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လစာဝင်ေငွခွန်နုတ်ယူေပးသွင်းြခင်းဆိုင်ရာ သိေကာင်းစရာများ 

ရည်ရွယ်ချက ်

 အခွန်ထမ်းကီးများဆုိင်ရာအခွန်ရံုးနှင့် ရန်ကုန်ြမို ့ရှိ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရံုး 
များ၏ အခွန်ထမ်းများအေနြဖင့် လစာဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ရာတွင ် အချန်ိကန်ုသကသ်ာြပးီလွယ်ကူ 
လျှင်ြမန်မုရှိေစသည့် အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းကိုအသံုးြပု၍လည်းေကာင်း၊ ကျန်ရုံးများ၏ အခွန်ထမ်း 
များအေနြဖင့် ြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်သို့ ေငွသွင်းချလန်နှင့်ေပးသွင်းြခင်းြဖင့်လည်းေကာင်း လစာဝင်ေငွခွန် 
ကိ ု ေပးသွင်းနိုင်ြပီး ထိုသုိ့ေပးသွင်းရာတွင ် လုိကန်ာေဆာင်ရွကရ်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်း 
လွယ်ကူစွာ သိရိှနုိင်ေစရန်အတွက် ဤစာေစာင်အား ထုတြ်ပန်ရြခငး်ြဖစပ်ါသည်။ 

လစာ 
 လစာဆုိရာတွင် အလုပ်ရှင်ထံမှ ရရှိသည့် သုိ့မဟုတ် ရရန်ရှိသည့် လစာ၊ လုပ်ခ၊ နှစ်စဉ်ေြကး၊ 
ဆုေြကး၊ ချးီြမှင့်ေငွ၊ လစာနှင့်လုပ်ခအစား ရရှိသည့်အခေြကးေငွ သို့မဟုတ် ထပ်ေဆာငး်ရရိှသည့် 
အခေြကးေငွ၊ ေကာ်မရှင်ခ အားလုံးအကျံုးဝင်ပါသည်။ 

လစာဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ရမည့်သူ 
  နှစ်တစ်နှစ်အတွငး် လစာဝင်ေငွကျပ်(၄၈)သိန်းအထက်ရရှိသည့် ြပည်တွင်းေနနုိင်ငံသားနှင့် 

  ြပည်တင်ွးေနနုိင်ငံြခားသားများ၊  

  ြပည်တင်ွးမှလစာဝင်ေငွရရှိသည့် ြပည်ပေနနုိင်ငံြခားသား။  

လစာဝင်ေငွခွန် ကင်းလွတခွ်င့်ရရိှသူများ 

 ြပည်ပတွင်နုိင်ငြံခားေငွြဖင့် လစာရရိှေသာ ြပည်ပေနနုိင်ငံသား၊ 
 နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း လစာဝင်ေင ွ ကျပ်(၄၈)သိန်းအထိသာရရှိသည့် ြပည်တင်ွးေနနိုင်ငံသားနှင့် 

ြပည်တင်ွးေနနိုင်ငံြခားသားများ။ 

ေပးသွင်းရမည့် ေငွေြကးအမျ ို းအစား 

 ြပည်တွင်းေနနုိင်ငံသားနှင့် ြပည်တွင်းေနနုိင်ငံြခားသားြဖစ်ပါက ကျပ်ေငွြဖင့်လည်းေကာင်း၊  
ြပည်ပေနနုိင်ငံြခားသားြဖစ်ပါကရရှိသည့်ေငွေြကးအမျ ို းအစားြဖင့်လည်းေကာင်း လစာဝငေ်ငွခွန် 
ေပးေဆာင်ရပါမည်။  

သက်သာခွင့်များ 
 အေြခခံသက်သာခွင့်   (ကျပသိ်န်း ၁၀၀ ထက်မပုိေစရ) - စုစုေပါင်းဝင်ေငွ၏ ၂၀ % 
 အတေူနမိဘတစ်ဦးလျှင်      - ကျပ် ၁၀ သိန်းစီ 
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 အိမ်ေထာင်ဖက်တစ်ဦးအတွက်သာလျှင ်  - ကျပ် ၁၀ သိန်း 

 သားသမီး တစဦ်းလျှင်    - ကျပ်   ၅ သိန်းစီ 

 အခွန်ထမ်းနှင့် အိမ်ေထာင်ဖက၏် အသက်အာမခံအတွက် ေပးသွင်းသည့်ပရီမီယံ 

 လူမုဖူလံုေရးရန်ပုံေငွသ့ုိ အမှန်ထည့်ဝင်ေငွ ( အခွန်ထမး်ထံမှ နုတ်ယူေပးသွင်းသည့်ေငွသာ၊ 
အလုပ်ရှင်က စိုက်ထုတ်ေပးသွင်းရသည့်ေငွမပါ) 

  
 
  
   

 

 

 

လစာဝင်ေငွခွန် 

    နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းရရှိသည့် စုစုေပါင်းလစာဝင်ေငွမ ှ ဝငေ်ငွခွန်ဥပေဒပဒ်ုမ ၆ နှင့် ၆-က တုိ့အရ 
သက်သာခွင့်များနုတ်ပယ်ြပီး ကျန်ဝင်ေငွအေပါ်တွင ်ကျသင့်ဝင်ေငွခွန် တွက်ချက်ရမည့်နုန်းထား 
များမှာ ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာကဥ်ပေဒအရ ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖစ်ပါသည် - 

စဉ် 

ဝငေ်ငွခွန်စည်းြကပ်ရန် 
စည်းြကပ်ရန် 

ဝငေ်ငခွွန်နုန်း 

ကျသင့်အခွန် 

(ကျပ)် 

အဆင့်ဆင့် 
ကျသင့်အခွန် 

(ကျပ)်  
မှ (ကျပ်) ထ ိ(ကျပ်) 

