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အလီက်ထေရာနစ်နည်းြြင့် အခွန်ေ ကညာလွှာတငသွ်ငး်ြခငး်စနစ်(e-Filing Management  System) 

အေ ကာငး် သိေကာငး်စရာများ 

ရည်ရွယ်ချက် 

  ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနအေနြဖငဴ် အခွန်ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵသညဴ် လုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ 

လွယ်ြူေေချာေမွ့လျင်ြမန်ေစရန်ရည်ရွယ်၍ အီလြ်ေထေရာနစ်နည်ဵြဖင်ဴ အခွန်ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵြခင်ဵ 

စနစ်အာဵ အေြောငအ်ထည်ေဖာ် ေဆာင်ရွြေ်ထာဵရိှပပီဵြဖစ်ရာ အခွန်ထမ်ဵကြေီဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵ၊ 

အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵ (၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅) တို့၏ အခွန်ထမ်ဵြေုမ္ပဏီမျာဵြေ      

(e-Filing Management System)အသဳုဵြပု၍ ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵနုိင်ေရဵြိေစ္စရပ်မျာဵြုိေ ၁-၁၂-၂၀၂၁ 

ရြေ်ေန့မှ စတငေ်ဆာင်ရွြေ်နိုငေ် ြောင်ဵ  နိုငင်ဳပိုငသ်တင်ဵ စာမျာဵတွင်ထည်ဴသွင်ဵေဖာ်ြပခဲဴပပီဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

သ့ုိြဖစ်ပါ၍ အခွန်ထမ်ဵြပည်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ အခွန်ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်မျာဵ ေဆာင်ရွြ်ေ 

ရာတွင် လွယ်ြူေရှင်ဵလင်ဵစွာ သိရိှနုိင်ေစရန်ရည်ရွယ်၍  ဤစာေစာင်အာဵ ထုတ်ြပန်ရြခင်ဵ ြဖစ်ပါသည်။ 

အခွန်ေ ကညာလွှာ 

 အခွန်ေ ြေညာလွှာဆိုသည်မှာ ဦဵစီဵဌာနသို့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦဵဦဵြေ တင်သွင်ဵရမညဴ် ေ ြေညာလွှာ 

သ့ုိမဟုတ် အခွန်ထမ်ဵြုိေယ်စာဵ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနြေ ြပုစုေပဵသည်ဴ ပုဂ္ဂိုလ် သ့ုိမဟုတ် အြခာဵ 

ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵေပဵေဆာင်ရမည်ဴ အခွန်တာဝန်ဆုိင်ရာသတင်ဵအချြ်ေအလြ်ေြုိေ ေဖာ်ြပထာဵေသာေ ြေညာလွှာ 

ြုိေ ဆုိလုိသည်။ ယင်ဵစြောဵရပ်တွင် သတင်ဵအချြ်ေအလြ်ေေ ြေညာလွှာလည်ဵပါဝင်သည်။ 

တငသွ်ငး်သည့်ေ ကညာလွှာအေေါ် တာဝန်ခံြခငး် 

 အခွန်ထမ်ဵသည် အခွန်ေ ြေညာလွှာ၏ မှန်ြေန်တိြေျမှုနှငဴြ်ပည်ဴစုဳမှုြေိ ု တာဝန်ခဳရမည်။ သ့ုိရာတွင် 

အခွန်ထမ်ဵသည် ဥပေဒအရ မစွမ်ဵေဆာငန်ိုငသ်ူြဖစ်ပါြေ အခွန်ထမ်ဵ ၏ တရာဵဝင်ြေိုယ်စာဵြပုသူ 

သ့ုိမဟုတ် ြုိေယ်စာဵလှယ်သည် အခွန်ေ ြေညာလွှာ၏ မှန်ြေန်တိြေျမှုနှင်ဴြပည်ဴစဳုမှုြုိေ တာဝန်ခဳရမည်။ 

(အခွန်ဆိုင်ရာစီမဳအပု်ချုပ်မှုဥပေဒပုဒမ် ၂၂ (ဃ) အရ) 

ေ ကညာလွှာတင်သွငး်ရန် တာဝန်ရှိြခင်း  

(က) ဝငေ်ငခွွန်  

 မည်သူမဆုိဝင်ေငွနှစ်အတွင်  ဵဝင်ေငွခွန်စည်  ဵြေပ်ထုိြ်ေသည်ဴ စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွရရိှလျှင် ထုိဝင်ေငွနှစ်အတွြ်ေ 

