၂၀၀၁ CC မ ှ၄၀၀၀ CC အထိ ဗင်ကား 

 များ၊ ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate 

 Wagon) ကားများ၊ ကူထပး (Coupe) 

 ကားများ။ 

  ၃၀%  

၅၁ (ဂ) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ 

 ၄၀၀၁ CC အထက် ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ 

 ဆီဒင်နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon) 

 ကားများ၊ ကူထပး (Coupe) ကားများ။ 

  ၅၀%  

၅၂ ထရနံဆီ၊ ဓာတ်ဆီ၊ ဒီဇယ်ဆီ၊ ဂျက်ထလယာဉ်ဆီ    ၅%  

၅၃ သဘာဝဓာတ်ထငွ  ့   ၈%  

၅၄ အထက်ထြာ်ပပပါ ကုန်စည်များမှ ကုန်စည်ထုတ်လပ်ုထရာင်းချပခင်း/ ကုန်စည်တင်သွင်းပခင်း အထပါ်ထမ်းထဆာင်ရမည့် အသားတင် 

အထူးကုန်စည်ခွန်  

(ထဒါင်လုိက်ကွက် (ဃ)ရိှ အလျားကွက် ၁ မှ ၅၃ အထိကုိ ထပါင်းပါ။) 

  

 

အပုိင်း ခ 

ပပည်ပသုိ ့ကုန်စည်တင်ပုိပ့ခင်း အထပါ် 

ထမ်းထဆာင်ရမည့် အသားတင်အထူးကုန်စည်ခွန်

 

(က) 

အထရအတွက် 

(သုိမ့ဟုတ်) အထရာင်း 

ပမာဏ 

 

(ခ) 

ထေးကွက်ထပါက်ထေး 

တန်ြုိးအဆင့် 

 

(ဂ) 

အခွန်နှုန်း 

 

 

 

(ဃ) 

ကျသင့်ခွန် 

စာတုိင် (က) x စာတုိင် (ဂ) 

 

၁ သစ်လုံး၊ သစ်ခွဲသားများ (ပပည်ပပိုကု့န်)   ၁၀%  

၂ ထကျာက်စိမ်း အရိုင်းထည်များ (ပပည်ပပိုက့ုန်)   ၁၅ %  

၃ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ ပမ နှင့် အပခားအြိုးတန် 

ထကျာက်မျက် ရတနာ အရိုင်းထည်များ 

(ပပည်ပပိုကု့န်) 

  ၁၀ %  

၄ ထကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ ပမ နှင့် 

အပခားအြိုးတန်ထကျာက်မျက်ရတနာ 

အထချာထည်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွင်စွဲကပ်ထား 

သည့် ထကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ပမ နှင့် 

အပခားအြိုးတန် ထကျာက်မျက် 

ရတနာအထချာထည်များ (ပပည်ပပိုကု့န်) 

  ၅ %  

၅ သဘာဝဓာတ်ထငွ ့(ပပည်ပပိုကု့န်)   ၈ %  

၆ အပခား ပပည်ပပို ့အထူးကုန်စည်များ 

(ပူးတွဲဇယားတွင် ပပည်ပပို ့အထူးကုန်စည်များကုိ 

ထြာ်ပပထားသည်) 

  ၀%  

၇ ပပည်ပသို ့တင်ပုိထ့ရာင်းချသည့် အသားတင် အထူးကုန်စည်ခွန် (ထဒါင်လုိက်အကွက် (ဃ)ရိှ အလျားကွက် (၁) မှ (၆) အထိကုိ ထပါင်းပါ။)  
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အပုိင်း(ဂ)  

အသားတင်ကျသင့် အထူးကုန်စည်ခွန် သုိမ့ဟုတ် ပုိလျံှထပးထဆာင်မှုများ    

၁။ ထပးထဆာင်မှုများမပပုမီ အထူးကုန်စည်ခွန်၊ အပိုင်း က အလျားကွက် ၅၄ နှင့် အပိုင်း ခ အလျားကွက် ၇ ကုိ ထပါင်းပါ။   

၂။ လအတွင်းထပးထဆာင်ခဲ့သည့် စုစုထပါင်း အခွန်ထငွ  

၃။ ပပည်တွင်းသို ့တင်သွင်းပခင်း၊ ပပည်ပသို ့တင်ပိုပ့ခင်း သိုမ့ဟုတ် အပခား အထူးကုန်စည်ခွန်ထုတ်လုပ်သူများထံမှ ဝယ်ယူပခင်း (ညွှန် ကားချက်ကုိ ကည့်ပါ) ပပုလုပ်သည့်

 လ အတွက် စုစုထပါင်း ထပးသွင်းခဲ့သည့်ထငွ 

 

၄။ ယခုလသို ့သယ်ယူလာထသာ ယခင်လတွင် ပိုမိုထပးထဆာင်ထားခဲ့ထသာ အခွန်ပမာဏ  

၅။ ကျသင့်ခွန်။ အလျားကွက်၂၊  အလျားကွက် ၃ နှင့် အလျားကွက် ၄ တိုကုိ့ ထပါင်း၍ ရသည့်ရလဒ်ကုိ အလျားကွက် ၁ မ ှနှုတ်ပါ။  ဝ (သုိမ့ဟုတ်) ဝ ထအာက်နည်းပါက  

 “၀” ဟု ပြည့်ပါ။ 

 

၆။ ပို၍ ထပး ထဆာင်ထား ထသာ အခွန် အလျားကွက်၂၊  အလျားကွက် ၃ နှင့် အလျားကွက် ၄ တုိကုိ့   ထပါင်း၍ ရသည့်ရလာဒ်မှ အလျားကွက် ၁ ကုိ နှုတ်ပါ။ ဝ (သိုမ့ဟုတ်) 

 ဝ  ထအာက်  ထလျာ့နည်းပါက “၀” ဟုပြည့်ပါ။ အကယ်၍ ပို ထငွကုိ ပပန်အမ်းထပးထစလိုပါက ဤအကွက်တွင် အမှတ်ပခစ်ပါ။ ► □  

 အကယ်၍ အမှတ်မပခစ်ထား ပါက ပိုထငွကုိ ထနာင်လာမည့် အခွန်ကာလ(ထနာက်လ)တွင် အသုံးပပုရန် ဆက်လက်သယ်ထဆာင်သွားမည်။ 

 

 