၁ ၁ ၂,၀၀၀,၀၀၀  ၀ % ၀ ၀
၂ ၂,၀၀၀,၀၀၁ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀  ၅ % ၄၀၀,၀၀၀ ၄၀၀,၀၀၀
၃ ၁၀,၀၀၀,၀၀၁ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၀ % ၂,၀၀၀,၀၀၀ ၂,၄၀၀,၀၀၀
၄ ၃၀,၀၀၀,၀၀၁ ၅၀,၀၀၀,၀၀၀ ၁၅ % ၃,၀၀၀,၀၀၀ ၅,၄၀၀,၀၀၀
၅ ၅၀,၀၀၀,၀၀၁ ၇၀,၀၀၀,၀၀၀ ၂၀ % ၄,၀၀၀,၀၀၀ ၉,၄၀၀,၀၀၀
၆ ၇၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့်အထက ် ၂၅ %  

ရှင်းလင်းချက ်
    အတူေနမိဘဆိုရာတွင် ဝင်ေငွနှစ်အတွင်း မိမိနှင့်အတူေနသည့် သို့မဟုတ် မိမိက စရိတ် 

ေထာက်ပ့ံထားရသည့် မိဘ၊ ေယာက္ခမကို ဆိုလုိသည်။ သို့ရာတွင ်အဆုိပါ မိဘ၊ ေယာက္ခမသည် 
ထုိဝင်ေငွနှစ်အတွငး် ဝင်ေငွခွန်ထုိက်သင့်သည့် ဝင်ေငွမရရှိသူ ြဖစ်ရမည်၊ 

  သားသမီးဆိုရာတွင ် အိမ်ေထာငမ်ရိှသူ၊ ဝင်ေငွခွန်ထိုက်သင့်သည့် ဝင်ေငွမရရှိသူ၊ အသက် 
(၁၈)နှစ်မြပည့်ေသးသူ/ အသက်(၁၈)နှစ်ြပည့်ြပီးေသာ်လည်း ပညာသင်ြကားလျက်ရှိသူကို 
ဆုိသည်၊  

 သားသမီးအတွက ်သကသ်ာခွင့်များခွင့်ြပ ြုခင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ထမး်၏ အိမ်ေထာင်ဖကသ်ည် 
ထိုဝင်ေငွနှစ်အတွင်း  ဝင်ေငွခွန်ထိုက်သင့်သည့် ဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ ်ရရှိသူြဖစ်ပါက  အခွန်ထမ်း 
သို့မဟုတ် ယငး်၏ အိမ်ေထာငဖ်က ်တစ်ဦးတည်းတွင်သာ နုတပ်ယ်ေပးရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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 အခွန်တွက်ချက်ြခင်း- တွက်ချက်ပုံ နမူနာ(၁)  

 ဦးလှသည် A ကုမ္ပဏီတွင် မန်ေနဂျာရာထူး (လစာနုန်း ၁,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်) ြဖင့် ၁-၁၀-၂၀၂၁ 
ရက်ေန့မှစ၍  အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၁-၁၀-၂၀၂၁ ရက်ေန့မှ ၃၁-၃-၂၀၂၂  ရက်ေန့အထိ 
ကာလအတွင်း အလုပ်ပျက်ရက်မရှိ အလုပ်ကိုးစားသူြဖစ်သြဖင့် ဆုေြကး ၁,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် 
ရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဦးလှတွင် အတူေနမိဘ (၂)ဦး၊  မီှခိုသူဇနီးနှင့် ေကျာင်းတက်ေနသည့် 
သားသမီး (၂)ဦး ရိှပါသည်။ ဒီဇင်ဘာလတွင် ေပးသွင်းရမည့် အသက်အာမခံ ပရမီီယံမှာ ဦးလှ 
အတကွ ် ၅၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် အိမ်ေထာင်ဖက်အတွက ် ၅၀,၀၀၀ ကျပ်ြဖစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် 
(၆) လ တာကာလအတွင်း ဦးလှအတွက ် လူမုဖူလုံေရးရန်ပုံေငွသုိ့ ကျပ် ၄၅၀,၀၀၀ ေပးသင်ွးရ 
မညြ်ဖစ်ြပီး အဆိုပါေငွတွင ် ဦးလှ၏ လစာမှနုတ်ယူေပးသွင်းေင ွ ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့ ် ကမု္ပဏီမှ 
စိုက်ထုတ်ေပးသွင်းေင ွ ၂၇၀,၀၀၀ ကျပ ် ပါဝင်ပါသည်။ ၁-၁၀-၂၀၂၁ ရကေ်န့မ ှ ၃၁-၃-၂၀၂၂  
ရကေ်န့အထိ (၆) လတာကာလအတွငး် ဦးလှ ေပးေဆာင်ရမည့ ်လစာဝင်ေငွခွန်မှာ - 

 ၁-၁၀-၂၀၂၁ ရကေ်န့မ ှ၃၁-၃-၂၀၂၂  ရကေ်န့အထိ (၆) လတာကာလအတငွ်း 

 ဦးလှရရိှမည့် အေြခခံလစာဝငေ်ငွ (၁,၅၀၀,၀၀၀ × ၆လ)    =   ၉,၀၀၀,၀၀၀  ကျပ ် 

 တစ်နှစစ်ာရရိှမည့် အေြခခံလစာဝင်ေင(ွ၆လ × ၂ဆ)  = ၁၈,၀၀၀,၀၀၀   ကျပ် 

 (၆) လတာကာလအတွငး် ဦးလှရရှိမည့်ဆုေြကး =    ၁,၅၀၀,၀၀၀  ကျပ ်

 တစ်နှစစ်ာရရိှမည့် လစာေခါင်းစဉ်မှဝင်ေင ွ = ၁၉,၅၀၀,၀၀၀   ကျပ် 

 (နုတ်) သက်သာခွင့်ြပုေငွများ 

 အေြခခံသကသ်ာခွင့်(၁၉,၅၀၀,၀၀၀/- × ၂၀ %)   =    ၃,၉၀၀,၀၀၀  ကျပ ်

အတူေနမိဘအတွက ်သက်သာခွင့် =    ၂,၀၀၀,၀၀၀  ကျပ ်

 (တစ်ဦးလျှင် ၁,၀၀၀,၀၀၀/- စီ × ၂ ဦး) 