မိမိ၏ဝင်ေငွေ ြေညာလွှာြေိုလည်ဵေြောင်ဵ၊ ဘာသာေရဵ သို့မဟုတ် ြေုသိုလ်ေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵ 

မှအပ ြေုမ္ပဏီအပါအဝင် မည်သညဴ်ပုဂ္ဂိုလ်စုမဆို ထိုဝင်ေငွနှစ်အတွြေ် ြမတ်စွန်ဵေငွရှိသည်ြဖစ်ေစ၊ 

မရိှသည်ြဖစ်ေစ ဝင်ေငွေ ြေညာလွှာြုိေလည်ဵေြောင်ဵ ဝင်ေငွနှစ်ြုေန်ဆဳုဵပပီဵ  ၃ လအတွင်ဵ ေပဵပ့ုိရမည်။ 

ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်ေငွေ ြေညာလွှာ ပတခ(ဝင)-၁(ြေ) ပဳုစဳ ြဖင်ဴတင်သွင်ဵရမည်။ (ဝငေ်ငွခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇ 

အရ) 
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 တစ်ဦဵချင်ဵပုဂ္ဂိုလ်မျာဵအေနြဖင်ဴ လစာဝင်ေငွသာရရိှသူြဖစ်လျှင်  ဝင်ေငွေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵရန် မလုိ 

အပ်ပါ။  

 အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငေွ ြေညာလွှာြေို အေြခပစ္စည်ဵေရာင်ဵ ချသည်ဴေန့မှ ရြေ်ေပါင်ဵ  ၃၀ အတွင်ဵ 

တင်သွင်ဵရမည်။ အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵရာ၌ စုေပါင်ဵတင်သွင်ဵသညဴ် အေြခ 

ပစ္စည်ဵမှ ြမတ်စွန်ဵေငွေ ြေညာလွှာ ပတခ(ဝင)-၁(ဂ) ပဳုစဳ နှင်ဴ ေရာင်ဵချ၊ လဲလှယ်၊ လွှဲေြပာင် ြဵခင်  ဵ အလုိြ်ေ 

တင်သွင်ဵသည်ဴ အေြခပစ္စည်ဵမှြမတ်စွန်ဵေငွေ ြေညာလွှာ ပတခ(ဝင)-၁(ဃ) ပုဳစဳြဖင်ဴ တငသွ်င်ဵရမည်။ 

(အေြခပစ္စည်ဵ ဆိုရာတွင် ေြမ၊ အေဆာြေ်အအဳုနှငဴ် ယင်ဵ တို့၏ အခန်ဵမျာဵ၊ ယာဉ်နှငဴ်လုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာ 

မတည်ပစ္စည်ဵြေိုဆိုသည်။ ယင်ဵ စြောဵရပ်တွင် အစုရှယ်ယာနှငဴ် ြေတိဝန်ခဳချုပ်တို့အြပင ် ေငေွချဵ 

သြေ်ေသခဳလြေ်မှတ်မျာဵ၊ ယင်ဵ တို့ြေဲဴသ့ုိေသာ အလာဵတူစာချုပ်စာတမ်ဵမျာဵလည်ဵ ပါဝင်သည်။)  

(ခ)  ကုန်သွယ်လုေ်ငန်းခွန်  

 မည်သူမဆို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ အခွန်စည်ဵ ြေပ်ထိြုေ်ေသာ ေရာင်ဵ ရေင ွသ့ုိမဟုတ် ဝန်ေဆာငမ်ှုရေငွ 

ရိှလျှင် သုဳဵလတစ်ကြေိမ်ေ ြေညာလွှာြေို သြေ်ဆိုင်ရာသုဳဵလပတ်ြေုန်ဆုဳဵပပီဵေနာြ်ေ တစ်လအတွင်ဵ 

သြ်ေဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵသ့ုိေပဵပ့ုိရမည်။ ြုေမ္ပဏီအခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ သဳုဵလပတ်ြုေန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် 

ေ ြေညာလွှာြုိေ ပတခ(ြေသခ)-၅(ြေ) ြဖငဴ ်တငသွ်င်ဵ ရမည်။ (ြေုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၂ 