ထဆာင်ရွက်ခယူ၍ ထ ကညာလွှာပြည့်သွင်းသူ၏ ကတိဝန်ခံချက်  (ထဆာင်ရွက်ခယူ၍ ထ ကညာလွှာပြည့်သွင်းသူ မရိှပါက ဤအဆင့်ကုိပြည့်သွင်းရန်မလုိပါ။) 

အထက် ထြာ်ပပပါ အချက်အလက်များသည် ကျွန်ုပ် သိရိှယုံ ကည်သမျှ မှန်ကန်ပပည့်စုပံါ ထ ကာင်း ကျွန်ုပ်သိရိှရ ထသာ အချက်အလက်အားလုံးအရ ဝန်ခံလက်မှတ် ထရးထိုးပါသည်။  

(မှတ်ချက်။ စာရွက်စာတမ်းလိမ်ညာတင်သွင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပထဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ချိုးထြာက်ပခင်းပြစ်သည်။) 

 ထဆာင်ရွက်ခယူ၍  ထ ကညာလွှာ 

ပြည့်သွင်းသူ လက်မှတ်  
ရက်စွဲ (ရက်၊ လ၊ နှစ်) 

 

 ထဆာင်ရွက်ခယူ၍  ထ ကညာလွှာ 

ပြည့်သွင်းသူ အမည ်  
အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် 

 

လုပ်ငန်းအမည် 

 လုပ်ငန်းလိပ်စာ  
လုပ်ငန်း၏ 

အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်   

ဆက်သွယ်ရန်ြုန်းနံပါတ်  အီးထမးလ်လိပ်စာ  

 

အခွန်ထမ်း(သုိ)့ ကုိယ်စားလှယ်၏ ကတိဝန်ခံချက် 

အထက် ထြာ်ပပပါ အချက်အလက်များသည် ကျွန်ုပ် သိရိှယုံ ကည်သမျှ မှန်ကန်ပပည့်စုပံါ ထ ကာင်း ဝန်ခံလက်မှတ် ထရးထိုးပါသည်။ 

(မှတ်ချက်။ စာရွက်စာတမ်းလိမ်ညာတင်သွင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပထဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ချိုးထြာက်ပခင်းပြစ်သည်။) 

လက်မှတ်  ရက်စွဲ (ရက်၊ လ၊ နှစ်)  

ပုဂ္ဂိုလစ်ု ကုိယ်စား ၊ အစိုးရအြွဲ အ့စည်းကုိယ်စား သိုမ့ဟုတ် တရားဝင် 

တာဝန်ယူ မထပြရှင်းနိုင်ထသာသူကုိယ်စား လက်မှတ်ထရးထိုးသူပြစ်ပါက 

အမည်အပပည့်အစုံကိုထြာ်ပပပါ။ 

 ရာထူး  
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အထထွထထွ ညွှန် ကားချက်များ 

မည်သူသည် အထူးကုန်စည်ခွန်ထ ကညာလွှာ တင်သွင်းရမည်နည်း ။ 

မည်သူမဆို ခခင်းချက်များမှအပ ထအာက်ထြာ်ပပပါ ထဆာင်ရွက်မှုများအတွက် ထ ကညာလွှာတင်သွင်းရမည်- 

 အခွန်ကျသင့်ထသာအထူးကုန်စည်ကုိ ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သူ၊ 

 အခွန်ကျသင့်ထသာအထူးကုန်စည်ကုိ ပပည်ပသုိတ့င်ပိုသူ့။ 

ခခင်းချက်များ 

ထအာက်ထြာ်ပပပါ ကိစ္စရပ်များအထပါ် အထူးကုန်စည်ခွန် မကျသင့်ထစရ။ 

 ပပည်ထထာင်စု၏ အခွန်အထကာက်ဥပထဒပြင့် ပပည်ပသုိတ့င်ပုိမ့ှုအထပါ် အခွန်ကျသင့်ထစရန် သတ်မှတ်ထားထသာ အထူးကုန်စည်များ မှတစ်ပါး ပပည်ပသုိ ့

တင်ပုိထ့သာ အထူးကုန်စည်များ၊ 

 ခရီးသွားသူများအား အခွန်လွတ်အထရာင်းဆိုင်မှ ထရာင်းချသည့် အထူးကုန်စည်များ၊ 

 ပပည်ပသုိ ့ပျံသန်းထပပးဆွဲထနစဉ် ထလယာဉ် သုိမ့ဟတု် သထဘောထပါ်တွင် ထရာင်းချသည့် အထူးကုန်စည်များ၊ 

 ပပန်လညတ်င်ပုိရ့န် ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် ယာယီတင်သွင်းထသာ  အထူးကုန်စည်များ၊ 

 ပပည်တွင်း ပပည်ပ အလှူရှငမ်ျားမှ ပပည်တွင်း၌လှူဒါန်းရန် လူမှုထရး၊  ဘာသာထရး၊  ကျန်းမာထရး၊ ပညာထရး ကိစ္စရပမ်ျားအတွက် တင်သွင်း ထသာ 

သုိမ့ဟတု် ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ထသာ အထူးကုန်စည်များ၊ 

 အပပည်ပပည်ဆုိင်ရာဥပထဒ၊ အပပည်ပပည်ဆိင်ုရာ သုိမ့ဟတု် သံတမန်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်ရှင်းများအရ ကင်းလွတ်ခွင့်ရရှိသူတိုအ့တွက် တင်သွင်း လာသည့ ်

အထူးကုန်စည်များ၊ 

 ပပည်ပသုိ ့ထွက်ခွာမည့် ထလယာဉ်များတွင် အသံုးပပုမည့် ထလာင်စာဆီများ။ 

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပထဒအရ အခွန်ကျသင့်သည့်အထူးကန်ုစည်များအနက် သမဝါယမကဏ္ဍနှင့်ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍများက ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ် 

ထရာင်းချသည့်ထဆးရွက်ကကီး၊ ထဆးထပါလ့ိပ်နှင့် ထဆးပပင်းလိပ် ထုတ်လုပ်ထရာင်းချပခင်းအတွက် ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ထုတ်လုပ် ထရာင်းရထငွ စုစုထပါင်း ကျပ်သိန်း 

၂၀၀ တိတိထက် မပုိလျှင် အထူးကုန်စည်ခွန် မကျသင့်ပါ။ 

မည်သူမဆို အထူးကုန်စည်ကို ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်း၊ ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်း၊ ပပည်ပသုိတ့င်ပုိပ့ခင်း သုိမ့ဟတု် လက်ဝယ်ထားရိှပခင်းပြစ်ပါက ကျသင့်သည့ ်