 အိမေ်ထာငဖ်ကအ်တကွ်သကသ်ာခွင့် =   ၁,၀၀၀,၀၀၀  ကျပ် 

 သားသမီး(၂)ဦးအတကွ ်သက်သာခွင့် =   ၁,၀၀၀,၀၀၀  ကျပ် 
(တစ်ဦးလျှင် ၅၀၀,၀၀၀/- စ×ီ ၂ ဦး) 

 ဦးလှနှင့်အိမ်ေထာင်ဖက်၏ အသက်အာမခံေပးသွင်းေင ွ =     ၂၀၀,၀၀၀   ကျပ် 

၆ လတာကာလအတကွ ်(ဦးလှ ၅၀,၀၀၀/- + ဇနီး ၅၀,၀၀၀/-) x ၂ ဆ  

 ဦးလှထည့်ဝင်သည့် လူမုဖူလုံေရးရန်ပုံေင ွ =     ၃၆၀,၀၀၀   ကျပ် 

 (၆ လတာကာလအတွက ်၁၈၀,၀၀၀) x ၂ ဆ 

 သက်သာခွင့်စုစုေပါင်း =     (၈,၄၆၀,၀၀၀)  ကျပ် 

အခွန်စည်းြကပ်ရန်ဝင်ေင ွ =     ၁၁,၀၄၀,၀၀၀  ကျပ် 
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 အခွန်တွက်ချက်ြခင်း  

 ၁ မှ ၂,၀၀၀,၀၀၀ အထိ (၂,၀၀၀,၀၀၀× ၀%) =                  ၀   ကျပ် 
၂,၀၀၀,၀၀၁ မှ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ အထ(ိ၈,၀၀၀,၀၀၀ × ၅%) =     ၄၀၀,၀၀၀  ကျပ် 
၁၀,၀၀၀,၀၀၁ မ ှ၁၁,၀၄၀,၀၀၀ အထိ ( ၁,၀၄၀,၀၀၀ × ၁၀%) =     ၁၀၄, ၀၀၀  ကျပ် 

 တစ်နှစက်ျသင့်အခွန် =       ၅၀၄,၀၀၀  ကျပ် 

 (၆)လတာ ကာလအတကွ ်ကျသင့်ဝင်ေငွခွန်( ၅၀၄,၀၀၀/၂) =       ၂၅၂,၀၀၀  ကျပ် 

 လစဉ်နုတ်ယူရမည့ ်ဝငေ်ငွခွန် (၂၅၂,၀၀၀ ကျပ်/ ၆လ)   =      ၄၂,၀၀၀   ကျပ် 

 ဦးလှထံမှ လစဉ်နုတ်ယူရမည့် လစာဝင်ေငွခွန်    =      ၄၂,၀၀၀   ကျပ် 

အခွန်တွက်ချက်ြခင်း (တွက်ချက်ပံုနမူနာ-၂)  
 ဦးလှသည် A ကုမ္ပဏီတွင် ၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၃၀-၉-၂၀၂၂  ရကေ်န့အထိ မနေ်နဂျာရာထူး (တစ်လလျှင် 

လစာ ၁,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်) ြဖင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခ့ဲြပီး ထုိကာလအတွငး် ဆုေြကး ၁,၅၀၀,၀၀၀ 
ကျပ ်ရရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီ A သည် ဦးလှထံမှ တစ်လလျှင် လစာဝငေ်ငွခွန်  ၄၃,၅၈၃ ကျပ် နုတ်ယူ 
၍ အဆိုပါကာလအတွက ် စုစေုပါငး် ၂၆၁,၄၉၈ ကျပ်အား အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ 
အခွန်ရံုး(၄) တွင ်ေပးသွင်းခ့ဲပါသည်။ ဦးလှသည် ကုမ္ပဏီ A တွင ်ဆက်လက်လုပက်ိုင်ြခင်းမရှိဘဲ 
ကုမ္ပဏီ B တွင ်၁-၁၁-၂၀၂၂ ရကေ်န့မှစ၍ မန်ေနဂျာရာထူး (တစ်လလျှင ်လစာ ၂,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ်) 
ြဖင့် ေြပာင်းေရ့လုပ်ကိုင်ခ့ဲပါသည်။  ဦးလှသည် ကုမ္ပဏီ B တွင် အလုပ်ပျက်ရက်မရှိ အလုပ် 
ကိုးစားသူြဖစ်သြဖင့် ဆုေြကး ၂,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် ရရှိမည်ြဖစ်ပါသည်။ ဦးလှတွင် အတူေန 
မိဘ (၂)ဦး၊  မီှခိုသ ူ ဇနီးနှင့် ေကျာင်းတက်ေနသည့် သားသမးီ (၂)ဦး ရှိပါသည်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ 
ဒီဇင်ဘာလ တွင ် ေပးသွငး်ရမည့် အသကအ်ာမခံပရမီီယံမာှ ဦးလှအတွက် ၅၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့် 
အိမေ်ထာငဖ်က ် အတကွ ် ၅၀,၀၀၀ ကျပ ် ြဖစ်ပါသည်။ ကုမ္ပဏ ီ A သည်  ဦးလှ၏ လစာမှ 
လူမဖူုလုံေရး ရန်ပံုေင ွ အတကွ ် ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် နုတ်ယူေပးသွင်းခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏ ီ B သည် 
ဦးလှအတွက် လူမုဖူလုံေရး ရန်ပံုေငွသို့ ကျပ ် ၅၀၀,၀၀၀ ေပးသွင်းရမည်ြဖစ်ြပီး အဆိုပါေငွတွင် 
ဦးလှ၏ လစာမှနုတ်ယူ ေပးသွင်းေငွ ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်နှင့ ် ကမု္ပဏမှီ စိုက်ထုတ်ေပးသွင်းေင ွ
၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ပါဝင်ပါသည်။ ၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၂၃  ရကေ်န့အထိ ကာလအတင်ွး 
ဦးလှေပးေဆာင်ရမည့ ်လစာဝင်ေငွခွန်နှင့် ကုမ္ပဏ ီB က လစဉ် နုတ်ယူရမည့် လစာဝင်ေငွခွန်ကို 
ေအာက်ပါအတိုင်း တွက်ချကရ်မည် ြဖစ်ပါ သည်( ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက ်
ဥပေဒပါ နုန်းထားများ ေြပာင်းလဲမမုရှိဟ ုယူဆ၍ တွက်ချက်ပါမည်။)-    

