
စီမကိံန်းှင့် ဘာေရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 
 

ဝင်ေငွခနွ်ေကညာလာ/ လစာှစခ်ျပ်စာရင်း/ ှစခ်ျပ်ကနုသွ်ယ်လုပ်ငန်းခွနေ်ကညာလာ 

တင်သွင်းရန် းေဆာ်ြခင်း 
 

၁။ ဝင်ေငွှစ်၊ ေရာင်းရေငွ/ ရေငွ ရရှေိသာှစ်။ ေကညာလာြပစုတင်သွင်းရမည့် ဝင်ေငွှစ်၊ 

ေရာင်းရေငွ၊ ရေငွ ရရိှေသာစှ် (စာရင်းြပစရုမည့် ကာလ) သတမှ်တခ်ျကမှ်ာ ၂၀၂၀ ြပည့်စှ၊် 

ေအာကတ်ိုဘာလ ၁ ရကေ်န�မှ ၂၀၂၁ ခုစှ၊် စကတ်င်ဘာလ ၃၀ ရကေ်န�အထိ ြဖစပ်ါသည်။ 

၂။ ေကညာလာလကခ်မံည့်ုံးများ။ လကရှ်အိခနွ်ထမ်းြဖစပ်ါက ဆိုင်ရာအခနွစ်ီမံခန�်ခွဲမကို 

ေဆာင်ရ�ကေ်နေသာုံးတင်ွ တင်သွင်းရနြ်ဖစ်ပီး၊ အခနွထ်မ်းသစက်မုဏြီဖစပ်ါက ိုင်ငံြခား 

ကမုဏီကို အလယ်အလတအ်ခနွ်ထမ်းများဆိုင်ရာအခနွ်ုံး(၂)တင်ွလည်းေကာင်း၊ ရနက်န်ု 

တိုင်းေဒသကးီအတွင်းရိှ ြမနမ်ာကမုဏြီဖစ်ပါက အလယ်အလတ်အခနွထ်မ်းများဆိုင်ရာ 

အခွန်ုံး(၄)တွင်လည်းေကာင်း၊ မေလးတိုင်းေဒသကီး၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းေဒသကီးှင့် 

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအတွင်းရိှ ြမန်မာကုမဏီြဖစ်ပါက အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆုိင်ရာ 

အခနွ်ုံး(၅)တင်ွလည်းေကာင်း၊ ကျနတ်ိုင်းေဒသကးီ/ြပည်နယ်ရိှ ြမနမ်ာကမုဏီြဖစပ်ါက 

ဆိုင်ရာမိနယ်အခနွဦ်းစီးဌာနမှးုံးများတင်ွလည်းေကာင်း၊ တစဦ်းချင်းအခနွထ်မ်းြဖစ်ပါက 

ဆိုင်ရာမိနယ်အခနွဦ်းစီးဌာနမှးုံးများတင်ွလည်းေကာင်း တင်သွင်းရနြ်ဖစပ်ါသည်။ 

 ၃။ တင်သွင်းုိင်သည့်နည်းလမ်း။  ေအာကပ်ါနည်းလမ်း(၃)မျိးြဖင့် တင်သင်ွးိုင်ပါသည် -  

(က) လူကိုယ်တိုင်ေပးပိုတင်သွင်းြခင်း။ လူကိုယ်တိုင်ေပးပို ြခင်းြဖစ်ပါက လက်ခံ 

ြဖတ်ပုိင်းတွင် ဦးစီးဌာနက တံဆိပ်ုိက်ိှပ်ေဖာ်ြပသည့်ေန�တွင် တင်သွင်းသည်ဟု 

မှတယူ်မည် ြဖစပ်ါသည်။ 

(ခ) စာတိုက်မှ ေပးပိုတင်သွင်းြခင်း။ စာတိုက်မေှပးပိုြခင်းြဖစ်ပါက ေပးပိုသည့် 

စာတုိက်တံဆိပ်ပါရက်စဲွတွင် တင်သွင်းသည်ဟု မှတ်ယူမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

(ဂ) အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့် ေပးပုိတင်သွင်းြခင်း။ အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့် 