အခွန်ကုိ ထအာက်ပါအတိုင်း ထပးထဆာင် ရမည-် 

 အထူးကုန်စည်ကို ပပည်ပမှတင်သွင်းပခင်းပြစ်ပါက ကုန်စည်ကုိ ထရွးယူပခင်းမပပုမီ ထပးထဆာင်ရမည်။ 

 ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်းပြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကုိ ထရာင်းချသည့်လ၏ လကုန်ဆုံးပပီး ၁၀ ရက ်အတွင်း ထပးထဆာင်ရမည်။ 

 ပပည်ပသုိတ့င်ပုိပ့ခင်းပြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကုိ တင်ပုိသ့ည့လ်၏ လကုန်ဆုံးပပီး ၁၀ ရက ်အတွင်း ထပးထဆာင်ရမည်။ 

 ဤဥပထဒအရ အခွန်မထပးထဆာင်ရထသးထသာ အထူးကုန်စည်များကို ကုန်စည်ပုိင်ရှင်ထံတွင် စိစစ်ထတွရ့ှိရပခင်းပြစ်ပါက စိစစ်ထတွရ့ှိသည့် ထနမှ့ 

ခုနစ်ရက်အတွင်း ထပးထဆာင်ရမည်။ 

ကျသင့်ထသာအခွန်ကုိ - 

 ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်းပြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကုိ တင်သွင်းသကူ ထပးထဆာင်ရမည်။ ထပးထဆာင်ရမည့်အခန်ွကုိ အထကာက်ခွန် ထကာက်ခံ သည့ ်

နည်းလမ်းများအတုိင်း အထကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနက အထကာက်ခွန်နှင့်အတူ တစ်ပါတည်း ထကာက်ခံမည်ပြစ်သည်။ 

 ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်းပြစ်ပါက ယင်းအထူးကုန်စည်ကုိ ထုတ်လုပ်သူက ထပးထဆာင်ရမည်။ 

 ပပည်ပသုိ ့တင်ပုိပ့ခင်းပြစ်ပါက ယင်းအထူးကုန်စည်ကုိ တင်ပုိသူ့က ထပးထဆာင်ရမည်။ 

အခွန်ကျသင့်ထသာ အထူးကုန်စည်များအတွက် ထအာက်ထြာ်ပပပါထနရ့ှိ ကုန်စည်တန်ြုိး၊ ပမာဏ၊ အထလးချိန် သုိမ့ဟုတ် အပခားတုိင်းတာမှု တစ်ခုခု အထပါ် အထပခပပု 

သတ်မှတ်ထားသည့် အခွန်နှုန်းပြင့် တွက်ချက်ရမည်- 

 ပပည်ပမှ တင်သွင်းပခင်းပြစ်ပါက ထိုအထူးကုန်စည်ကုိ အထကာက်ခွန်ဆိုင်ရာ ရှငး်လင်းထဆာင်ရွက်သည့ထ်န၊့ 

 ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်ပခင်းပြစ်ပါက အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သည့ထ်န၊့ 

 ပပည်ပသုိ ့တင်ပုိပ့ခင်းပြစ်ပါက အထူးကုန်စည်ကုိ ပပည်ပသုိတ့င်ပုိသ့ည့ထ်န၊့ 

 ဤဥပထဒအရ အခွန်မထပးထဆာင်ရထသးထသာ အထူးကုန်စည်များကို ပုိင်ဆိုင်ထားထသာ ကိစ္စရပတ်ွင် စစ်ထဆးထတွရ့ှိသည့ထ်န။့ 

မည်သည့်အချိန်တွင် အထူးကုန်စည်ခွန်ထ ကညာလွှာ တင်သွင်းရမည်နည်း။  

အထူးကုန်စညခွ်န် ထ ကညာလွှာကုိ ထအာက် ထြာ်ပပပါ ကာလအတွင်းတင်သွင်းရမည်။  

 အခွန်ကျသင့်ထသာ အထူးကုန်စည်ကို ပပည်တွင်း၌ ထုတ်လုပ်သူသည် အထူးကုန်စည် ထရာင်းချသည့်လ၏ လကုန်ဆုံးပပီး ၁၀ ရကအ်တွင်း တင်သွင်း 

ရမည။် အကယ်၍ ၁၀ ရကထ်ပမာက်ထနသ့ည် အလုပ်ပိတ်ရက် သုိမ့ဟတု် အားလပ်ရက်ပြစ်ပါက ယင်းအားလပ်ရက်ထနာက် ရံုးြွင့်ရက်ထနထ့ရာက်ထရာက်ချင်း 

တင်သွင်းရမည်။ 

 အခွန်ကျသင့်ထသာအထူးကုန်စည်ကုိ ပပည်ပမှတင်သွင်းသသူည် အထကာက်ခွန်ဦးစးီဌာနမှ ထုတ်ယူပခင်းမပပုမီ ပပည်ပမှတင်သွင်းသည့် အထူးကုန်စည် 

စာရင်းကုိ အထကာက်ခွန်ဦးစးီဌာနသုိ ့တင်သွင်းရမည်။ 

ပပစ်ဒဏ်များ 

 သက်ဆိုင်ရာနှစ်အတွင်း မှတ်ပံုတင်ရန် ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ကျပ် ၅၀ သိန်း၊ 

 ထစျးကက်ွထပါက်ထစျး သတ်မှတ်ထပးနိင်ုထရးအတွက် ဤဥပထဒအရ ထတာင်းခံသည့် သတင်းအချက်အလကမ်ျား အချိန်မီတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပခင်း 

အတွက် ကျပ် ၅၀ သိန်း၊ 
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 အခွန်မထပးထဆာင်ရထသးထသာ အထူးကုန်စည်ကုိ ရရှိပုိင်ဆိုင်ထားပခင်းအတွက် ယင်းကုန်စည်တန်ြုိး၏ ၁၀၀ ရာခုိင်နှုန်း ထပးထဆာင်ရမည့် အပပင် 

ယင်းကုန်စည်များကို ပပည်သူဘ့ဏ္ဍာအပြစ်သိမ်းယူပခင်း၊ 

 ဤဥပထဒအရ ထပးထဆာင်ရမည့်အခန်ွကုိ သတ်မှတ်ကာလအတွင်း ထပးထဆာင်ရန ်ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ထပးထဆာင်ရမည့် အခွန်၏ ၁၀ ရာခုိင်နှုန်း၊ 