 A ကုမ္ပဏီတွင် ဦးလှရရှိခ့ဲသည့်လစာ ( ၁,၅၀၀,၀၀၀ × ၆ လ )  = ၉,၀၀၀,၀၀၀  ကျပ် 

 A ကုမ္ပဏီတွင် ဦးလှရရှိခ့ဲသည့် ဆုေြကး    = ၁,၅၀၀,၀၀၀  ကျပ် 

 B ကုမ္ပဏီတွင် ဦးလှရရိှမည့်လစာ ( ၂,၀၀၀,၀၀၀ × ၅ လ )  = ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ကျပ် 
 B ကုမ္ပဏီတွင် ဦးလှရရိှမည့်ဆုေြကး     = ၂,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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၁-၄-၂၀၂၂ မှ ၃၁-၃-၂၀၂၃  ရကေ်န့အထိ ကာလအတွင်း  

ဦးလှရရိှသည့်အေြခခံလစာစုစေုပါင်း        =       ၁၉,၀၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

 နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း  ဦးလှရရှိသည့်ဆုေြကး     =  ၃,၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် 

စုစုေပါင်းလစာေခါင်းစဉ်မှဝင်ေင ွ =  ၂၂,၅၀၀,၀၀၀  ကျပ် 

 (နုတ်) သက်သာခွင့်ြပုေငွများ 

အေြခခံသကသ်ာခွင့်(၂၂,၅၀၀,၀၀၀/- × ၂၀ %)   =    ၄,၅၀၀,၀၀၀  ကျပ ်

အတူေနမိဘအတွက ်သက်သာခွင့် =    ၂,၀၀၀,၀၀၀  ကျပ ်

 (တစ်ဦးလျှင် ၁,၀၀၀,၀၀၀/- စီ × ၂ ဦး) 

 အိမေ်ထာငဖ်ကအ်တကွ်သကသ်ာခွင့် =    ၁,၀၀၀,၀၀၀  ကျပ ်

 သားသမီး(၂)ဦးအတကွ ်သက်သာခွင့် =    ၁,၀၀၀,၀၀၀  ကျပ ်
(တစ်ဦးလျှင် ၅၀၀,၀၀၀/- စ×ီ ၂ ဦး) 

 ဦးလှနှင့်အိမ်ေထာင်ဖက်၏ အသက်အာမခံ =      ၁၀၀,၀၀၀  ကျပ် 

 (ဦးလှအတွက်  ၅၀,၀၀၀/- + ဇနီးအတွက ်၅၀,၀၀၀/-) 

 ဦးလှထည့်ဝင်သည့် လူမုဖူလုံေရးရန်ပုံေင ွ =      ၃၈၀,၀၀၀  ကျပ် 

 ( A ကုမ္ပဏ ီ- ၁၈၀,၀၀၀/- + B ကုမ္ပဏီ- ၂၀၀,၀၀၀/-)  

 သက်သာခွင့်စုစုေပါင်း =     (၈,၉၈၀,၀၀၀)  ကျပ် 

အခွန်စည်းြကပ်ရန်ဝင်ေင ွ =      ၁၃,၅၂၀,၀၀၀  ကျပ ်

 အခွန်တွက်ချက်ြခင်း  

 ၁ မှ ၂,၀၀၀,၀၀၀ အထိ (၂,၀၀၀,၀၀၀× ၀%) =                  ၀   ကျပ် 

၂,၀၀၀,၀၀၁ မှ ၁၀,၀၀၀,၀၀၀ အထ(ိ၈,၀၀၀,၀၀၀ × ၅%) =     ၄၀၀,၀၀၀  ကျပ် 
၁၀,၀၀၀,၀၀၁ မ ှ၁၃,၅၂၀,၀၀၀ အထိ ( ၃,၅၂၀,၀၀၀ × ၁၀%) =     ၃၅၂, ၀၀၀  ကျပ် 

 တစ်နှစက်ျသင့်အခွန် =       ၇၅၂,၀၀၀  ကျပ် 
 A ကမု္ပဏမှီ နုတ်ယူေပးသွင်းခဲ့သည့် လစာဝငေ်ငွခန်ွ    =    (၂၆၁,၄၉၈)  ကျပ် 

 B ကုမ္ပဏီက နုတ်ယူေပးသွင်းရမည့်လစာဝင်ေငွခွန်     =     ၄၉၀, ၅၀၂  ကျပ် 

 B ကုမ္ပဏီက လစဉ်နုတ်ယူရမည့ ်လစာဝင်ေငွခွန်     =  ၉၈,၁၀၀.၄၀ ကျပ် 

 ( ၄၉၀,၅၀၂ ကျပ/် ၅ လ)    

 B ကုမ္ပဏီက ဦးလှထံမှ လစဉ်နုတ်ယူေပးသွင်းရမည် ့လစာဝငေ်ငခွွန် =         ၉၈,၁၀၀  ကျပ် 

(ဘာေရးနှစက်ာလအေပါ် မူတည်၍ တစ်နှစ်အတွက ်ကျသင့်သည့်အခွန်မှ ဘာေရးနှစ် မကုန်ဆုံးမီ 
တစ်လ (ေဖေဖာဝ်ါရီလ)အထိ ေပးသွင်းခ့ဲြပီးသည့်အခွန်စုစုေပါင်းကို နုတ်၍ ဘာနှစ်ကန်ု ေနာက်ဆုံးလ 



6 
 

Salary Publication               1852022  

(မတ်လ) တွင် စာရငး်ညိှနုိင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထ့ုိေြကာင့် ၂၀၂၂- ၂၀၂၃ ဘာနှစ် ေနာက်ဆုံးလ 
(မတ်လ) တွင် ကုမ္ပဏီ B အေနြဖင့် ၉၈,၁၀၂ ကျပ် နုတ်ယူေပးသွင်းရမည်ကို သတြိပုရန် ြဖစပ်ါသည်။ ) 

လစာဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်နိုင်သည့်နည်းလမ်းများ 

  အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့် လစာဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ြခင်း။   
အခွန်ထမ်းကီးများဆိုင်ရာအခွန်ရံုးနှင့် ရန်ကုန်ြမို့ရိှ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာ 
အခွန်ရံုးများ၏ အခွန်ထမး် ကုမ္ပဏီများအေနြဖင့ ်သက်ဆိုင်ရာ အခွန်စည်းြကပမု်ခံယူသည့်ရုံး၏ 
ဘဏေ်ငွစာရငး်သ့ုိ ေအာက်ပါနည်းလမ်းများကို အသံုးြပု၍ ေပးေဆာင်ရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
မနေလးြမို့ရှိ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများဆိုင်ရာအခွန်ရံုး(၅) အေနြဖင့်လည်း အီလက်ထေရာ 
နစ်နည်းလမ်းြဖင့် ေပးေဆာင်နုိင်ပါသည-်  
  ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ေငွေပးေချမုကွန်ယက ်CBM-NET ကိ ုအသံုးြပု၍  ပုဂ္ဂလိက 

  ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်း၊  

  ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များ၏ မုိဘိုင်းေငွေပးေချမုနည်းလမ်းများ ( Internet Banking၊ Mobile 
  Banking၊ Mobile Payment) ကိ ုအသံုးြပု၍ မုိဘိုင်းေငွေပးေချမုစနစ်ြဖင့ ်အခွန်ေပးေဆာင် 
  ြခင်း၊ (ယေန့အထိ မုိဘုိင်းေငွေပးေချမုနည်းလမး်အသုံးြပု၍ အခွန်ေပးေဆာင်နုိင်ေသာ 
  ပုဂ္ဂလိကဘဏ်များမှာ သမဝါယမဘဏ်လီမိတက်(CB)၊ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်(AYA)၊ 
  ယူေအဘီဘဏ်လီမိတက ် (UAB)၊ ြမန်မာ့ေရှ့ ေဆာင်ဘဏ်လီမတိက(်MAB)၊ ကေမာဇဘဏ် 
  လီမိတက(်KBZ)၊ အာရှစိမ်းလန်းဖံွ ြ့ဖို းေရးဘဏ်လီမိတက ် ( AGD )၊ ြမဝတဘီဏ်လီမိတက ်    
  ( Myawaddy Bank)နှင့် ရတနာပုံဘဏ်လီမိတက်( YDNB ) တို့ ြဖစ်ပါသည်၊  

  e- Commerce ဖွင့်လှစ်ထားေသာ MPU Debit Card/ MPU Corporate Debit Card 
  အသံုးြပု၍ အခွန်ေပးေဆာင်ြခငး်။  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ေငွသား၊ ချက်လက်မှတ်ြဖင့ ် လစာဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ြခင်း။      နုိင်ငံပုိင်ဘဏ်များတွင်  

ေငွစာရင်း ဖွင့်လှစ်ထားရိှသည့် ကုမ္ပဏ/ီ အဖဲွ့အစည်းများအေနြဖင့် လစာဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင် 

  ြမန်မာနုိင်ငံေတာ်ဗဟိုဘဏ်၏ ေငွေပးေချမုကွန်ယက် CBM-NET ကို အသံုးြပု၍  
   ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်များမှတစ်ဆင့် အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်း၊ မိုဘိုင်းေငွေပးေချမုစနစ်ြဖင့်  
    အခွန်ေပးေဆာင်ြခင်းများအတွက ် လုံြခံုမုစနစ်(QR Code) ပါရှိေသာ အခွန်ေပးသင်ွး 
   မုအေထာကအ်ထား ပတခ(e- Payment)-၁ ကိ ုe- mail မှတစ်ဆင့် လက်ခံရရှိမည် 
   ြဖစ်ပါသည်၊ 
 MPU Debit Card ြဖင့် ေပးေဆာင်ြခင်းြဖစ်ပါက လုံြခံုမုစနစ်(QR Code) ပါရှိေသာ 

  အခွန်ေငွေပးသွင်းမု အေထာက်အထား ပတခ(e- Payment)-၂ ကိ ုe-mail မှတစဆ်င့် 
  လက်ခံရရိှမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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ရာတွင်  ချက်လက်မှတ်ကိုအသံုးြပု၍  စာရင်းေြပာင်း(Transfer)၊ စာရင်းရှင်း(Clearing) နည်းလမး် 
များြဖင့်လည်း ေပးေဆာင်နုိင်ပါသည်။ သက်ဆိုင်ရာ ြမန်မာ့စးီပွားေရးဘဏတ်ငွ ် ေငွသွင်းချလန် 
ြဖင့်လည်း ေပးသွင်းနုိင်ပါသည်။ 

အီလက်ထေရာနစ်နညး်လမ်းြဖင့်  အခွန်ေပးသွငး်ရာတငွ ်ေဆာငရွ်က်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉမ်ျား 

  အီလက်ထေရာနစ်နညး်လမး်ြဖင့် အခွန်ေပးသွင်းနုိင်သည့် ပုဂ္ဂလိကဘဏ်တငွ ်ေငွစာရင်း ဖွင့လှ်စ် 
ထားရှိရမည်၊ 

 လစာဝင်ေငွခွန် နုတ်ယူေပးသွငး်ြခငး်ခံရသည့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချငး်စီ၏ အချက်အလက်များကို  
ေနာက်ဆက်တွ(ဲက)ပါ ပုံစြံဖင့် သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံး (SAS အခွန်ထမး်ြဖစပ်ါက  အခွန်ထမ်းေရးရာ 
ဌာနစု-Taxpayer Service Section) သို့ ေပးပ့ုိထားရမည်။ ဝန်ထမ်းဆုိင်ရာအချကအ်လကမ်ျား 
ေြပာင်းလဲမုရိှပါက ေြပာင်းလဲသည့်အခါတိုင်း ထပ်မံေပးပို့ရန်  ြဖစ်ပါသည်၊  

