စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရ ်းနှင့် စကမှုဝနကကီ်းဌာန
ပြညတွင်းအခွနမ ာ်းဦ်းစီ်းဌာန
နိိုငငံရတာသိိုို့ အခွနရြ်းသွင်းပခင်း လိုြငန်းစဉတွင အီလကထရ ာနစရငွရြ်းရခ မှုစနစ၊
စာ င်းရပြာင်းနည်းစနစတိိုို့ပြင့် အခွနရြ်းရ
၁။

ာငနိိုငြါရ ကာင်း အသိရြ်းရ ကညာပခင်း

စီမံကိန့််း၊ဘဏ္ဍာရ ်းနှငစ
့် က့်မှုဝန့်ကကီ်းဌာန၊ ပြည့်တွင့််းအခွန့်မ ာ်းဦ်းစီ်းဌာနအရနပြင့် အခွန့်ထမ့််း
ပြည့်သူမ ာ်း၏ အခွန့်ရငွရြ်းသွင့််းပခင့််းလုြ့်ငန့််းစဉ့်တွင့် အခွန့်ရြ်းရ
ရစ န့်

ာင့် ာ၌ လွယ့်ကူလ င့်ပမန့်

ည့် ွယ၍
့်
အီလက့်ထရ ာနစ့်ရငွရြ်းရခ မှုစနစ့်မ ာ်းပြစ့်ရသာ Mobile Banking ၊

Mobile Payment စနစ့်မ ာ်းပြင့်လည့််းရကာင့််း၊ MPU Corporate Debit Card အသံု်းပြြု၍
Online မှလည့််းရကာင့််း သက့်

ိုင့် ာဘဏ့်မ ာ်းနှင့် ခ တ
ိ ့်

က့်၍ ရြ်းရ

ာင့်နိုင့်ရ ်း ရ

ာင့် ွက့်

ထာ်း ှိပြီ်း ပြစ့်ြါသည့်။
၂။

အခွန့်ထမ့််းမှတ့်ြံုတင့်အမှတ့် (Taxpayer Identification Number-TIN)
အခွန့်ထမ့််းကုမပဏီမ ာ်း အရနပြင့်

ှိပြီ်းပြစ့်ရသာ

ဝင့်ရငွခွန့်၊ ကုန့်သွယ့်လုြ့်ငန့််းခွန့်၊ အထူ်းကုန့်စည့်ခွန့်နှင့်

တနာခွန့် တိုို့ကို ပမန့်မာစီ်းြွာ်းရ ်းဘဏ့် ၊ ဘဏ့်ခွွဲမ ာ်းတွင့်သာမက ပမန့်မာနိုငင
့် ံ ှိ နိုငင
့် ပံ ခာ်း
ဘဏ့်ခွွဲမ ာ်းအြါအဝင့် ြုဂ္ဂလက
ိ ဘဏ့်မ ာ်းတွင့် စာ င့််းြွင့်ထာ်း ှိရသာ မိမတ
ိ ိဘ
ုို့ ဏ့်ရငွစာ င့််း
(A/C) မှ ပမန့်မာနိုင့်ငံရတာ့်ဗဟိုဘဏ့်၏ ရငွရြ်းရခ မှု ကွန့်ယက့်စနစ့် CBM-NET ကိုအသံု်းပြြု၍
ပမန့်မာစီ်းြွာ်းရ ်းဘဏ့်၊ ဘဏ့်ခွွဲ ှိ
၃။

ိုင့် ာအခွန့်ရံု်း၏ဘဏ့်စာ င့််းသိုို့ အခွန့်ရြ်းသွင့််းနိုငြ
့် ါသည့်။

ြိုင့်ဘာအင့်တာနက့်လင
ို ်း့် အသံု်းပြြုလ က့် ှိရသာ အခွန့်ထမ့််းကုမပဏီမ ာ်းအရနပြင့် e-Commerce
Platform

အ

MPU

Debit

Card

ပြင့်

Online

Tax

Payment

System

(https://onlinepayment.ird.gov.mm/etax) ကို အသံု်းပြြု၍လည့််းရကာင့််း၊ သမဝါယမဘဏ့်
(CB Bank) ၊ ဧ ာဝတီဘဏ့် (AYA Bank)၊ ယူရအဘီဘဏ့် (UAB) ၊ ကရမဘာဇဘဏ့် (KBZ) ၊
ပမန့်မာရ ှှေ့ရ