ေပးပုိြခင်းြဖစပ်ါက ဦးစးီဌာနက အီလက်ထေရာနစန်ည်းြဖင့် လကခ်ရံရှိသည့် 

ေန�တင်ွ တင်သွင်းသည်ဟု မှတယူ်မည် ြဖစပ်ါသည်။ ယင်းေန�သည် အများ 

ြပည်သူုံးပိတ်ရကတ်င်ွ ကျေရာက်လင် ယင်းေန�ှင့်ေနာက်တစ်ဆက်တည်း 

ြဖစ်ေသာ အများြပည်သူံုးဖွင့်ရက်တွင် လက်ခံရရိှသည်ဟု မှတယူ်မည်ြဖစပ်ါ 

သည်။ အီလက်ထေရာနစန်ည်းြဖင့်တင်သွင်းြခင်းဆုိသည်မှာ အီလက်ထေရာနစ် 

 



၂ 

နည်းြဖင့် အခွန်ေကညာလာတင်သွင်းမစနစ် (e-filing Management System) 

ကိုအသံုးြပ၍ ေကညာလာတင်သွင်းြခင်းကုိ ဆုိလုိြခင်းြဖစ်ပါသည်။ အီလက် 

ထေရာနစ်နည်းြဖင့် အခွနေ်ကညာလာတင်သွင်းမစနစ ်အသံုးြပိုင်ရန်အတကွ် 

Account Registration ြပလုပ်ပံုင့်ှ စနစအ်သံုးြပ၍ ေကညာလာတင်သွင်းပံု 

အဆင့်ဆင့်ဗီွဒီယုိဖုိင် (User Guide Video Files) များကို ြပည်တွင်းအခွန်များ 

ဦးစီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ဆုိဒ်ြဖစ်သည့် www.ird.gov.mm > Media Menu 

(https://www.ird.gov.mm/my/content/video) တွင် ေလ့လာိုင်ပါသည်။ 

(မှတခ်ျက။် အခနွထ်မ်းကးီများဆိုင်ရာအခနွ်ုံးင့်ှ ရနက်နု်မိရိှ အလယ် 

အလတ်အခနွထ်မ်းများဆိုင်ရာအခနွ်ုံးများ၏ အခနွထ်မ်းများ 

အေနြဖင့် အီလက်ထေရာနစ်နည်းြဖင့်သာ ေကညာလာတင်သွင်း 

ကရနြ်ဖစပ်ါသည်။) 

၄။ ေကညာလာြဖည့်စကွြ်ခင်း။     ေအာကပ်ါအတိုင်းလုိကန်ာရန် လုိအပ်ပါသည် - 

(က) ြပည်တင်ွးအခနွမ်ျားဦးစးီဌာနမှ သတမ်တှထ်ားသည့် သက်ဆိုင်ရာပုံစမံျားကို 

အသံုးြပရမည် ြဖစပ်ါသည်။ 

(ခ) အခွန်ထမ်းသည် အခွန်ေကညာလာများ၏ မှန်ကန်တိကျမှင့် ြပည့်စံုမကုိ တာဝန် 

ခရံမည်ြဖစပ်ါသြဖင့် သတမှ်တေ်ကညာလာပံုစမံျားကို ြပည့်စုံစာွ ြဖည့်စွကရ်န် 

လုိအပ်ပါသည်။ 

(ဂ) ေကညာလာပံုစတံွင် အခနွထ်မ်းကိုယ်တိုင် လကမှ်တေ်ရးထုိးတင်သွင်းရမည် 

ြဖစပ်ါသည်။ အခနွေ်ကညာလာ သုိမဟတု ် အခနွေ်ကညာလာ၏ တစစ်တ်ိ 

တစ်ပုိင်းကို အခေကးေငွရယူ၍ ြပင်ဆင်ေပးြခင်းြဖစပ်ါက ြပင်ဆင်ေပးသည့် 

ပုဂိလ်ကလည်း ေကညာလာတွင် ပူးတွဲလက်မှတေ်ရးထုိးရန် လုိအပ်ပါသည်။ 

၅။ တင်သွင်းရမည့်ေနာက်ဆုံးရက။် ၂၀၂၂ ခုစှ၊် ဇနန်ဝါရီလ ၃ ရကေ်န� (တနလာေန�) ြဖစပ်ါ 

သည်။ 

(မတှခ်ျက။် သကဆ်ိုင်ရာဉပေဒများအရ ေကညာလာတင်သွင်းရမည့် ေနာကဆ်ုံးေန�ြဖစ် 

ေသာ ၃၁-၁၂-၂၀၂၁ ရကေ်န�မှ ၂-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန�အထိ (၃) ရက်သည် အများ 

