
စီမံကိန ်း၊ ဘဏ္ဍာရ ်းနှင ့် စက မှုဝန ကကီ်းဌာန 
 

ပြည တွင ်းအခွန မ ာ်းဦ်းစ်ီးဌာန 
 
 

နိိုင ငရံတာ သိိုို့ အခွန ရြ်းသွင ်းပခင ်း လိုြ ငန ်းစဉ တွင  အလီက ထရ ာနစ ရငွရြ်းရခ မှုစနစ ၊ 

စာ င ်းရပြာင ်းနည ်းစနစ တိိုို့ပြင့်  အခွန ရြ်းရ ာင နိိုင ြါရ ကာင ်း အသိရြ်းရ ကညာပခင ်း 

၁ ။ စီမံကိန့််း၊ ဘဏ္ဍာရ ်း နှင ့်စ က့်မှုဝန့်ကကီ်းဌ ာန၊ ပြည့် တ ွင့််းအခွန ့်မ ာ်းဦ်း စီ်း ဌာန အရနပြင ့် အခွန့် ထမ့် ်း  
ပြည့် သူမ ာ်း၏ အခွန ့်ရ ငွ ရြ်းသွင့််းပခင့််းလုြ့်ငန့််းစဉ ့် တ ွင့် အခွန ့်ရြ်းရ ာင့် ာ၌ လွယ့် ကူလ  င့်ပမန့်  
ရစ  န ့်   ည့် ွယ့်၍ အီ လက့်ထရ ာနစ့်ရငွရြ်းရ ခ မှုစနစ ့်မ ာ်း ပြစ့်ရ သာ Mobile Banking ၊  
Mobile Payment စန စ့်မ ာ်း ပြ င ့်လ ည့််းရ ကာ င့််း၊  MPU Corporate Debit Card အသုံ်းပြြု ၍  

Online မလှည့််းရ ကာ င့််း သက့် ို င့် ာဘ ဏ့်မ ာ်းနှ င ့် ခ တိ ့် က့်၍ ရြ်း ရ ာ င့်နိုင့် ရ  ်း  ရ ာ င့် ွ က့် 
ထာ်း  ှိပြီ်း ပြစ့် ြါ သ ည့်။ 

၂ ။ အခွန့်ထမ့််းမှတ့် ြံုတင့် အ မှတ့်  (Taxpayer Identification Number-TIN)   ှိပြီ်းပြစ့်ရသ ာ  
အခွန့်ထမ့််းကု မပဏီမ  ာ်း  အရနပြင ့်  ဝင့်ရ ငခွွန ့်၊ ကုန့်သွ ယ့်လု ြ့်ငန့််း ခွန ့်၊ အ ထူ်းကုန့်စ ည့်ခွန့် နှ င ့်  
 တ နာခွန ့် တ ိုို့ကို ပမန့်မာ စီ်း ြွာ်းရ  ်း ဘဏ့် ၊  ဘဏ့်ခ ွွဲမ ာ်း တ ွင့် သာမ က  ပမန့်မာနို င့်င ံှိ နိုင့်ငပံခ ာ ်း 
ဘဏ့်ခ ွွဲမ ာ်းအြ ါအဝ င့် ြုဂ္ဂလကိဘ ဏ့်မ ာ်း တ ွင့် စာ င့််းြွင ့် ထာ်း ှိရ သာ မိမတိ ိုို့ဘဏ့်ရ ငစွာ င့် ်း 
(A/C) မှ ပမန့်မာနိုင့်ငံရတ ာ့်ဗဟိုဘဏ့် ၏ ရငွရ ြ်းရ ခ မှု  ကွန့်ယ က့်စန စ့် CBM-NET ကိုအ သုံ်းပြြု ၍   

ပမန့်မာ စီ်း ြွာ်းရ  ်း ဘ ဏ့် ၊  ဘဏ့်ခ ွွဲ ှိ  ိုင့် ာ အခွန့်ရံု်း ၏ဘဏ့်စ ာ င့််း သုိို့ အခွန့် ရြ်း သွင့််းန ို င့်ြါ သ ည့်။ 