(ြေ) အရ) 

 မည်သူမဆို နှစ်တစ်နှစ်အတွင်ဵ အခွန်စည်ဵ ြေပ်ထုိြေ်ေသာ ေရာင်ဵ ရေင ွ သ့ုိမဟုတ် ဝန်ေဆာငမ်ှု 

ရေငွရိှလျှင် ယင်ဵ နှစ်အတွြေ် နှစ်ချုပ်ေ ြေညာလွှာြေို သြေ်ဆိုငရ်ာနှစ်ြုေန်ဆဳုဵပပီဵ သဳုဵလအတွင်ဵ 

သြ်ေဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵသ့ုိေပဵပ့ုိရမည်။ ြုေမ္ပဏီအခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ နှစ်ချုပ်ြုေန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန် 

ေ ြေညာလွှာြေို ပတခ(ြေသခ)-၁၁(ြေ) ပုဳစဳြဖငဴ်တငသွ်င်ဵ ရမည်။ (ြေုန်သွယ်လုပ်ငန်ဵခွန်ဥပေဒပုဒ်မ 

၁၃ (ြေ) အရ) 

(ဂ) အထူးကုန်စည်ခွန်  

 အခွန်ြေျသငဴ်ေသာအထူဵြေုန်စည်ြေို ြပည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် တင်ပို့သူသည် အထူဵ 

ြေုန်စည်ြေို ထုတ်လုပ်ေရာင်ဵချြခင်ဵ သို ့မဟုတ် ြပည်ပသို ့တင်ပိ ု ့ြခင်ဵအတွြေ် သုဳဵလပတ် 

ေ ြေညာလွှာြေို သြေ်ဆိုင်ရာသုဳဵလပတ်ြေုန်ဆုဳဵပပီဵ ၁၀ ရြေ်အတွင်ဵ သြေ်ဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵသို ့ 

တင်သွင်ဵရမည်။ (အထူဵြေုန်စည်ခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆(ြေ) အရ) 

 အထူဵြေုန်စည်ခွန်ေ ြေညာလွှာြေို ပတခ(အထခ)-၈ ပုဳစဳြဖင်ဴတင်သွင်ဵရမည်။ (အထူဵြေုန်စည်ခွန် 

ဉပေဒပုဒ်မ ၁၆ (ဂ)အရ) 

 အထူဵြုေန်စည်ခွန်ေ ြေညာလွှာြုိေ သဳုဵလတစ်ကြိေမ်သာတင်သွင်ဵရပပီဵ နှစ်ချု ပ်ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵရန် 

မလိုအပ်ေပ။ 
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အလီက်ထေရာနစ်နည်းြြင့်ေ ကညာလွှာတင်သွင်းြခငး်(e- Filing Management System) 

 အခွန်ထမ်ဵြုေမ္ပဏီမျာဵ၏ ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ်ြုိေ ၁-၁၂-၂၀၂၁ ရြ်ေေန့မှစတင်၍ 

အီလြေ်ထေရာနစ်နည်ဵြဖငဴ်သာ တစ်ေြပဵညီတင်သွင်ဵေစရန် ေြပာင်ဵလဲြေျငဴ်သုဳဵသွာဵမညဴ်အစီ 

အစဉ်ြေို ြပည်သူပိုင်သတင်ဵစာမျာဵတွင် ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပခဲဴပပီဵြဖစ်ပါသည်။ အခွန်ဆိုင်ရာစီမဳ  

အပု်ချုပ်မှုဥပေဒပုဒ်မ ၁၉၊ ပုဒမ်ခွဲ (ဂ) အရ အီလြေ်ထေရာနစ်စနစ်ြဖငဴ် ေ ြေညာလွှာေပဵပို့ရာတွင် 

ဦဵစီဵဌာနြေ အီလြေ်ထေရာနစ်နည်ဵြဖငဴ် လြေ်ခဳရရိှသည်ဴေန့ သုိ့မဟုတ် ယင်ဵ ေန့သည်အမျာဵသူ 

ရုဳဵပိတ်ရြေ်တွငြ်ေျေရာြေ်လျှင ် ယင်ဵ ေန့နှငဴတ်စ်ဆြေ်တည်ဵြဖစ်ေသာ အမျာဵြပည်သူရုဳဵဖွငဴ်ရြေ်တွင် 