 ထ ကညာလွှာကုိ အချိန်မီတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် သက်ဆိုင်ရာလအတွက် ကျသင့်အခန်ွ၏ ၁၀  ရာခုိင်နှုန်း၊ 

 အခွန်အမှတ်တံဆပ်ိ ကပ်နိှပ်ထရာင်းချထစရမည့် ကုန်စည်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သတ်မှတ်အခွန်အမှတ်တံဆပ်ိ ကပ်နိှပ်ထပးရန် ပျက်ကွက်ထ ကာင်း 

ပမို န့ယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက စစ်ထဆးထတွရ့ှိရပါက ယင်းသို ့ပျက်ကွက်ပခင်းအတွက် ထတွရ့ှိသည့် အထူးကုန်စည် တန်ြုိး၏ ၅၀ ရာခုိင်နှုန်း။ 

မည်သူမဆို အခွန်လွတ်ကင်းထစရန်တိမ်းထရှာင်ထ ကာင်း သုိမ့ဟတု် အခွန်ထလျာ့နည်းထစရန် အထူးကုန်စည်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလကမ်ျားကို ထိမ်ချန်ထ ကာင်း 

ထတွရ့ှိလျှင် ထိုသူအား သတ်မှတ်သည့် အချိန်အတွင်းတွင် အပပည့အ်စံု ထုတ်ထြာ်ခွင့်ထပးရမည်။ ထုတ်ထြာ်ခွင့်ရရှိသူသည် ခွင့်ပပုထားထသာ ကာလအတွင်း အပပည့အ်စံု 

ထုတ်ထြာ်ခ့ဲလျှင် ယင်းက ထပးထဆာင်ရမည့် အခွန်အပပင် တိမ်းထရှာင်သည့အ်ခွန်၏ သုိမ့ဟုတ် ထိမ်ချန်ပခင်းထ ကာင့် ပုိမုိကျသင့်သည့် အခွန်၏ တစ်ဆနှင့်ညီမျှထသာ 

ဒဏထ်ငွကုိပါ ထပးထဆာင်ရမည်။ ခွင့်ပပုထားသည့်ကာလအတွင်း ထုတ်ထြာ်ရန် ပျက်ကွက်လျှင် သုိမ့ဟတု် တိမ်းထရှာင် ထိမ်ချန်ခဲ့သည့် အထူးကုန်စည် 

ထုတ်လုပ်မှုပမာဏနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလကမ်ျားကို ထလျာ့နည်း ထုတ်ထြာ်ပါက အခွန်နှင့်ဒဏထ်ငွ နှစ်ရပစ်လုံးကုိ ထပးထဆာင် ရမည့်အပပင် 

တရားစဲွဆုိပခင်းလည်းခရံမည။် 

ထုတ်ထြာ်ခွင့်ရရှိသူသည်  တရားစွဲဆိုခံရပပီး ခွင့်ပပုထားသည့် ကာလအတွင်း ထုတ်ထြာ်ရနပ်ျက်ကွက်ထ ကာင်း သုိမ့ဟုတ် တိမ်းထရှာင်ထိမ်ချန်ခ့ဲ သည့် အထူးကုန်စည် 

ပမာဏနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလကမ်ျားကို ထလျာ့နည်းထုတ်ထြာ်ထ ကာင်း ပပစ်မှုထင်ရှား စီရငပ်ခင်းခရံလျှင် ထိုသူကုိ သံုးနှစ် ထက်မပုိထသာ ထထာင်ဒဏပ်ြစ်ထစ၊ 

ကျပ် ၁၀ သိန်းထက်မပုိထသာ ထငွဒဏပ်ြစ်ထစ၊ ဒဏနှ်စ်ရပလ်ုံးပြစ်ထစ ချမှတ်ရမည်။ 

မည်သူမဆို လိမ်လညလ်ှည့်ပြားလိုထသာ ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏနှင့်သက်ဆိုင်သည့် မမှန်ထသာထ ကညာလွှာကုိ 

တမင်သက်သက်ထပးပိုထ့ ကာင်း၊ မမှန်ထသာ သုိမ့ဟတု် မမှန်ဟု မိမိသိရှိယုံ ကည်ထသာ အထထာက်အထားများကို တင်ပပထ ကာင်း ထတွရိှ့လျှင် ကျသင့် အခွန်၏ 

သံုးဆနှင့်ညီမျှထသာ ဒဏထ်ငွကုိ ထပးထဆာင်ရမည့်အပပင် တရားစဲွဆုိပခင်းလည်းခံရမည်။ တရားစွဲဆိုခံရပပီး ပပစ်မှုထင်ရှား စီရငပ်ခင်းခရံလျှင် ထိုသူကုိ 

သံုးနှစ်ထက်မပုိထသာ ထထာင်ဒဏပ်ြစ်ထစ၊ ကျပ်သိန်း ၃၀ ထက် မပုိထသာ ထငွဒဏပ်ြစ်ထစ၊ ဒဏနှ်စ်ရပ်လုံးပြစ်ထစ ချမှတ်ရမည်။ 

တရားစဲွဆုိခံရပပီး သတင်းအချက်အလက်တင်ပပရန် လုံထလာက်ထသာအထ ကာင်းမရှိဘဲ ပျက်ကွက်ထ ကာင်း ပပစ်မှုထင်ရှားစရီင်ပခင်းခရံလျှင် ထိုသူကုိ အနည်းဆုးံ 

ထထာင်ဒဏတ်စ်နှစ်မှ အများဆုံး ထထာင်ဒဏသံု်းနှစ်အထိ ချမှတ်ရမည်။ 

မည်သူမဆို ထအာက်ပါပပစ်မှုတစ်ရပရ်ပ်ကုိ ကျူးလွနထ် ကာင်း ပပစ်မှုထင်ရှားစရီင်ပခင်းခရံလျှင် ထိုသူကုိ ခုနစ်နှစ်ထက်မပုိထသာ ထထာင်ဒဏ် ချမှတ်ရမည်- 

 အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပထဒအရ အပ်နှင်းထားသည့် လုပ်ပုိင်ခွင့်တစ်ရပ်ရပ်ကုိ မရုိးမထပြာင့်ထသာ သထဘာပြင့်ပြစ်ထစ၊ လိမ်လညလ်ှည့်ပြား လိုထသာ 

