
        

        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 ကျသင်ဴကုန်သွယ်လပု်ငန်ဵခွန်ကို လစဉ် လကုန်ဆုဳဵပပီဵ (၁၀) ရက်အတွင်ဵ 

ေပဵသွင်ဵရပါမည်။ 

 

 
 

      

 

အခွန်ဆိုင်ရာစီမဳအုပ်ချုပ်မှု ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆၅ အရ မည်သူမဆို ေအာက်ေဖာ် 

 ြပပါ ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုခုကိုကျူဵလွန်ပါက ေပဵေဆာင်ရမညဴ်အခွန်၏ ၁၀ 

 ရာခိုင်နှုန်ဵနှင်ဴ ညီမျှေသာဒဏ်ေ ကဵေငွကို ေပဵေဆာင်ရမည် - 
 

 မှတ်ပုဳတင်ရန်ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊ 
 

 အခွန်ထမ်ဵဆိ ုင်ရာသတင်ဵအချက်အလက်ေြပာင်ဵလဲမှုကို  

 အေ ကာင်ဵ ကာဵရန်ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊ 
 

 အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်ပယ်ဖျက်ြခင်ဵကုိ ဥပေဒနှင်ဴအညီ ေလျှာက်ထာ  ဵ 

  ရန်ပျက်ကွက်ြခင်ဵ။ 

 

 

 မှတ်ပုဳတင်သူအေနြဖငဴ် ကုန်စည်နှင်ဴဝန်ေဆာင်မှုမျာဵအေပါ် ေပဵေဆာင် 

ခဴဲသည်ဴ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ကုိ ခုနိှမ်ခွင်ဴရရိှမည်ြဖစ်သြဖင်ဴ အခွန်တစ်ကကိမ် 

တည်ဵသာ ကျသင်ဴေစြခင်ဵ၊ 

 ကုန်ကျစရိတ်ကို ေလျာဴကျေစသြဖင်ဴ ကုန်ထုတလ်ုပ်မှု တိုဵတက်ေစရန် 

အေထာက်အကူြပုြခင်ဵ၊ 

 အခွန်ဆုိင်ရာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုဥပေဒပုဒ်မ ၄၃နှင်ဴအညီ ြပန်အမ်ဵေငွရရိှနိုင်ြခင်ဵ၊ 

 ဒဏ်ေ ကဵေငွတပ်ရိုက်ြခင်ဵမှ ကင်ဵလွတ်နိုင်ြခင်ဵ။ 

 
        

            ြြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

                                                       
 

ြြည်ေထာင်စသုမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်အစုိးရ 

စီမံကိန်းနှင့ ်ဘဏ္ဍာေရးဝန်ကကီးဌာန 

ြြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 

 

“ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်မှတ်ြုံတင်ြခင်းနှင့် 

လုြ်ငန်းစတင်ြခင်းအေကကာင်း  

သိေကာင်းစရာများ ” 
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အေသဵစိတ်သိရိှလိုပါက အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုဌာနခွဲ၊ အမှတ် 

၁၂၈/၁၃၂ (ဒုတိယထပ်နှင်ဴ တတိယထပ်)၊ ပန်ဵဆိုဵတန်ဵလမ်ဵ၊ 

ေကျာက်တဳတာဵပမို့နယ်၊ ရန်ကုန်ပမို့၊ ဖုန်ဵနဳပါတ် ၀၁-၈-၃၈၉၃၁၁၊ 

၀၁-၈-၃၈၉၃၂၂၊ ၀၁-၈-၃၇၈၃၇၀ သ့ုိမဟုတ် အခွန်ဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မှုရဳု  ဵ

(မန္တေလဵ)၊ ၆၅ လမ်ဵ၊ ၂၂ x ၂၃ လမ်ဵ ကာဵ၊ မန္တေလဵပမို့၊ ဖုန်ဵနဳပါတ် 

၀၂-၄၀၃၀၁၉၂၊ သ့ုိမဟုတ် ြပန် ကာဵေရဵအဖဲွ့(ေနြပည်ေတာ်)၊ ရဳုဵအမှတ် 

(၄၆)၊ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၊ ဖုန်ဵနဳပါတ် ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ 

၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ သ့ုိ ေမဵြမန်ဵစုဳစမ်ဵနိုင်ပါသည်။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵ 