လြေ်ခဳရရိှသည်ဟု သတ်မှတ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ 

e- Filing စနစ်အသံုးြေုြခင်းြြင့်ရရှလိာမည့် အကျ ိုးေကျးဇူးများ 

 အခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖငဴ် အီလြေ်ထေရာနစ်နည်ဵြဖငဴ် ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵြခင်ဵစနစ် (e-Filing 

Management System) ြုိေ အသဳုဵြပု၍ တင်သွင်ဵြခင်ဵအာ ြဵဖင်ဴ သြ်ေဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵမျာဵသ့ုိ လူြုိေယ်တုိင် 

သွာဵေရာြ်ေရန်မလုိဘဲ အချန်ိေနရာမေရွဵ တင်သွင်ဵနုိင်သည်ဴအတွြ်ေ အချန်ိနှင်ဴြုေန်ြေျစရိတ် သြ်ေသာ 

နိုငြ်ခင်ဵ ၊ အခွန်ရုဳဵမျာဵနှငဴ်တိုြေ်ရိုြေ်ထိတွ့မှုြေိုေလျာဴချနိုငြ်ခင်ဵ ၊ အခွန်ဆိုင်ရာအချြေ်အလြေ်မျာဵြေို 

(Digital Format) ြဖငဴ် မှန်ြေန်တိြေျစွာရရိှနိုင်ြခင်ဵ ၊ ေဆာငရွ်ြေ်လိုသည်ဴလုပ်ငန်ဵမျာဵြေို လျငြ်မန်စွာ 

ေဆာငရွ်ြေ်နိုငြ်ခင်ဵ  စသည်ဴအြေျ ိုဵေြေျဵဇူဵမျာဵ ရရိှနိုင်ပါသည်။  

e- Filing စနစ်အသံုးြေုရာတွင် သတိြေုေဆာငရ်ွက်ရမည့်အချက်များ 

 Account Registration ြပုလုပ်ရာတွင ် မိမိအမှန်တြေယ်အသဳုဵြပုေနသည်ဴ အီဵ ေမဵလ်နှငဴ် 

ဖုန်ဵနဳပါတ်ြေိုသာ ြဖည်ဴသွင်ဵရန် ြဖစ်ပါသည်။ 

 အခွန်ထမ်ဵမှ တိုြေ်ရိုြေ်တငသွ်င်ဵ ြခင်ဵြဖစ်ပါြေ အခွန်ထမ်ဵလြေ်မှတ်ဖိုင် လိအုပ်မည် ြဖစ်သည်။ 

 အခေ ြေဵေငွယူ၍ ေ ြေညာလွှာြဖည်ဴသွင်ဵသူ (Paid Preparer) မှ တငသွ်င်ဵြခင်ဵ ြဖစ်ပါြေ Paid 

Preparer ၏ လြေ်မှတ်ဖိငုအ်ြပင် အခွန်ထမ်ဵ မှ မိမိ Account သ့ုိ ဝငေ်ရာြေ်ြော အတည်ြပု 

လြေ်မှတ်ေရဵထိုဵရန် လိအုပ်မည်ြဖစ်ပါသည်။ ထိသုို့ေဆာငရွ်ြေ်ပပီဵမှသာ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ ဆြေ်လြေစ်ိစစ်နိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

 ေ ြေညာလွှာမျာဵအာဵ စိစစ်ရာတွင် သြေ်ဆိုငရ်ာရုဳဵမျာဵတွင် Hard Copy တငသွ်င်ဵ စဉ်ြေအတိုင်ဵ  

ြပည်ဴစုဳမှု ရိှ/ မရိှ စိစစ်မည်ြဖစ်ပပီဵ ေ ြေညာလွှာြဖည်ဴသွင်ဵသူမျာဵအေနြဖင်ဴလည်ဵ ေ ြေညာလွှာ 

ြဖညဴ်သွင်ဵပုဳ ညွှန် ြောဵချြေ်မျာဵအတိုင်ဵ ြပညဴ်စုဳစွာြဖညဴ်သွင်ဵရန် လိုအပ်မည်ြဖစ်သည်။ 

  အခွန်ထမ်ဵမှ ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵ ပပီဵ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနမှ စိစစ်ေဆာင်ရွြေ်ရမည် 