   လစာထုတ်ေပးရန်တာဝန်ရိှသူသည် တစ်နှစ်အတကွက်ျသင့်သည့်လစာဝငေ်ငခွွန်ကို ခန့်မှန်း 
တွက်ချက်၍ လစာထုတ်ေပးသည့်အချနိ်တငွ် အတတ်နုိင်ဆံုး အညီအမျှအရစ်များြဖင့် နုတ်ယူြပီး 
သက်ဆိုင်ရာ လကုန်ဆုံးြပးီ (၁၅)ရက် အတွင်း ေပးသွင်းရပါမည်၊  

  လစာမှနုတ်ယထူားသည့်လစာဝငေ်ငွခွန်များကို အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့်  အခွန်ေပးသငွး် 
နုိင်ရန် သတ်မှတ်ထားေသာ ေနာက်ဆက်တွ(ဲခ)ပါ Excel Template  တငွ ်တစ်ဦးချင်းစာရင်းကို 
ြဖည့်သွင်းရန် လုိအပ်ပါမည်။ Excel Template  ကိ ုIRD Website  ြဖစ်ေသာ  www.ird.gov.mm 
၏ Home page >> Media >> Announcement (ေြကညာချက်များ) တွင်လည်း Download 
ရယူနိုင်သည့်အြပင ်Home Page ရှ ိSearch box တွင ်Excel Template ဟုရိုက်၍လည်း Download 
ရယူနုိင်ပါသည်။   

 အလုပ်ရှင/် ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း၏ အခွန်ထမ်းမတ်ှပုံတင်အမှတ်(9 Digit TIN) ကိ ုအသံုးြပု၍ 
အခွန်ေပးေဆာင်ရမည်၊  

  MPU Debit Card ြဖင့် ေပးသွင်းြခင်းြဖစ်ပါက ြပည်တငွ်းအခွန်များဦးစီးဌာန Website  ြဖစ်ေသာ 
www.ird.gov.mm  ၏ Start Your Tax Online Payment မှတစ်ဆင့် ေပးသွင်းနုိင်ပါသည်။ 
အခွန်ေပးေဆာင်မုတစ်ကမ်ိြပုလုပ်တုိင်း လုံြခံုမုရှိေစရန်  One Time Password (OTP)ကိ ုအသံုး 
ြပုရမည်ြဖစ်၍ လစာဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ြခင်းအတွက ် သီးသန့်ဖွင့်ထားေသာ e-mail account 
(Dedicated e-mail account) တစ်ခုကို Card ေလျှာက်ထားသည့်ဘဏ်သို့ ေပးပို့ရမည်ြဖစ်ြပီး 
အဆုိပါ e-mail ၏ Security ကိ ုအသံုးြပုသူမ ှတာဝန်ယူရမည်ြဖစပ်ါသည်။ တစ်ဦးချင်းစာရင်း 
များကို သတ်မှတ်ထားေသာ Excel Template တွင် ြဖည့်သွငး်ကာ အဆုိပါ Excel file အား 
Upload File တွင ်ထည့်သငွး်ြပီး အခွန်ေပးသွင်းြခင်းနှင့်အတူ Upload တစြ်ပိုငန်ကတ်ညး် ြပုလုပ်၍ 
ြပည်တင်ွးအခွန်များဦးစီးဌာနသို့ ေပးပ့ုိရမညြ်ဖစ်ပါသည်၊ 
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  Excel Format ြဖင့် ြပည့်စုံစွာြဖည့်သွင်းထားေသာ Excel File Soft copy အား သက်ဆိုင်ရာ  
အခွန်ရံုး (SAS အခွန်ထမ်းြဖစပ်ါက အခွန်ထမ်းလုိက်နာမုစိစစေ်ရးဌာနစု - Compliance 
Management Section) သုိ့ e-mail ြဖင့်ေသာ်လည်းေကာင်း၊ သင့်ေလျာ်ရာနည်းလမ်းြဖင့် 
ေသာ်လည်းေကာင်း လစဉမ်ပျက်မကကွ် ေပးပို့ရမည်။ 

အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့် လစာဝငေ်ငွခွန်ေပးသငွ်းပီးေနာက ် Excel File ပါ အချက်အလကမ်ျား 
မှားယွင်းမတုစ်စုံတစ်ရာရိှပါက လုပ်ေဆာင်ရမည့်အချကမ်ျား 

 သက်ဆိုင်ရာလအတွင်း ေတွ့ ရှိပါက လကုန်ရက်မတိုင်မ ီ (၃) ရက ် ကိုတင်ကာ စည်းြကပ်သည့် 
အခွန်ရုံးသ့ုိ ဆက်သွယ်၍ အမှားြပင်ဆင်ချက် ေလျှာက်ထားရမည်၊ 

 အခွန်ေပးသွင်းရာတွင ် TIN မှားယွင်းြဖည့်သွင်းြခင်းေြကာင့ ် ေပးေဆာင်သည့ ် အခွန်ရံုးလဲွမှား 
ေြကာင်း ေတွ့ရှိပါက သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရုံးသို့ ေန့ချင်းအေြကာင်းြကား၍ မိမ ိအခွန်ေငေွပးသွင်း 
ခဲ့သည့် ဘဏ်သို့လည်း ချက်ချင်း ဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရန် လုိအပပ်ါသည်။ 

အီလက်ထေရာနစ်နညး်လမ်းြဖင့်လစာဝင်ေငွခွန်ေပးသွင်းရာတွင် သတိြပုေဆာင်ရွက်ရမည်အချက်များ 