ဦဵစီဵဌာန၏ Website ြဖစ်ေသာ www.ird.gov.mm သ့ုိ ဝင်ေရာက် 

 ကညဴ်ရှုေလဴလာနိုင်ပပီဵ လိုအပ်သညဴ် ဥပေဒ၊ နည်ဵဥပေဒမျာဵကို 

download ရယူနိုင်ပါသည်။ 

 

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် 
ဖဲွ့စည်ဵပုဳအေြခခဳဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုနှစ် (ပုဒ်မ ၃၈၉ အရ 

နုိင်ငဳသာဵတုိင်ဵသည် ဥပေဒအရ ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ အခွန်အေကာက်မျာဵကုိ 
ေပဵေဆာင်ရန်တာဝန်ရိှသည်။ 

 

ဒဏေ်ကကးေငွ 

အကျ ိုးေကျးဇူးများ 
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 အခွန်ထမ်ဵြပည်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်မှတ်ပုဳတင်ြခင်ဵ၊ 

လုပ်ငန်ဵစတင်ေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာေပဵပို့ြခင်ဵနှင်ဴ လစဉ်ကုန်သွယ ်

လုပ်ငန်ဵခွန်ေပဵေဆာင်ြခင်ဵတို့ကိုေဆာင်ရွက်ရာတွင် လိုက်နာေဆာင်ရွက် 

ရမည်ဴလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵစွာသိရိှနုိင်ေစရန်၊ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မှု 

တုိဵတက်လာေစရန်နှင်ဴ လုိက်နာေဆာင်ရွက်မှုေကာင်ဵမွန်သည်ဴ အခွန်ထမ်ဵ 

မျာဵအတွက် မျှတမှုရိှေစရန်ရည်ရွယ်၍ ဤလက်ကမ်ဵစာေစာင်အာဵ ထုတ်ြပန် 

ရြခင်ဵြဖစ်ပါသည်။ 

 
 
 

 ြပည်တွင်ဵ၌ကုန်စည်ထုတလ်ုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵ၊  

 ကုန်စည်တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊  

 ကုန်သွယမ်ှုေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ၊  

 ဝန်ေဆာင်မှုေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ။ 
 

 

 ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ၊  

 ကုန်စည်တင်သွင်ဵသူ၊  

 ကုန်သွယမ်ှုေဆာင်ရွက်သူ၊  

 ဝန်ေဆာင်မှုေဆာင်ရွက်သူ။  

*** ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်မကျသင်ဴမီ ေရာင်ဵရေငွ သ့ုိမဟုတ် ရေငွနှင်ဴ 

အတူ ကုန်စည်ကိုဝယ်ယူသူ၊ ဝန်ေဆာင်မှုကိုရယူသူထဳမှ အခွန်ကိုတစ်ပါ 

တည်ဵ ေကာက်ခဳပပီဵေပဵေဆာင်ရပါမည်။ 

 

 

 

 
 

 နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ အခွန်စည်ဵ ကပ်ထုိက်သည်ဴ ေရာင်ဵရေငွ (သ့ုိမဟုတ်) 

ဝန်ေဆာင်မှုရေငွရရိိှမညဴ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ေပဵေဆာင်ရန် တာဝန်ရိှ 

သူမျာဵ၊ 

 အခွန်စည်ဵ ကပ်ထိုက်သညဴ် ေရာင်ဵရေငွ (သ့ုိမဟုတ်) ဝန်ေဆာင်မှုရေငွမရိှ 

ေသာ်လည်ဵအခွန်ခုနှိမ်ခွင်ဴ ရရိှခဳစာဵလိသူုမျာဵ၊ 

 လပု်ငန်ဵလိုအပ်ချက်အရ ဆန္ဒအေလျာက် မှတ်ပုဳတင်လုိသူမျာဵ။ 

  

 

 

 မှတ်ပုဳတင်ေလျှာက်ထာဵြခင်ဵြဖစ်ပါက   -   လုပ်ငန်ဵမစတင်မီ တစ်လ၊ 

 သက်တမ်ဵတိုဵြခင်ဵြဖစ်ပါက -   မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် 

       သက်တမ်ဵမကုန်ဆဳုဵမီတစ်လ။ 

       

 
 တစ်ဦဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်ြဖစ်လျှင်          -  တစ်ဦဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တုိင် 

 

 