 ြဖစ်သြဖငဴ်ေ ြေညာလွှာတငသွ်င်ဵ ရမည်ဴ ေနာြေ်ဆုဳဵေန့ရြေ်၊ ေနာြေ်ဆုဳဵအချနိ်မှ တငသ်ွင်ဵြခင်ဵ မျ ို ဵ 

 မြဖစ်ေစေရဵအတွြေ် အခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ သတိြပုေပဵေစလိုပါသည်။ 
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အခွန်ထမ်းများမှ Account Registration ြေုလုေ်ေုံ 

 Online မှတစ်ဆငဴ် ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵ ြခင်ဵြေို ေဆာငရွ်ြေ်ရန်အတွြေ် ပထမဦဵစွာ Browser 

တွင် www.ird.gov.mm ဟုရိုြေ်ထည်ဴပပီဵ ဝငေ်ရာြေ်ရပါမည်။ 

 အခွန်ထမ်ဵအလိုြေ် Account Register  ြပုလုပ်ရန်အတွြေ် “Register” ေပါ်တွင် Click နှိပ်ပါ၊ 

 Register ြပုလုပ်ရာတွင ်လိအုပ်မည်ဴ ေအာြေ်ပါအချြေ်အလြေ်မျာဵအာဵ ြဖည်ဴပါ-  

 (၁) အခွန်ထမ်ဵြေိုယ်တိုင်တငသွ်င်ဵ ြခင်ဵြဖစ်ပါြေ User Type တွင် Taxpayer ြေိုေရွဵ ပါ။ 

(၂) Tax Office တွင် သြေ်ဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵြေို ေရွဵပါ။ 

(၃) TIN Number တွင် ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵမည်ဴ ြုေမ္ပဏီ၏ ဂဏန်ဵ ၉ လဳုဵပါ TIN No ြုိေ 

 ထည်ဴပါ။ 

 (၄) E-mail တွင် မိမိအသဳုဵြပုလိသုည်ဴ E-mail ြေို ထည်ဴပါ။ 

 (၅) Phone Number တွင် e-Filing ြေိစ္စအတွြေ် ဆြေ်သွယ်ေဆာင်ရွြေ်ရမည်ဴ ဖုန်ဵနဳပါတ်ြေို 

  ထည်ဴပါ။ 

 (၆) ထို့ေနာြေ် CAPTCHA Code ြေိုထည်ဴပါ။ 

 (၇) အချြေ်အလြေ်မျာဵ ြဖည်ဴသွင်ဵပပီဵပါြေ Register Button ြေို နှိပပ်ါ။ 

 “Registration has finished!” ဟုေပါ်လာပါြေ Registration Request ြပုလုပ်ြခင်ဵ ပပီဵစီဵပပီ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

 ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနမှ အချြေ်အလြေ်မျာဵစစ်ေဆဵပပီဵ  Registration အတညြ်ပုေပဵပါ 

မည်။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနမှ အတည်ြပုပပီဵပါြေ  “IRD: Confirm your account” 

ဆိုသည်ဴ E-mail ြေို လြ်ေခဳရရိှမည်ြဖစ်ပပီဵ User name နှင်ဴ Password ထည်ဴသွင်ဵရန်အတွြ်ေ 

“here” ြုိေ click နိှပ်ပါ။ 

 E-mail Confirmation Page တွင် မိမနိှငဴ်သြေ်ဆိုင်သည်ဴအချြေ်အလြေ်မျာဵနှငဴ ်လျှ ို ့ဝှြေ်ြေုဒ်ြေို 

ထည်ဴသွင်ဵပါ။ ထ့ုိေနာြ်ေ “Confirm E-mail” ြုိေ Click နိှပ်ပါ။ “Account is ready” ေပါ်လာပါြေ 

Login  ဝငေ်ရာြေ်နိုင်ပါမည်။ 

 မိမ ိ  Account Register ြပုလုပ်ထာဵသည်ဴ အခွန်ထမ်ဵအတွြေ် စတင်အသဳုဵြပုနိုငေ် ြောင်ဵ ြေို  

ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနမှလည်ဵ “Approve Permission to Access Taxpayer 

Information” ဆိုသည်ဴ E-mail ြေို ြပန် ြောဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 Login အချြေ်အလြေ်မျာဵြဖစ်ေသာ User type ၊ E-mail ၊  Password နှငဴ ် CAPTCHA Code 