 လစာဝငေ်ငခွွန်အား အြခားအခွန်အမျ ို းအစားများနှင့် စုေပါင်း၍ေပးသွင်းြခင်း၊ အခွနက်ာလအား 
ဘာနှစ်တစ်နှစခ်ျငး်စီအလုိကမ်ဟတုဘဲ် ဘာနှစ်များစုေပါငး်၍ ေပးသွင်းြခင်း၊ သတ်မှတ် 
Excel file မပါရိှြခင်းများမြဖစ်ေစေရးအတွက ်ဂရုြပုေဆာင်ရွကရ်န်နှင့် လစာဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင် 
သည့်အခါတိုင်း ေအာက်ပါအချက်အလက်များကိ ု ြပည့်စုံမှန်ကန်စွာေရွးချယ် ြဖည့်သွင်းရန်လုိအပ် 
ပါသည-်  

 အခွန်အမျ ို းအစား(Tax Type) တငွ ်ဝငေ်ငခွွန် Income Tax(IT) ကိ ုေရးွချယ်ရန်၊ 

 ေပးေဆာင်မုအမျ ို းအစား ( Payment Type ) တွင် ဝင်ေငွခွန် လစာ Pay As You Earn  
  (PAYE) ကိ ုေရွးချယ်ရန်၊   

 အခွန်ေပးေဆာင်သည့်ကာလ( Tax Period ) တွင်  မညသ်ည့်လအတွက ်ေပးသွင်းသည်ကို 
  မှန်ကန်စွာေရးွချယ်ရန်၊  

 ဝင်ေငွနှစ်(Income Year) တွင် ဝင်ေငွရရှိသည့် ဘာနှစ်ကို ေရးွချယ်ရန်၊  

 ေပးသွင်းသည့်ပမာဏ (Tax Amount) တွင် ေပးသွငး်သည့် လစာဝင်ေငွခွန် စုစုေပါင်း 
ပမာဏကို ြဖည့်သွင်းရန်။ 

ေငွထုတ်သူအရာရှိ ဂရုြပုရမည့်အချက်များ 

 ေငွထုတ်သူအရာရှိတိုင်းသည ်တစ်နှစ်အတကွက်ျသင့်သည့်လစာဝငေ်ငခွွန်ကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်၍ 
လစာထုတ်ေပးသည့်အချန်ိတငွ ်အတတ်နုိင်ဆံုး အညီအမျှအရစ်များြဖင့် နုတ်ယူြပီး သက်ဆုိင်ရာ 
လကုန်ဆုံးြပီး (၁၅)ရက်အတွင်း ေပးသွင်းရပါမည်၊  
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  အီလက်ထေရာနစ်နည်းလမ်းြဖင့် လစာဝငေ်ငွခွန်ေပးသငွး်ြခင်းြဖစပ်ါက  Excel Template တွင် 
အချက်အလကမ်ျား ြပည့်စုံစွာြဖည့်သွင်း၍ ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့ အစည်းအား အခွန်စည်းြကပ်သည့်ရုံး 
သို့ ေပးပုိ့ြခင်းသည် ပတခ(ဝင)-၁၅ ေပးပုိ့ြခင်းြဖစ်သည်ဟ ု မှတယ်ေူပးမည်ြဖစ်ြပးီ ပတခ(ဝင)-
၁၅ ထပ်မံေပးပို့ရန ်မလိုအပ်ပါ၊  

  သက်ဆိုင်ရာြမန်မာ့စီးပွားေရးဘဏ်သို့ ချလန်ြဖင့်ေပးသွင်းသည့် ကုမ္ပဏ/ီ အဖွဲ့အစည်း ြဖစ်ပါက 
လစာဝင်ေငွခွန်ေပးေဆာင်ရသည့ ်အခွန်ထမ်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အေသးစိတ်အချက်အလက်များကို 
ပတခ(ဝင)-၁၅တွင် ြဖည့်သွငး်ြပီး လစာဝင်ေငွခွန် နုတ်ယူသည့်ေန့မှ (၁၅) ရက်အတွငး် 
သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရံုးသို့ ေပးပို့ရမည ်ြဖစ်ပါသည၊်  

  လစာနှစ်ချုပ်စာရင်း ပတခ(ဝင)-၁၆ အား သက်ဆိုင်ရာ ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းက ဆကသွ်ယ် 
ေဆာင်ရွက်ရသည့်အခွန်ရုံးသို့ နှစ်စဉ်ဝင်ေငွနှစ် ကုန်ဆုံးြပီး (၃)လအတွင်း ေပးပို့ရမည်၊ SAS 
အခွန်ထမး်ြဖစ်ပါက အခွန်ထမ်းလုိက်နာမုစိစစ်ေရးဌာနစ ု(Compliance Management Section) 
သို့ ေပးပ့ုိရပါမည်၊ 

  ေငွထုတ်သူအရာရိှမှ ဝန်ထမ်းများ၏ လစာဝင်ေငွခွန်ကို ပုိမိုနုတ်မိလျှင်ေသာ်လည်းေကာငး် 
ေလျာ့နည်းနုတ်မိလျှင်ေသာ်လည်းေကာင်း ကျန်အရစ် သို့မဟုတ် အရစ်များကို ေလျှာ့၍ြဖစ်ေစ 
တုိး၍ြဖစ်ေစ နုတ်ယူေပးသွင်းရပါမည်၊         

  အခွန်ထမ်းကမု္ပဏီ/ အဖဲွ့အစည်းသည် ေနာကဆ်ကတ်ွဲ(ဂ)ပါ လစာဝင်ေငွခွန်နုတ်ယူေပးသင်ွးြခင်း 
ဆိုင်ရာအေထာက်အထားလက်မှတ် - ပတခ(ဝင)-၁၅(က) တွင် အချက်အလက်များ ြပည့်စံုစွာ 
ေရးသွင်းြပီး လစာဝင်ေငွခွန်နုတ်ယူေပးသွင်းြခင်းခံရသူများသို ့ နှစ်စဉ်ထတ်ုေပး၍ မူရင်းခဲွအား 
မှတ်တမး်ထားရှိရမည်။ အဆိုပါပုံစံ၏ စာမျက်နှာ (၂) အား ေကျာကပ်၍ စာရွက်တစ်ရွက်တည်း 
ထုတ်ယူေပးရမည်။  [ ပတခ(ဝင)-၁၅(က) ပုံစံအား ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ website 
ြဖစ်ေသာ www.ird.gov.mm ၏ Home Page>>Media >> Form for SAS Tax Offices>> 
ဝငေ်ငွေြကညာလွှာ ေခါင်းစဉ်ေအာက်ရှိ ပုံစမံျားတွင်လည်း Download  ရယူနုိင်ပါသည်]၊  