သထဘာပြင့်ပြစ်ထစ အလွဲသံုးစားပပုလုပ်ပခင်း၊ 

 လုံထလာက်ထသာ အထ ကာင်းမရှိဘဲ အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပထဒတွင် ပပဋ္ဌာန်းထားသည့်အတိုင်း လိုက်နာထဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ပခင်း၊ ဥပထဒနှင့်အညီ 

ထဆာင်ရွက်သည့ကိ်စ္စကုိ ထဆာင်ရွက်ပခင်းမပပုနုိင်ရန် ဟန ့်တားပခင်း။ 

အထသးစိတ် ညွှန် ကားချက်များ 

ထရာင်းချပခင်း ဆိသုည်မှာ အထူးကုန်စည်ကုိ လက်ငင်းစနစ်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ အထကကးစနစ်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ ဆိင်ုးငံ့စနစ်ပြင့်ပြစ်ထစ၊ ကကိုတင်အထရာင်းစနစ်ပြင့် ပြစ်ထစ 

ထရာင်းချပခင်းကုိ ဆိသုည်။ အထူးကုန်စည်ထရာင်းထစျးတန်ြုိး တွက်ချက်ရာတွင် ထအာက်ပါအတိုင်း လိုက်နာထဆာင်ရွက်ရမည်။ 

ပပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သည့်အထူးကုန်စည် သုိမ့ဟတု် ကုန်စည်ပုိင်ရှင်ထံတွင် စိစစ်ထတွရ့ှိသည့် ဤဥပထဒအရ အခွန်မထပးထဆာင်ရထသးထသာ အထူးကုန်စည်ပြစ်ပါက 

သက်ဆိုင်ရာ ဘဏ္ဍာထရးနှစ်အတွက် ညွှန် ကားထရးမှူးချုပ်နှင့် ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန စီမံခန ့်ခဲွမှုထကာ်မတီအြွဲ က့ သတ်မှတ်အတည်ပပုထားသည့် 

ထစျးကက်ွထပါက်ထစျးကို အထပခခံရမည်။ ထစျးကွက်ထပါက်ထစျး ဆိသုည်မှာ ထရာင်းသဝူယ်သူတိုအ့ ကား ထစျးနှုန်း ထိန်းချုပ်ထားပခင်းမရှိဘဲ ထရာင်းလိုအားနှင့် 

ဝယ်လိုအားတုိက့ အဆုးံအပြတ်ပပုသည့် လက်လီထရာင်းထစျး သုိမ့ဟတု် လက်လီ ထရာင်းထစျး သတ်မှတ် နုိင်ပခင်းမရှိသည့် ကိစ္စရပမ်ျားအတွက် သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ 

တွက်ချက်ရရှိသည့် ခန ့်မှန်းထရာင်းထစျးကုိဆုိသည်။ 

ပပည်ပမှတင်သွင်းသည့်အထူးကုန်စည်ပြစ်ပါက ကုန်းထပါ်ထရာက်တန်ြုိးအထပါ် အထပခခံရမည်။ ကုန်းထပါ်ထရာက်တန်ြုိးဆိသုည်မှာ ပပည်ပမှ တင်သွင်းထသာ 

အထူးကုန်စည်အတွက် အထကာက်ခွန်ဥပထဒအရ သတ်မှတ်သည့တ်န်ြိုး၊ ယင်းကုန်စည်အထပါ် စည်း ကပ်သည့်အထကာက်ခွန်နှင့် ကုန်ချစရိတ် တို ့ထပါင်းစပ်ပါဝင်ထသာ 

ထငွကုိဆုိသည်။ 

အခွန်ထမ်း၏ အထသးစိတ်အချက်အလက်များ 

ဤထနရာတွင် မည်သည့လ်အတွက် အထူးကုန်စည်ခွန်ထ ကညာလွှာကုိ တင်သွင်းထ ကာင်း ထြာ်ပပထားသည့်အကက်ွတွင် ထြာ်ပပထပးပါ။ 

အလျားကွက် (ဃ) 

ဤအခွန်ထမ်းအတွက် ပထမဆုးံ အထူးကုန်စည်ခွန်ထ ကညာလွှာတင်သွင်းပခင်းပြစ်လျှင် “ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနထသုိံတ့င်သွင်းသည့် ကနဦးထ ကညာလွှာ” 

အကွက်ကုိ အမှတ်ပခစ်ပါ။ ထြာ်ပပထားသည့် လအတွက် ထ ကညာလွှာကုိ ပပင်ဆင်တင်သွင်းပခင်းပြစ်ပါက “ပပင်ဆင်ထားသည့ထ် ကညာလွှာသက်ဆိုင်ရာလကုန်ဆုးံထသာ 

(ရက/်လ/--)”အကွက်ကုိ အမှတ်ပခစ်၍ ယင်းပပင်ဆင်သည့လ်ကို ထြာ်ပပပါ။ ယင်းလကုိ ပြည့သွ်င်းထ ကာင်းထသချာပပုလုပ်ပါ။ ဤအခွန်ထ ကညာလွှာသည် ယခု 

ထြာ်ပပထားသည့် အခွန်ထမ်းအတွက် ထနာက်ဆုံးတင်သွင်းပခင်းပြစ်ပါက (ဆိလုိုသည်မှာ အခွန်ထမ်းသည် လုပ်ငန်းြျက်သိမ်းသည့်အတွက် ဆက်လက်တည်ရှိ 

ထတာ့မည် မဟတု်သည့အ်တွက်) “ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနထသုိံတ့င်သွင်းသည့် အပပီးသတ်ထ ကညာလွှာ”ဆိသုည့်အကွက်ကုိ အမှတ်ပခစ်ပါ။ ယခင်ထ ကညာလွှာ 

တင်သွင်းပပီး ထနာက် လိပ်စာအထပပာင်းအလဲပြစ်ပါက “လိပ်စာထပပာင်းပခင်း”ဆိသုည့် အကွက်ကုိ အမှတ်ပခစ်ပါ။ 
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အပုိင်း (က) ၊ ထဒါင်လုိက်ကွက် (က)   

ထုတ်လုပ် သုိမ့ဟတု် တင်ပုိထ့သာ ကုန်စည်အထရအတွက် သုိမ့ဟတု် အထရာင်းပမာဏကုိ သက်ဆိုင်သည့အ်ားထလျာ်စွာ ပြည့စွ်က်ပါ။ အလျားကက်ွ ၁-၄၊ ၇-၈၊ ၁၂-၂၆ 