ြပည်သူုံးပိတ်ရကမ်ျား ြဖစေ်နြခင်းေကာင့် အခနွဆ်ိုင်ရာစီမံအုပ်ချပ်မဉပေဒ 

ပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒ်မခွဲ (က) အရ ၂-၁-၂၀၂၂ ရကေ်န�င့်ှ တစဆ်ကတ်ည်းြဖစ်ေသာ 

အများြပည်သူံုးဖွင့်ရက်ြဖစ်သည့် ၃-၁-၂၀၂၂ ရက်ေန� (တနလာေန�) ကုိ သတမှ်တ ်

ြခင်းြဖစပ်ါသည်။) 

http://www.ird.gov.mm/


၃ 

၆။ ဒဏ်ေကးေငွ။  အခွန်ေကညာလာများကုိ အချန်ိမီတင်သွင်းရန် ပျက်ကွက်ပါက ေအာက်ပါ 

ဒဏ်ေကးေငွှစ်ရပ်အနက်မှ များရာဒဏ်ေကးေငွကုိ ေပးေဆာင်ရမည် ြဖစ်ပါသည် - 

(က) ေပးေဆာင်ရမည့် အခနွပ်မာဏ၏ ၅ ရာခိုင်နး်အြပင် တင်သင်ွးရန် သတမှ်တ ်

ထားသည့်ေန�မှ န်ကားေရးမှးချပ်က စည်းကပ်မြပလုပ်သည့်အချန်ိကာလ 

အထိ ေကညာလာတင်သွင်းရန် ဆက်လက်ပျက်ကွက်ေနသည့် တစလ်ချင်းစီ 

အတကွ် သုိမဟတု် တစလ်၏ အစတိ်အပုိင်းအတကွ ် ေပးေဆာင်ရမည့်အခန်ွ 

ပမာဏ၏ ၁ ရာခိုင်နး်၊ 

(ခ) ေငွကျပ်တစ်သိနး်။ 

၇။  အခနွထ်မ်း၏ အခင့်ွအေရး။  အကယ်၍ အေကာင်းအမျိးမျိးေကာင့် သတ်မှတ်ကာလ 

အတွင်း ေကညာလာကုိ အချန်ိမီတင်သွင်းရန် အခက်အခဲရိှပါက အခွန်ေကညာလာတင်သွင်းရမည့် 

သတမ်တှ်ရကက်ို တိုးြမင့်ေပးရန် သကဆ်ိုင်ရာအခနွ်ုံးသုိ ကိတင်ေလာကထ်ားိုင်ပါသည်။ 

၈။ စုံစမး်ရန။် မရှင်းလင်းသည့် အချကမ်ျားကို သကဆ်ိင်ုရာုံးများင့်ှ ဆကသွ်ယ်ေမးြမနး် 

စုံစမး်ိုင်ပးီ အြခားလုိအပ်ချကမ်ျားရိှပါက ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ ဝနေ်ဆာင်မုံးများကိုလည်း ဆကသွ်ယ် 

ေဆာင်ရ�က်ိုင်ပါသည် - 

(က) အခနွထ်မ်းဝနေ်ဆာင်မဗဟိုအဖဲွုံး  

အမှတ၊် ၅၉/၆၁ ၊ ေြမညီထပ်၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားမိနယ်  

ဖုန်းနံပါတ်-၀၁-၈၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈၃၈၉၃၂၂ 

(ခ) အခနွဆ်ိုင်ရာဝနေ်ဆာင်မုံး(ေနြပည်ေတာ်)  

ုံးအမှတ် (၄၆)၊ ြပည်တွင်းအခနွမ်ျားဦးစးီဌာန  

ဖုနး်နပံါတ်-၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ 

(ဂ) အခွန်ဆုိင်ရာဝန်ေဆာင်မံုး(ရန်ကုန်)  

အမှတ် ၅၉/၆၁ ၊ ပထမထပ်၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း၊ ေကျာကတ်တံားမိနယ်  

ဖုနး်နပံါတ်-၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂ 

(ဃ) အခနွဆ်ိုင်ရာဝနေ်ဆာင်မုံး (မေလး)  

၆၅ လမ်း ၊ ၂၂ x ၂၃ လမ်းကား၊ ေအာင်ေြမသာဇံမိနယ် 

ဖုနး်နပံါတ်-၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ 

ြပည်တွင်းအခွနမ်ျားဦးစီးဌာန 