 လစာဝငေ်ငွခွန်နုတယူ်ေပးသွင်းြခင်းခံရသူများသုိ့အေထာက်အထားလက်မတှ ် ထုတ်ေပးရာတွင ်
အဆုိပါဝန်ထမ်းအတွက်  ပထမဆုံးလစာနုတ်ယူေပးသငွ်းသည့်လမှစ၍ ေရးသွင်းရမည်ြဖစ်ြပီး 
ဝန်ထမး်က မိမိရံုးတွင် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ြခင်းမရှိပါက လစာေနာက်ဆံုးနုတ်ယူေပးသွင်းသည့် 
လအထိသာေရးသွငး်ေပးရမည်။ မိမိရံုးတွင်လုပ်ကိုင်ြခင်းမရှိသည့်လများအား ကန့လ်န့ြ်ဖတမ်ျဉ်း 
ေရးဆဲွ၍ ပယဖ်ျကေ်ပးရမည်၊  

 မိမ ိ ကုမ္ပဏီ/ အဖွဲ့အစည်းမှ ဝန်ထမး်ေြပာင်းေရ့သာွးပါက ဝင်ေငွခွန်နုတ်ယူေပးသွင်းြခင်းဆုိင်ရာ 
အေထာက်အထားလက်မှတ် - ပတခ(ဝင)-၁၅(က) မူရငး်ခဲွ ကို ဝန်ထမ်းသုိ့ထုတ်ေပးရမည်။ 
ဝန်ထမ်းက ေနာက်အလုပ်ရသည့်အခါ မူရင်းခွဲကို အလုပ်ရင်ှအသစ်သုိ့ေပးရမည်။ အလုပ်ရှင် 
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အသစသ်ည် အဆုိပါမူရင်းခဲွပါ လစာဝင်ေငွပမာဏနှင့ ် မိမိရုံးမှထုတ်ေပးမည့်လစာဝငေ်ငွပမာဏကုိ 
ဘာနှစတ်စ်နှစ်စာအတွက ်လစာဝင်ေငွခွန်တွက်ချက်ရာတွင ်ထည့်သွင်းတွက်ချက်ရမည်၊  

  အီလက်ထေရာနစ်နညး်လမ်းြဖင့် ေပးသွင်းသူများအေနြဖင့ ်လစာဝငေ်ငွခွန်ေပးသင်ွးချနိ်မစှ၍လည်း 
ေကာင်း၊ ေငွသား/ချက်လက်မှတ်ြဖင့် ေပးသင်ွးသမူျားအေနြဖင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ေအာက်တိုဘာလ  
လစာအေပါ် လစာဝင်ေငွခွန်ေပးသွင်းချနိ်မှစ၍လည်းေကာင်း၊ ယခင်အသုံးြပုခဲ့သည့် အခွန်ေပး 
ေဆာငမ်ုမှတတ်မ်းစာအုပ်အစား ပူးတဲွပါ လစာဝင်ေငွခွန်နုတ်ယူေပးသွင်းြခင်းဆိုင်ရာအေထာက် 
အထားလက်မှတ-် ပတခ(ဝင)-၁၅(က) ကိ ုအသံုးြပုသွားရမည်ြဖစ်ပါသည်၊  

  အေြခပစ္စည်း ဝယ်ယူြခင်း/ တည်ေဆာက်ြခင်း/ အြခားတစ်နည်းနညး်ြဖင့်ရယူြခင်း ေဆာင်ရကွ် 
သည့်အခါ ဝင်ေငွရလမ်းတင်ြပရာတွင် ယခင်ကအသံုးြပုခ့ဲသည် အခွန်ေပးေဆာင်မုမှတ်တမး် 
စာအုပက့ဲ်သ့ုိ လစာဝငေ်ငွခွန်နုတယူ်ေပးသွငး်ြခင်းဆိုင်ရာ အေထာက်အထားလက်မှတ-်ပတခ 
(ဝင) - ၁၅(က) ကုိလည်း တင်ြပနုိင်ပါသည်။ 

အေသးစိတ်သိရှိလုိပါက  သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာဌာနခဲွ ( e-Payment Section)၊ အမှတ် 
၅၆၉/၅၇၇၊ ကုန်သည်လမ်းနှင့် မဟာဗနုလပန်းြခံလမ်းေထာင့်၊ ေကျာက်တံတားြမို့နယ်၊ ရန်ကုန်ြမို့၊ 
ဖုနး်၊ ၀၁-၈၃၇၉၀၂၁ သုိ့မဟုတ် ြပန်ြကားေရးအဖဲွ့ (ရုံးချုပ်)၊ ရုံးအမှတ်(၄၆)၊ ေနြပည်ေတာ်၊ ဖုန်း- ၀၆၇-
၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇- ၃၄၃၀၅၃၃ သို့မဟုတ ်အခွန်ထမ်းဝန်ေဆာင်မုဗဟိုအဖွဲ့၊ အမတ်ှ ၁၂၈/၁၃၂ (ဒုတိယထပ် 
နှင့် တတိယထပ်)၊ ပန်းဆုိးတန်းလမ်း၊ ေကျာက်တံတားြမို့နယ်၊ ရန်ကုန်ြမို့၊ ဖုန်း ၀၁- ၈၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-
၈၃၈၉၃၂၂၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ သုိ့မဟုတ် အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မုရုံး (မနေလး)၊ ဖုန်း- ၀၂- ၄၀၃၀၁၉၂ 
သို့မဟုတ် သက်ဆုိင်ရာ ြမို့နယ်အခွန်ဦးစးီဌာနမှူးရုံးများသုိ့ စုံစမ်းေမးြမန်းနုိင်ပါသည်။  
                
                        
                          
                             ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန 
 

 

 

 

   