နှင့် ၂၉-၄၃ တွင် ထုတ်လုပ် သုိမ့ဟတု် တင်ပုိထ့သာ အထရအတွက်ကုိ အသံုးပပုပါ။ အလျားကွက် ၅-၆၊ ၉-၁၁၊ ၂၇-၂၈ နှင့် ၄၄-၅၃ တုိအ့တွက် အထရာင်းပမာဏကုိ 

အသံုးပပုပါ။ 

အလျားကွက် ထဒါင်လုိက်အကွက် (က) တွင်ထြာ်ပပချက် 

၁။ (က) စီးကရကအ်မျိုးမျိုး စီးကရကလ်ိပ် အထရအတွက် 

၂။ (ခ) စီးကရကအ်မျိုးမျိုး စီးကရကလ်ိပ် အထရအတွက် 

၃။ (ဂ) စီးကရကအ်မျိုးမျိုး စီးကရကလ်ိပ် အထရအတွက် 

၄ (ဃ) စီးကရကအ်မျိုးမျိုး စီးကရကလ်ိပ် အထရအတွက် 

၅။ ထဆးရွက်ကကီး ထဆးရွက်ကကီးတန်ြုိး 

၆။ ဗာဂျီးနးီယားထပါင်းတင်ပပီးထဆး။ ထဆးရွက်ကကီးတန်ြုိး 

၇။ (က) ထဆးထပါလ့ိပ် ထဆးထပါလ့ိပ်တန်ြုိး 

၈။ (ခ) ထဆးထပါလ့ိပ် ထဆးထပါလ့ိပ်တန်ြုိး 

၉။ ထဆးပပင်းလိပ် ထဆးပပင်းလိပ်တန်ြုိး 

၁၀။ ထဆးတံထသာက်ထဆးများ ထဆးတံထသာက်ထဆးတန်ြုိး 

၁၁။ ကွမ်းစားထဆးအမျိုးမျိုး ကွမ်းစားထဆးအမျိုးမျိုးတန်ြုိး 

၁၂။ (က) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၁၃။ (ခ) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၁၄။ (ဂ) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၁၅။ (ဃ) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၁၆။ (င) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၁၇။ (စ) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၁၈။ (ဆ) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၁၉။ (ဇ) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၂၀။ (စျ) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၂၁။ (ည) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၂၂။ (ဋ) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၂၃။ (ဌ) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၂၄။ (ဍ) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၂၅။ (ဎ) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၂၆။ (ဏ) အရကအ်မျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၂၇။ (တ) အရကအ်မျိုးမျိုး တစ်လီတာတန်ြုိး 

၂၈။ ဘီယာအမျိုးမျိုး ဘီယာတန်ြုိး 

၂၉။ (က) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၃၀။ (ခ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၃၁။ (ဂ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၃၂။ (ဃ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၃၃။ (င) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၃၄။ (စ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၃၅။ (ဆ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၃၆။ (ဇ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၃၇။ (စျ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၃၈။ (ည) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၃၉။ (ဋ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၄၀။ (ဌ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၄၁။ (ဍ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၄၂။ (ဎ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၄၃။ (ဏ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး လီတာပမာဏ 

၄၄။ (တ) ဝုိင်အမျိုးမျိုး တစ်လီတာတန်ြုိး 

၄၅။ သစ်လုံး၊ သစ်ခဲွသားများ။ သစ်တန်ြုိး 

၄၆။ ထကျာက်စိမ်း အရုိင်းထည်များ။  ထကျာက်စိမ်းအရုိင်းထည်တန်ြုိး 

၄၇။ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ပမနှင့် အပခားအြုိးတန် ထကျာက်မျက်ရတနာ အရုိင်းထည်များ ထကျာက်မျက်ရတနာအရုိင်းထည်တန်ြုိး 

၄၈။ ထကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ ပမ နှင့် အပခားအြုိးတန် ထကျာက်မျက်ရတနာ  

 အထချာထည်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွင် စဲွကပ်ထားသည့် ထကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊ 

 နီလာ၊ စိန်၊ ပမ နှင့် အပခား အြုိးတန်ထကျာက်မျက်ရတနာ အထချာထည်များ။ 

ထကျာက်မျက်ရတနာအထချာထည်တန်ြုိး 

၄၉။ (က) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ ၁၅၀၁ CC မှ ၂၀၀၀ CC အထိ ဗင်ကားများ၊ 

  ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)ကားများ၊ ကူထပး (Coupe) ကားများ။ 
ကားတန်ြုိး 
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၅၀။ (ခ) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ ၂၀၀၁ CC မှ ၄၀၀၀ CC အထိ ဗင်ကားများ၊ 

   ဆလွန်း၊ ဆီဒင်နှင့် ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)ကားများ၊ ကူထပး (Coupe) ကားများ။ 
ကားတန်ြုိး 

၅၁။ (ဂ) Double Cab 4 Door Pickup မှအပ ၄၀၀၁ CC အထက် ဗင်ကားများ၊ ဆလွန်း၊ 

ဆီဒင်နှင့်   ဝက်ဂွန် (Estate Wagon)ကားများ၊ ကူထပး (Coupe) ကားများ။ 
ကားတန်ြုိး 

၅၂။ ထရနံဆီ၊ ဓာတ်ဆ၊ီ ဒီဇယ်ဆ၊ီ ဂျက်ထလယာဉ်ဆီ  ဆီတန်ြုိး 

၅၃။ သဘာဝဓာတ်ထငွ  ့ သဘာဝဓာတ်ထငွတ့န်ြုိး 

အပုိင်း (ခ) ၊ ထဒါင်လုိက်ကွက် (က)   

ပပည်ပသုိတ့င်သွင်းသည့် ကုန်ပစ္စညး်တန်ြုိးကုိ ပြည့်သွင်းပါ။ 

အလျားကွက် ထဒါင်လုိက်အကွက် (က) တွင်ထြာ်ပပချက် 

၁။ သစ်လုံး၊ သစ်ခဲွသားများ (ပပည်ပပုိကု့န်) တင်ပုိသ့ည့် သစ်လုံး၊ သစ်ခဲွသားတန်ြုိး 

၂။ ထကျာက်စိမ်း အရုိင်းထည်များ (ပပည်ပပုိကု့န်) တင်ပုိသ့ည့် ထကျာက်စိမ်းအရုိင်းထည် တန်ြုိး 

၃။ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ ပမ နှင့် အပခားအြုိးတန် ထကျာက်မျက်ရတနာ အရုိင်းထည်များ 