ာင့်ဘဏ့် (MAB) ၊ အာ ှစိမ့််းလန့််းမှုြံှေ့ွ ပြိြု်းရ ်းဘဏ့် (AGD)၊ ပမဝတီဘဏ့်တိုို့၏

မိုဘိုင့််းရငွရြ်းရခ မှုစနစ့်မ ာ်း (Mobile Banking) ကိအ
ု သံု်းပြြု၍လည့််းရကာင့််း အခွန့်ရြ်းသွင့််း
နိုငြ
့် ါသည့်။
၄။

အခွန့်ထမ့််းကကီ်းမ ာ်း

ိုင့် ာအခွန့်ရု်းံ (သိုို့မဟုတ့်) အလယ့်အလတ့်အခွန့်ထမ့််းမ ာ်း

မ ာ်းတွင့် အခွန့်ထမ့််းရ
ဝင့်ရငွခွန့်ရြ်းရ

ိုင့် ာအခွန့်ရံု်း

ာင့်ရနသည့် အခွန့်ထမ့််းကုမပဏီမ ာ်း၏ ဝန့်ထမ့််းမ ာ်းအတွက့် လစာ

ာင့်ပခင့််းကို ပမန့်မာစီ်းြွာ်းရ ်းဘဏ့်နှင့် ြုဂ္ဂလိကဘဏ့်မ ာ်းတွင့် စာ င့််းြွင့်ထာ်း

ှိရသာ မိမတ
ိ ိုို့ ဘဏ့်ရငွစာ င့််း(A/C) မှ ပမန့်မာနိုငင
့် ရ
ံ တာ့်ဗဟိုဘဏ့်၏ ရငွရြ်းရခ မှု ကွန့်ယက့်
စနစ့်

CBM-NET

ကိအ
ု သံု်းပြြု၍လည့််းရကာင့််း၊

အသံု်းပြြု၍လည့််းရကာင့််း
ဘဏ့်စာ င့််းသိုို့ ရြ်းရ
၅။

အခွန့်ထမ့််းကုမပဏီမှ

အခွန့်ထမ့််းရ

ာင့်ရနရသာ

အခွန့်ရံု်း၏

ာင့်နိုင့်ြါသည့်။

ပမိြုှေ့နယ့်အခွန့်ရ်းံု မ ာ်းတွင့် အခွန့်ထမ့််းရ
သိုို့ အခွန့်ရငွရြ်းရ

အီလက့်ထရ ာနစ့်ရငွရြ်းရခ မှုစနစ့်မ ာ်းကို

ာင့် ာတွင့်

ာင့်ရနသည့် အခွန့်ထမ့််းမ ာ်းအရနပြင့်လည့််း နိုင့်ငရ
ံ တာ့်

ိုင့် ာပမန့်မာစီ်းြွာ်းရ ်းဘဏ့်ခွွဲတွင့် ရငွသာ်းပြင့် အခွန့်ရငွ

ရြ်းသွင့််းမှုအပြင့် ပမန့်မာစီ်းြွာ်းရ ်းဘဏ့်၊ြုဂ္ဂလက
ိ ဘဏ့်တိတ
ုို့ ွင့် စာ င့််းြွင့်ထာ်း ှိရသာ မိမိတိုို့
ဘဏ့်ရငွစာ င့််း(A/C)မှ စာ င့််းရပြာင့််းနည့််း (Account Transfer) ပြင့်လည့််းရကာင့််း အခွန့်
ထမ့််းရ

ာင့်ရနရသာ အခွန့်ရု်းံ ၏ ဘဏ့်စာ င့််းသိုို့ ရြ်းရ

ာင့်နိုငြ
့် ါသည့်။

2
၆။

ြုဂ္ဂလက
ိ ဘဏ့် ှိ မိမတ
ိ ိုို့ဘဏ့်ရငွစာ င့််း(A/C)မှ အီလက့်ထရ ာနစ့်ရငွရြ်းရခ မှုစနစ့် အသံု်းပြြု၍
လည့််းရကာင့််း (သိုို့မဟုတ့်) ပမန့်မာနိုင့်ငံရတာ့်ဗဟိုဘဏ့်၏ ရငွရြ်းရခ မှုကွန့်ယက့်စနစ့် CBMNET အသံု်းပြြု၍လည့််းရကာင့််း၊ အခွန့်ရြ်းသွင်း့် ာတွင့် ရြ်းသွင့််းမှု အရထာက့်အထာ်းမ ာ်းအပြစ့်
သက့်