 ကုမ္ပဏီြဖစ်လျှင်    - ယင်ဵကုမ္ပဏီ၏အတွင်ဵေရဵမှူဵ/ 

  အေထွေထွမန်ေနဂျာ/ မန်ေနဂျာ  
  (သ့ုိ)ကုိယ်စာဵလှယ် (ကုိယ်စာဵလှယ်  

  ဟုဆိုရာတွင် အခွန်ဆုိင်ရာစီမဳအုပ် 

  ချုပ်မှုဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၇ နှငဴ်အညီ 

  ညီညွတ်သူမျာဵကို ဆိုလိုသည်။)                                             
        

  အစုစပ်လုပ်ငန်ဵ    (သ့ုိ)  - အုပ်ချုပ်မှုကို တာဝန်ယူေသာ  

   အြခာဵအဖွဲ့အစည်ဵအသင်ဵ       ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်          

    စသည်တို့ြဖစ်လျှင်   

 

   သမဝါယမအသင်ဵြဖစ်လျှင်  - အသင်ဵဥက္ကဋ္ဌ (သ့ုိ) အတွင်ဵေရဵမှူဵ 
          တစ်ဦဵဦဵ 
    

 

 

 

 ကုန်သွယလ်ုပ်ငန်ဵခွန်ေပဵေဆာင်ရန် တာဝန်ရိှသူက မှတ်ပုဳတင်ရန် (သ့ုိ) 

သက်တမ်ဵတိုဵရန်ေလျှာက်လွှာ ပတခ(ကသခ) ၀၁ - ၀၁ နှင်ဴ လုပ်ငန်ဵ 

စတင်လုပ်ကိုင်ေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ ပတခ(ကသခ)၀၁-၀၁(က) 

တိုြ့ဖင်ဴ မှတ်ပုဳတင်ခွင်ဴြပုရန် ေလျှာက်ထာဵရမည်ြဖစ်ပါသည်။  

 သက်ဆိုင်ရာအခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵမှ အချက်အလက်မျာဵစိစစ်၍ မှန်ကန် 

ပါက မှတ်ပုဳတင်စာအုပ်တွင်ေရဵသွင်ဵ၍ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ပတခ 

(ကသခ) ၀၁-၀၂ ကို ထုတ်ေပဵပါမည်။ 

 မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် ပတခ(ကသခ)၀၁-၀၂ ကို ပငမ်လုပ်ငန်ဵဥပစာတွင် 

လည်ဵေကာင်ဵ၊ မှတ်ပုဳတင်လက်မှတ် မိတ္တူကို သက်ဆိုင်သညဴ်လုပ်ငန်ဵခွဲ 

ဥပစာအသီဵသီဵတွင်လည်ဵေကာင်ဵ   အမျာဵြမင်သာေအာင်ချတိ်ဆွဲထာဵ  

ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

  
 နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ အခွန်စည်ဵ ကပ်ထိုက်သညဴ် ေရာင်ဵရေငွ (သ့ုိ) 

ဝန်ေဆာင်မှုရေငွရရိှေသာ ကုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ေပဵေဆာင်ရန် တာဝန်ရိှသူ 

မျာဵသည် လုပ်ငန်ဵစတင်လုပ်ကိုင်သညဴ်ေန့မှ (၁၀) ရက်အတွင်ဵ လုပ်ငန်ဵ 

စတင်လုပ်ကိုင်ေ ကာင်ဵ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာကို သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵသို့ 

ေပဵပို့ရပါမည်။ အခွန်ထမ်ဵဆိုင်ရာသတင်ဵအချက်အလက်ေြပာင်ဵလမဲှုရိှတိုင်ဵ 

သက်ဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵသ့ုိ ေြပာင်ဵလဲမှုြပုပပီဵ ၁၅  ရက်အတွင်ဵ တင်ြပရမည်။ 

 

 

ရည်ရွယ်ချက် 

ကုန်သွယ်လုြ်ငန်းခနွ်ကျသင့်သည့်လုြ်ငန်းအမျ ိုးအစားများ 

ကုန်သွယ်လုြ်ငန်းခနွ်ေြးေဆာင်ရန်တာဝန်ရိှသူများ 

မှတ်ြံုတင်ရန်လုိအြ်သူများ မှတ်ြံုတင်ြခင်းလုြ်ငန်းစဉ် 

မှတ်ြံုတင်ခငွ့်ြြုရန ်ေလျှောက်လွှာတင်သွင်းြခင်းအတွက် 
လက်မှတ်ေရးထုိးေလျှောက်ထားရမည့်သူများ 

မှတ်ြံုတင်ရမည့်ကာလ 