 (ပပည်ပပုိကု့န်) 

တင်ပုိသ့ည့် ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ ပမ နှင့် 

အပခားအြုိးတန်ထကျာက်မျက်ရတနာ အရုိင်းထည်တန်ြုိး 

၄။ ထကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ ပမ နှင့် အပခားအြုိးတန် ထကျာက်မျက်ရတနာ 

 အထချာထည်များ၊ လက်ဝတ်ရတနာတွင်စဲွကပ်ထားသည့် ထကျာက်စိမ်း၊ ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ 

 ပမ နှင့် အပခားအြုိးတန် ထကျာက်မျက်ရတနာအထချာထည်များ (ပပည်ပပုိကု့န်) 

တင်ပုိသ့ည့် ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ ပမ နှင့် 

အပခားအြုိးတန်ထကျာက်မျက်ရတနာ အထချာထည်များ၊ 

လက်ဝတ်ရတနာတွင် စဲွကပ်ထားသည့် ထကျာက်စိမ်း၊ 

ပတ္တ ပမား၊ နီလာ၊ စိန်၊ ပမ နှင့် အပခားအြုိးတန်ထကျာက်မျက် 

ရတနာအထချာထည်များတန်ြုိး 

၅။ သဘာဝဓာတ်ထငွ ့(ပပည်ပပုိကု့န်) တင်ပုိသ့ည့် သဘာဝဓါတ်ထငွတ့န်ြုိး 

၆။ အပခား ပပည်ပပုိ ့အထူးကုန်စည်များ တင်ပုိသ့ည့် အထူးကုန်စည်တန်ြုိး 

 

အပုိင်း (ဂ)၊ အလျားကွက် (၃)။ 

ပပည်တွင်းသုိတ့င်သွင်းပခင်း၊ ပပည်ပသုိတ့င်ပုိပ့ခင်း သုိမ့ဟုတ် အပခားအထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူများထံမှ ဝယ်ယူပခင်းပပုလုပ်သည့်လအတွက် စုစုထပါင်းထပးသွင်း 

ခ့ဲသည့်ထငွ။ ဤအလျားကက်ွတွင် အထူးကုန်စည်များ တင်သွင်းပခင်းအတွက် ထပးထဆာင်ရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်များ (input tax)၊ အထူးကုန်စည်များကို 

ပမန်မာနုိင်ငံအတွင်း ထုတ်လုပ်သည့်သူများထံမှ ဝယ်ယူသည့အ်ခါ ထပးထချသည့အ်ထပါ် ထပးထဆာင်ရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်များနှင့် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပပည်ထထာင်စု 

အခွန်အထကာက် ဥပထဒ ပုဒ်မ ၁၁(ခ) တွင် ထြာ်ပပထားသည့် အထူးကုန်စည်များ တင်ပုိပ့ခင်းအတွက် ထပးထဆာင်ရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်များကို ထည့သွ်င်းပါ။ 

လစဉ်တင်သွင်းမည့် အထူးကုန်စည်ခွန်ထ ကညာလွှာတင်သွင်းသည့်အခါ ပံုစံ ပတခ(အထက)-၂၀၊ ၂၁ နှင့် ၂၂ တို၏့ မိတ္တ ူကုိ ပူးတွဲတင်သွင်းပါ။ 

အထူးကုန်စည်ခွန်ဥပထဒ ပုဒ်မ (၁၁) တွင် အထူးကုန်စည်ထတု်လုပ်သူများအထနပြင့် အဆိပုါအထူးကန်ုစည်ထတု်လုပ်မှုအထပါ် ထပးထဆာင်ရမည့်အထူးကန်ုစည်ခွန် 

(output tax) မှ ယင်းအထူးကုန်စည်ကုိ ဝယ်ယူစဉ်က ထပးထဆာင်ခ့ဲရသည့် အထူးကုန်စည်ခွန် (input tax) ကုိ ထအာက်ပါအတိုင်း ခုနိှမ်နုိင်ထ ကာင်း ခွင့်ပပုပပဌာန်း 

ထားပါသည-် 

 ပပည်ပမှ ကုန် ကမ်းများ၊ တစ်ပုိင်းတစ်စကုန်စည်များ တင်သွင်းစဉ်က ထပးထဆာင်ခ့ဲရသည့် အထူးကုန်စည်ခွန် သုိမ့ဟုတ်၊ 

 ပပည်တွင်း၌ အပခားအထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူထံမှ ကုန် ကမ်းများ၊ တစ်ပုိင်းတစ်စကုန်စည်များ ဝယ်ယူစဉ်က ထပးထဆာင်ခ့ဲရသည့အ်ခွန်ကုိ ခုနိှမ် 

နုိင်သည်။ 

အလားတူပင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် ပပည်ထထာင်စု အခွန်အထကာက်ဥပထဒ ပုဒ်မ ၁၁(ခ)တွင်လညး် ပပည်ပသုိ ့အထူးကုန်စည် တင်ပုိပ့ခင်းအတွက် ကျသင့်သည့အ်ထူးကုန်စည်ခွန် 

(output tax)  မှ ယင်းကုန်စည်ကုိဝယ်ယူစဉ်၊ တင်သွင်းစဉ်၊ ထုတ်လုပ်စဉ်က ထပးထဆာင်ခ့ဲရသည့် အထူးကုန်စည်ခွန် (input tax) ကုိ ထအာက်ပါအတိုင်း 

ခုနိှမ်နိုင်ထ ကာင်း ခွင့်ပပုပပဌာန်း ထားပါသည်- 

 ပပည်ပမှ ကုန် ကမ်းများ၊ တစ်ပုိင်းတစ်စကုန်စည်များ တင်သွင်းစဉ်က ထပးထဆာင်ခ့ဲရသည့် အထူးကုန်စည်ခွန် သုိမ့ဟုတ်၊ 

 ပပည်တွင်း၌ အပခားအထူးကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူထံမှ ကုန် ကမ်းများ၊ တစ်ပုိင်းတစ်စကုန်စည်များ ဝယ်ယူစဉ်က ထပးထဆာင်ခ့ဲရသည့အ်ခွန်ကုိ ခုနိှမ် 

နုိင်သည်။ 

မှတ်ချက်။ အထူးကုန်စည်များထရာင်းချသည့အ်တွက် ကျသင့်သည့အ်ခွန်ကုိ လူကကီးမင်း၏ လုပ်ငန်းမှ မထရွမ့ထပပာင်းနိုင်ထသာ သုိမ့ဟတု် ထငွလုံးထငွရငး် ပစ္စညး်များ 