ိုင့် ာဘဏ့်မ ာ်းမှ ရငွရြ်းသွင်း့် ပြီ်းရ ကာင့််း အရထာက့်အထာ်းကို ကနဦ်းထုတ့်ရြ်းမည့်

ပြစ့်ပြီ်း ပမန့်မာစီ်းြွာ်းရ ်းဘဏ့်၊ဘဏ့်ခွွဲမ ာ်း ှိ သက့်
အခွန့်ရငွလွဲရပြာင့််းလက့်ခံ

ှိပြီ်းြါက

ိုင့် ာအခွန့်ရံု်းမ ာ်း၏ ရငွစာ င့််းမ ာ်းတွင့်

ပြည့်တွင့််းအခွန့်မ ာ်းဦ်းစီ်းဌာနမှ

အခွန့်ရငွရြ်းသွင့််းပြီ်း

ရ ကာင့််း အရထာက့်အထာ်း[ြတခ(e-payment)] ကို အခွန့်ထမ့််းထံသိုို့ ရြ်းြိအ
ုို့ ရ ကာင့််း ကာ်း
မည့် ပြစ့်ြါသည့်။
၇။

ပမန့်မာစီ်းြွာ်းရ ်းဘဏ့် ၊ဘဏ့်ခွွဲမ ာ်းတွင့် စာ င့််းြွင့်ထာ်း ှိရသာ မိမတ
ိ ိုို့ ဘဏ့်ရငွစာ င့််း(A/C)မှ
စာ င့််းရပြာင့််းနည့််း (Account Transfer) နည့််းလမ့််းပြင့် ရြ်းသွင့််းသည့်

အခွန့်ထမ့််းမ ာ်းကို

ပမန့်မာစီ်းြွာ်းရ ်းဘဏ့်အရနပြင့် ရငွရြ်းသွင့််းပြီ်းရ ကာင့််း အရထာက့်အထာ်းထုတ့်ရြ်းသွာ်းမည့်
ပြစ့်ြါသည့်။
၈။

အခွန့်ထမ့််းမ ာ်းအရနပြင့် သိ ှိလုိသည့်မ ာ်း ှိြါက အခွန့်

ိုင့် ာဝန့်ရ

ာင့်မှုရံု်း (ရနပြည့်ရတာ့်)

ရံ်းု အမှတ့်(၄၆)၊ ပြည့်တွင်း့် အခွန့်မ ာ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ြုန့််းနံြါတ့်- ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊
(သိုို့မဟုတ့်) အခွန့်

ိုင့် ာဝန့်ရ

ာင့်မှုရံု်း ( န့်ကုန့်) အမှတ့်- ၅၉/၆၁ (ြထမထြ့်)၊ ြန့််း

ို်းတန့််း

လမ့််း၊ ရက ာက့်တံတာ်းပမိြုှေ့နယ့်၊ ြုန့််းနံြါတ့်- ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂၊ (သိမ
ုို့ ဟုတ့်) အခွန့်
ိုင့် ာဝန့်ရ

ာင့်မှုရံု်း (မနတရလ်း) ၆၅ လမ့််း၊ ၂၂ x ၂၃ လမ့််း ကာ်း၊ ြုန့််းနံြါတ့်- ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂

(သိုို့မဟုတ့်) သတင့််းအခ က့်အလက့်နှင့်နည့််းြညာဌာနခွွဲ (e-Payment Section) ြုန့််းနံြါတ့်
၀၁-၈၃၇၉၀၂၁ သိုို့ ရမ်းပမန့််းစံုစမ့််းနိုငြ
့် ါသည့်။
ပြည့်တွင့််းအခွန့်မ ာ်းဦ်းစီ်းဌာန
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