၃ ။ ြိုင့်ဘ ာအင့်တ ာနက့် လိငု့််းအသုံ်းပြြုလ  က့် ှိရ သ ာ အခွန ့်ထမ့််းကု မပဏီ မ ာ ်းအရ နပြင ့် e-Commerce 
Platform အ  MPU Debit Card ပြင ့် Online Tax Payment System 
(https://onlinepayment.ird.gov.mm/etax) ကိ ု အသုံ်းပြြု၍ လ ည့််းရ က ာင့််း ၊  သမဝါ ယမဘ ဏ့် 
(CB Bank) ၊ ဧ ာဝတ ီ ဘဏ့်  (AYA Bank)၊  ယူ ရအဘီဘ ဏ့် (UAB) ၊  ကရမဘာဇဘ ဏ့်  (KBZ) ၊  
ပမန့်မာ ရ ှှေ့ ရ ာ င့်ဘဏ့်  (MAB) ၊  အ ာ ှစိမ့််းလန့််း မှုြွံှေ့ ပြိြု်းရ ်းဘ ဏ့် (AGD)၊  ပမဝတ ီဘဏ့် တ ိုို့ ၏ 
မိုဘိုင့််းရ ငရွြ်း ရခ  မှုစနစ ့် မ ာ်း  (Mobile Banking) ကိအုသုံ်းပြြု၍ လ ည့််းရ ကာင့််း  အခွန့် ရြ်း သွင့် ်း  
နိုင့်ြါ သည့် ။ 

၄။ အခွန့်ထမ့််းကကီ်း မ  ာ်း ို င့် ာအခွန ့်ရံု်း (သုိို့ မဟုတ ့်) အ လယ့် အလတ ့် အခွန့်ထ မ့််းမ ာ်း ို င့် ာ အခွန့်ရံု ်း  

မ ာ်းတ ွင့် အခွန့် ထမ့််း ရ  ာင့်ရန သ ည ့် အခွန့်ထ မ့််း ကုမပဏီမ  ာ်း ၏ ဝန့်ထ မ့််းမ ာ်း အတွက့် လစ ာ  
ဝင့်ရငခွွန ့်ရြ်း ရ ာင့်ပခ င့််း ကို  ပမန့်မာ စီ်း ြွ ာ်းရ ်းဘ ဏ့် နှင ့် ြုဂ္ဂ လိကဘ ဏ့်မ ာ်း တ ွင့် စာ င့််းြွင ့် ထ ာ ်း  
 ှိရသာ မိမတိ ိုို့ ဘ ဏ့်ရငွ စာ င့််း(A/C) မ ှ ပမန့်မာနို င့်ငရံတ ာ့် ဗဟိုဘဏ့် ၏ ရ ငရွြ်း ရခ  မှု  ကွန့် ယ က့်  
စ န စ ့် CBM-NET ကိအုသုံ်းပြြု၍ လ ည့််းရ ကာ င့််း ၊  အလီက့်ထရ ာနစ့်ရငွ ရြ်း ရခ  မှုစနစ ့် မ ာ်း ကို  
အသုံ်းပြြု၍ လ ည့််းရ ကာ င့််း  အခွန့်ထမ့််းကုမပ ဏီမှ  အခွန့်ထမ့််းရ ာင့် ရ န ရသာ အခွန့်ရံု်း ၏ 
ဘဏ့်စာ င့််း သုိို့ ရြ်း ရ ာင့်နိုင့် ြါ သည့် ။ 

၅။ ပမိြုှေ့န ယ့်အခွန ့် ရံ်ုးမ ာ်းတ ွင့် အခွန့်ထမ့််းရ ာင့်ရန သ ည ့်  အခွန့် ထမ့််းမ ာ်းအရနပ ြင ့် လ ည့််း နိုင့် ငရံတ ာ့် 
သုိို့ အခွန့်ရ ငရွြ်း ရ ာင့်  ာတွင့်  ို င့် ာပမန့်မ ာ စီ ်းြွာ်းရ ်းဘ ဏ့် ခွွဲတ ွင့်  ရ ငသွ ာ်း ပြင ့် အခွန့်ရ ငွ 