(Fixed or Capital Assets) အတွက် ထပးထဆာင်ခ့ဲရသည့် အထူးကုန်စည်ခွန်နှင့် ခုနိှမ်၍မရပါ။ 

အကယ်၍ အထူးကုန်စည်များ တင်သွင်းသည့်အထပါ် ကျသင့်သည့် အထူးကုန်စည်ခွန် သုိမ့ဟတု် ပမန်မာပပည်တွင်း၌ အပခားအထူး ကုန်စည် ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် 

ဝယ်ယူထသာ အထူးကုန်စည်ခွန် (input tax) သည် အထူးကုန်စည် ထရာင်းချရပခင်း သုိမ့ဟတု် ပပည်ပသုိတ့င်ပုိပ့ခင်းအတွက် ထပးထချရမည့် အထူးကုန်စည်ခွန် (output 

tax) ထက် များထနပါက ပုိလျှံထနသည့် ပမာဏ (excess input tax) ကုိ အထူးကုန်စည်ခွန်ကျသင့်သည့် ယင်းဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဝင်ထငွခွန်တွက်ချက်ရာတွင် 

စီးပာွးထရးလုပ်ငန်းအသံုးစရိတ်အပြစ် သတ်မှတ်ခွင့်ပပုမည်ပြစ်သည်။ 

လူကကီးမင်း၏ အထူးကုန်စည်များအတွက် အခွန်ခုနိှမ် ထပးထဆာင်ရာတွင် ပမန်မာနုိင်ငံတွင်း ထရာင်းချသည့် အထူးကုန်စည်များ သုိမ့ဟတု် လတစ်လအတွင်း ပပည်ပသုိ ့

တင်ပုိသ့ည့် ပုိကု့န်အတွက် အခွန်ကျထိုက်သည့် အထူးကုန်စည်များအတွက်သာ ခွင့်ပပုထားပါသည်။ လူကကီးမင်း၏ အထူးကုန်စည်စာရင်းတွင် ထရာင်းချပခင်း 

မရှိထသးဘဲ ကျန်ရှိထနထသးသည့် အထူးကုန်စည်များအတွက် အထူးကုန်စည် ရယူပြည့သွ်င်းရာတွင် ကျသင့်သည့် အထူးကုန်စည်ခွန်ပမာဏကို အထူးကုန်စည်များ 

ထရာင်းချချိန် သုိမ့ဟတု် ပပည်ပသုိတ့င်ပုိခ့ျိန်တွင် ကျသင့်မည့် အထူးကုန်စည်ခွန်တွင် ဆက်လက်သယ်ထဆာင် ခုနိှမ်နိုင်ပါသည်။ 

အထက်ထြာ်ပပပါ ခုနိှမ်ပခင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ ထဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာရန် အခက်အခဲရှိထနသည့် အခွန်ထမ်းများအထနနှင့် အပခားခုနိှမ်သည့် နည်းလမ်းတစ်ခုကုိ 

အသံုးပပုလိုထ ကာင်း ညွှန် ကားထရးမှူးချုပ်ထံသုိ ့ ထလျှာက်ထားနိင်ုပါသည်။ အ ကံပပုထားသည့် ယင်းအပခားနညး်လမ်းအား ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနမှထန၍ 
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သံုးသပ် ကည့်ရှုမည်ပြစ်သည်။ ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနက သံုးသပ် ကည့ရ်ှုပပီးသည့်အခါ ယင်းအ ကံပပုချက်အား အတည်ပပုမည် သုိမ့ဟတု် သတ်မှတ်ထားသည့် 

အပခားနညး်လမ်းများကို အသံုးပပုရန် အတည်ပပုပါမည်။ 

ထဆာင်ရွက်ခယူ၍ ထ ကညာလွှာ ပြည့်သွင်းသူ၏ ကတိဝန်ခံချက်  

ဤထ ကညာလွှာမတင်သွင်းမီ စာမျက်နှာ ၄ ၌ ထဆာင်ရွက်ခယူ၍ ထ ကညာလွှာပြည့သွ်င်းသူ (ဥပမာ။ သင်၏ စာရင်းကုိင် သုိမ့ဟတု် စာရင်းစစ်ထဆးသူ) အား ဝန်ခံ 

ကတိပပု လက်မှတ်ထရးထုိးထစရမည။် အကယ်၍ သင်၏ ဝန်ထမ်းမ ှ ထဆာင်ရွက်ပါက ဤအပုိင်းတွင် လက်မှတ် ထရးထိုးရန် မလိုအပ်ပါ။  

မှတ်ချက်။ စာရွက်စာတမ်းလိမ်ညာတင်သွင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပထဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ချိုးထြာက်ပခင်းပြစ်သည်။ 

 

အခွန်ထမ်း (သုိ)့ ကုိယ်စားလှယ် ၏ ကတိဝန်ခံချက်  

ဤထ ကညာလွှာကုိ မတင်သွင်းမီ စာမျက်နှာ ၄ တွင် လက်မှတ်ထိုးထားထ ကာင်း ထသချာစစ်ပါ။  

 ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်း ပြစ်ပါက ထို ပုဂ္ဂိုလ်မှ လက်မှတ်ထရးထုိးရမည။်  

 သမဝါယမ အသင်းအြဲွ ပ့ြစ်ပါက ဥက္က ဋ္ဌ၊ (သုိ)့ အတွင်းထရးမှူး မှ လက်မှတ်ထရးထိုးရမည။်  

 ကုမ္ပဏီ ပြစ်ပါက ကုမ္ပဏီ ၏ ကုိယ်စားလှယ်၊ အတွင်းထရးမှူး၊ အထထွထထွမန်ထနဂျာ  (သုိ)့ မန်ထနဂျာ မှ  လက်မှတ်ထရးထိုးရမည။်  

 အစုိးရ အြဲွ အ့စည်းပြစ်ပါက၊ စီမံထရးရာ(သုိ)့ ထငွစာရင်းဌာနမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ လက်မှတ်ထရးထုိးရမည။် 

မှတ်ချက်။ စာရွက်စာတမ်းလိမ်ညာတင်သွင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကကီးဥပထဒပုဒ်မ ၁၇၇ ကုိ ချိုးထြာက်ပခင်းပြစ်သည်။ 