မျာဵြဖငဴ ်Login ဝငေ်ရာြေ်ပပီဵ ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵြခင်ဵ ြေို စတငြ်ပုလုပ်နိုင်ပပီ ြဖစ်ပါသည်။ 

အခေ ကးေငွယူ၍ ေ ကညာလွှာြြည့်သွငး်သူ  (Paid Preparer) မ ှAccount Registration ြေုလုေ်ေု ံ

 Online မှတစ်ဆငဴ် ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵ ြခင်ဵြေို ေဆာငရွ်ြေ်ရန်အတွြေ် ပထမဦဵစွာ Browser 

တွင် www.ird.gov.mm ဟုရိုြေ်ထည်ဴပပီဵ ဝငေ်ရာြေ်ရပါမည်။ 

http://www.ird.gov.mm/
http://www.ird.gov.mm/
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 အခွန်ထမ်ဵအလိုြေ် Account Register ြပုလုပ်ရန်အတွြေ် “Register” ေပါ်တွင ်click နှိပ်ပါ။ 

 ေ ြေညာလွှာြုိေ အခွန်ထမ်ဵမှတင်သွင်ဵြခင်ဵမဟုတ်ဘဲ ေဆာင်ရွြ်ေခယူ၍ ေ ြေညာလွှာ ြဖည်ဴသွင်ဵသူ 

(Paid Preparer) မှ ြဖညဴ်သွင်ဵမည်ဆိုပါြေ  Paid Preparer မှ ေအာြေ်ပါ နည်ဵ လမ်ဵအတိုင်ဵ   

Register ြပုလုပ်ရမည်- 

(၁)  User Type တွင်  Paid preparer ြေိုေရွဵ ပါ။ 

(၂) Tax Office တွင် ေ ြေညာလွှာြဖည်ဴသွင်ဵ မည်ဴ အခွန်ထမ်ဵနှငဴ ်သြေ်ဆိုင်သည်ဴရုဳဵြေိုေရွဵပါ။ 

(၃) TIN Number တွင် ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵ မည်ဴ ြေုမ္ပဏီ၏ ဂဏန်ဵ ၉ လုဳဵ ပါ TIN No 

 ြေိုထည်ဴပါ။ 

  (၄) E-mail တွင် Paid Preparer ၏ E-mail ြေိုထည်ဴပါ။ 

 (၅) Phone Number တွင် e-Filing ြိေစ္စအတွြ်ေ ဆြ်ေသွယ်ေဆာင်ရွြ်ေရမည်ဴ Paid Preparer 

  ၏ ဖုန်ဵနဳပါတ်ြေိုထည်ဴပါ။ 

 (၆) ထို့ေနာြေ် CAPTCHA  Code ြေိုထည်ဴပါ။ 

 (၇) အချြေ်အလြေ်မျာဵ ြဖည်ဴသွင်ဵပပီဵပါြေ Register button ြေိုနှိပပ်ါ။ 

 Paid Preparer မှ Register ြပုလုပ်ပပီဵပါြေ အလုပ်အပ်နှဳသူ အခွန်ထမ်ဵ ၏ အေြောငဴ်Home တွင် 

Request Notification ြေို ေတွ့ရမည်။ အလုပ်အပ်နှဳသူ အခွန်ထမ်ဵမှ Paid Preparer request 

အာဵစိစစ်ပပီဵ confirm ြပုလုပ်ရန်အတွြေ် “Request E-mail” ြေို click နှိပ်ပါ။ 

 ထို့ေနာြေ် Edit ြေို click နှိပ်ပါ။ 

 Paid Preparer  request အာဵစိစစ်ပပီဵ Status တွင်ေရွဵ ချယ်ပါ။ Start Date နှငဴ ်End Date တွင်  

Paid Preparerြေို အလုပ်အပ်နှဳထာဵသည်ဴြောလအာဵ ေရွဵချယ်ပါ။ ေရွဵချယ်ြဖည်ဴသွင်ဵပပီဵပါြေ 

save buttonြေို click နှိပ်ပါ။ 

 အခွန်ထမ်ဵမှ Paid Preparer၏ register အာဵ confirm ြပုလုပ်ပပီဵပါြေ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵ 