ရြ်း သွင့််းမှု အပြ င့် ပမန့်မာ စီ်း ြွာ်းရ  ်း ဘဏ့် ၊ ြုဂ္ဂလကိ ဘဏ့် တ ိုို့တ ွင့် စာ င့််းြွင ့် ထာ်း ှိရ သာ မိ မိ တ ိုို့  
ဘဏ့်ရငွစာ င့််း(A/C)မှ စာ င့််းရပ ြာ င့််းန ည့််း (Account Transfer) ပြင ့် လည့််းရ က ာင့််း  အခွန့် 
ထမ့််းရ  ာ င့်ရန ရ သာ အ ခွန ့်ရံု်း၏ ဘ ဏ့်စ ာ င့််းသိုို့ ရြ်း ရ ာင့်နို င့်ြါ သ ည့်။ 
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၆။ ြုဂ္ဂလကိဘဏ့် ှိ  မိမတိ ိုို့ ဘဏ့်ရငွစာ င့််း(A/C)မှ အလီက့် ထရ ာနစ့်ရ ငရွြ ်းရ ခ မှုစနစ ့်   အသုံ်းပြြု ၍  
လည့််းရ က ာင့််း  ( သုိို့မဟ ု တ ့်)  ပမန့်မာနိုင့်ငံရတ ာ့် ဗ ဟိုဘဏ့် ၏ ရငွရြ်းရခ  မှု ကွန့်ယက့် စ န စ ့် CBM-
NET အသုံ်းပြြု၍ လည့််းရ ကာင့််း၊ အခ နွ့်ရြ်း သွ င့််း ာ တ ွင့် ရြ်း သွင့််းမှု  အရ ထာ က့် အထ ာ်း မ ာ်း အပြ စ့်  
သက့် ို င့် ာဘ ဏ့်မ ာ်းမှ  ရငရွြ်း သွ င့််းပ ြီ်းရ ကာ င့််း  အရထ ာက့်အ ထာ်း ကို  ကနဦ ်း ထုတ့်ရြ်း မ ည့်  
ပြစ့်ပြီ်း  ပမန့်မာ စီ်း ြွာ်းရ  ်း ဘဏ့်၊ ဘဏ့်ခ ွွဲမ ာ်း ှိ သ က့် ိုင့် ာ အခွန့်ရံု်းမ  ာ်း ၏  ရငွစာ င့််းမ ာ်း တ ွင့်  
အခွန့်ရငွလ ွဲရပ ြာ င့််း လက့် ခံ  ှိပြီ်းြါက  ပြည့်တွ င့် ်းအခ ွန့်မ ာ်းဦ်း စီ်း ဌာနမှ အခွန့်ရငွရြ်း သွင့််းပြီ ်း  
ရ က ာင့််း  အရထ ာက့် အ ထာ်း[ြတခ (e-payment)] ကိ ု အခွန့်ထမ့််းထံ သုိို့ ရြ်း ြိုို့အရ က ာင့််း က ာ ်း  
မည့် ပ ြစ့်ြါ သ ည့်။ 

၇ ။ ပမန့်မာ စီ်း ြွာ်းရ  ်း ဘ ဏ့် ၊ ဘဏ့်ခွွဲ မ ာ်း တ ွင့် စာ င့််း ြွင ့်ထ ာ်း ှိရသ ာ မိမတိ ိုို့ ဘဏ့်ရငွစာ င့််း(A/C)မှ  

စာ င့််းရပ ြာ င့််းန ည့််း  (Account Transfer) န ည့််း လမ့််းပ ြင့်  ရြ်း သွင့််း သ ည့်   အခွန့်ထမ့််းမ  ာ်း ကို  
ပမန့်မာ စီ်း ြွာ်းရ  ်း ဘ ဏ့် အ ရန ပြင့်  ရငွရြ်း သွင့််းပြီ်း ရ ကာင့််း အရ ထာ က့်အ ထာ ်း ထုတ့်ရြ်း သွ ာ်းမ ည့်  
ပြစ့်ြါသ ည့်။ 

၈။ အခွန့်ထမ့််းမ  ာ်း အရနပြင ့်  သိ ှိလို သ ည့်မ  ာ်း ှိြါ က  အခွန့် ိုင့် ာဝန့်ရ ာင့် မှုရုံ်း (ရန ပြ ည့်ရတ ာ့်) 
ရံ်ုးအမှတ့်(၄၆)၊ ပြည့်တွ င့််းအခ ွန့်မ ာ်းဦ်း စီ်း ဌာန၊ ြု န့််း နံြါတ့်- ၀၆၇-၃၄၃၀၅ ၃၃၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ 
(သုိို့ မဟုတ ့်) အခွန့် ိုင့် ာဝန့်ရ ာ င့်မှုရုံ်း ( န ့်ကုန့်) အမှတ့်- ၅၉/၆၁ (ြထ မထြ့်)၊ ြန့််း ို်းတ န့််း  
လမ့််း၊ ရက ာ က့်တ ံတာ်းပ မိြုှေ့န ယ့်၊ ြုန့််းန ံြါတ့်- ၀၁-၃၇၈၃၇ ၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇ ၂၊ (သုိို့မဟုတ ့်) အခွ န့်  
 ိုင့် ာဝန့်ရ  ာင့် မှုရုံ်း (မနတရလ်း) ၆၅ လမ့််း၊ ၂ ၂ x ၂ ၃ လမ့််း ကာ်း၊ ြုန့််းန ံြါတ့်- ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ 

(သုိို့ မဟုတ ့်) သတ င့််းအ ခ က့်အ လက့်နှင့် န ည့််းြ ညာဌ ာနခွွဲ (e-Payment Section) ြုန့််း နံြါ တ ့်  
၀၁ - ၈၃၇၉၀၂၁ သုိို့ ရမ်း ပမ န့််း စံုစမ့််း နိုင့်ြါ သည့် ။ 

 
ပြည့်တွင့််း အခွန့်မ ာ်းဦ်း စီ်း ဌာန 