ဦဵစီဵဌာနမှ အချြေ်အလြေ်မျာဵစစ်ေဆဵပပီဵ Registration အတည်ြပုေပဵပါမည်။ “IRD Confirm 

your account” ဆိုသည်ဴ E-mailြေို လြေ်ခဳရရိှမည်ြဖစ်ပပီဵ User Name နှငဴ ် Password 

ထည်ဴသွင်ဵ ရန်အတွြေ် “here”ြေို click နှိပ်ပါ။ 

 E-mail Confirmation Page တွင် မိမိနှင်ဴသြ်ေဆုိင်သည်ဴ အချြ်ေအလြ်ေမျာဵနှင်ဴ လျှ ို ့ဝှြ်ေြုေဒ်ြေို 

ထည်ဴသွင်ဵ ပါ။ ထို့ေနာြေ် “Confirm Email” ြေို click နှိပ်ပါ။ “Account is ready” ေပါ်လာပါြေ 

Login ဝငေ်ရာြေ်နိုငပ်ါမည်။ 

 မိမ ိAccount Register ြပုလုပ်ထာဵသည်ဴ အခွန်ထမ်ဵ အတွြေ် စတငအ်သဳုဵြပုနိုငေ် ြောင်ဵ ြေို IRD 

မှလည်ဵ “Approve Permission to Access Taxpayer Information ” ဆိုသည်ဴ E-mail ြေို 

ြပန် ြောဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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 Login အချြေ်အလြေ်မျာဵြဖစ်ေသာ User Type ၊ E-mail ၊ Password နှငဴ် CAPTCHA Code 

မျာဵြဖငဴ် Login ဝငေ်ရာြေ်ပပီဵ ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵြခင်ဵ ြေို စတငြ်ပုလုပ်နိုင်ပပီြဖစ်ပါသည်။ 

ေ ကညာလွှာတင်သွငး်ေုံအဆင့်ဆင့် 

 ေ ြေညာလွှာြေို ေအာြေ်ေဖာ်ြပပါ နည်ဵလမ်ဵ (၂) မျ ို ဵြဖင်ဴ တငသ်ွင်ဵနိုငပ်ါသည် - 

 (၁) စနစ်အတွင်ဵရှိ ေ ြေညာလွှာပုဳစဳတွင ်ြဖည်ဴသွင်ဵ ၍ တငသွ်င်ဵြခင်ဵ ။ 

 (၂) Fillable PDF တွင်  Offline ြဖည်ဴသွင်ဵပပီဵမှ စနစ်အတွင်ဵ File upload ြပုလုပ်၍ တင်သွင်ဵြခင်ဵ။ 

 ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵ ရန်အတွြေ် မိမိ၏သြေ်ဆိုင်ရာ User Account မျာဵြဖငဴ ် Login ဝငပ်ါ။  

Login ဝငပ်ပီဵေနာြေ် ေ ြေညာလွှာမျာဵြဖညဴ်သွင်ဵ / upload ြပုလုပ်နိုငရ်န်အတွြေ် “ေ ြေညာလွှာ 

တငသွ်င်ဵ ရန်” ြေိ ုclick နှိပ်ပါ။ 

 စနစ်အတွင်ဵရှိ ေ ြေညာလွှာပုဳစဳတွင ် ြဖည်ဴသွင်ဵ၍ တငသွ်င်ဵ မည်ဆိုပါြေ မိမတိငသွ်င်ဵ လိုသည်ဴ 

အခွန်ထမ်ဵအမည် (Taxpayer) ၊ အခွန်အမျ ို ဵအစာဵ(Tax Type)၊ ေ ြေညာလွှာအမျ ို ဵအစာဵ 

(Return Type) ၊ အခွန်နှစ် (Income Year) စသည်တို့ြေို ေရွဵချယ်ပပီဵ “Create Tax Return” 

button  ြေို click နှိပ်ပါ။ 

 ေ ြေညာလွှာပဳုစဳြေျလာပါြေ မိမိတင်သွင်ဵမည်ဴေ ြေညာလွှာ အမျ ိုဵအစာဵေပါ်မူတည်၍ SAS ရဳုဵမျာဵ 

မှ ြဖန့်ေဝထာဵသညဴ် သို ့မဟုတ် www.ird.gov.mm တွင်လွှငဴ်တင်ထာဵသညဴ် ေ ြေညာလွှာ 

ြဖည်ဴသွင်ဵသည်ဴ ညွှန် ြောဵချြေ်မျာဵအတိုင်ဵ  ဆြေ်လြေ်ြဖည်ဴသွင်ဵပါ။ 

 ေ ြေညာလွှာြဖည်ဴသွင်ဵသည်ဴ ညွှန် ြောဵချြေ်မျာဵအတိုင်ဵ ပူဵတွဲစာရင်ဵ နှငဴ် စာရွြေ်စာတမ်ဵမျာဵြေို 

“Attach File” button တွင် click နိှပ၍် attached တဲွပါ။ ြဖည်ဴသွင်ဵထာဵေသာ အချြေ်အလြ်ေ 

မျာဵအာဵ ြပန်စစ်ရန်လိုအပ်ပါြေ “Save Draft” ြေို click နှိပ်ပါ။ ြဖည်ဴသွင်ဵမှုမျာဵ မှန်ြေန်ပပီဵ 

ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ တငသွ်င်ဵ မည်ဆိုပါြေ “Checked Return”ြေို click နှိပ်ပါ။ 

 “Checked Return”ြေို click နှိပ်ပပီဵေနာြေ် အချြေ်အလြေ်မျာဵြဖညဴ်သွင်ဵမှုမှန်ြေန်ပါြေ 

“Declaration of Taxpayer or Representative” အခွန်ထမ်ဵမှ လြေ်မှတ်ေရဵထိုဵရမညဴ် 

စာမျြေ်နှာတြေ်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ Signature ေနရာတွင်အခွန်ထမ်ဵ၏ လြေ်မှတ်ဖိုင်ြေို 

ေရွဵချယ်၍ ထည်ဴသွင်ဵပါ။ ထို့ေနာြေ် ေ ြေညာလွှာတငသွ်င်ဵ သည်ဴေန့ြေို ေရွဵချယ်ပါ။ လြေ်မှတ် 

ေရဵထုိဵသူ အခွန်ထမ်ဵ၏အမည်နှင်ဴရာထူဵြုိေ ထည်ဴသွင်ဵပါ။ ပပီဵေနာြ်ေ “Submit Return” button 

ြေို click နှိပ်ပါ။ 

 Submit ြပုလုပ်ပပီဵပါြေ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ သြေ်ဆိုင်ရာရုဳဵမျာဵရှိ တာဝန်ရှိသူ 

မျာဵြေ ေ ြေညာလွှာပါအချြေ်အလြေ်မျာဵအာဵစိစစ်ပပီဵ ေ ြေညာလွှာမျာဵအာဵ လြေ်ခဳေ ြောင်ဵ  

သ့ုိမဟုတ် အချြ်ေအလြ်ေမျာဵအာဵ ထပ်မဳေပဵပ့ုိရန်လုိအပ်ေ ြောင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အဓိြေအချြ်ေမျာဵ 

လိုအပ်ေသာေ ြောငဴ် ေ ြေညာလွှာအာဵ လြေ်မခဳသြဖငဴ် ြပန်လည်တင်သွင်ဵရန် လိုအပ်ေ ြောင်ဵ 

စသည်တို့ြေို E-mail မှ တစ်ဆငဴ်ေပဵပိုမ့ည်ြဖစ်ပါသည်။ 

http://www.ird.gov.mm/
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 မိမတိင်သွင်ဵထာဵသည်ဴ ေ ြေညာလွှာမျာဵအာဵ “Return List” တွင် ြပန်လည် ြေည်ဴရှုနိုင်ပါသည်။ 

Submitted Tax Return သာလျှင် ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ သြေ်ဆိုင်ရာရုဳဵသ့ုိ ေရာြေ်ရိှ 

မည်ြဖစ်ပပီဵ ထိုသို့ ေရာြေ်ရိှမှသာ စိစစ်ြခင်ဵ ြေို ေဆာငရ်ွြေ်နိုင်မည်ြဖစ်သည်။ 

အခွန်ထမ်း၏လက်မှတ်ြိုင်(Digital Signature)အြြစ် SMS Message အသံုးြေု၍ 

ေ ကညာလွှာ တငသွ်င်းေုံအဆင့်ဆင့်(User Guide) 

 အီလြ်ေထေရာနစ်စနစ်ြဖင်ဴ အခွန်ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵမှုစနစ် (e-Filing Management System) 

အသဳုဵြပု၍ ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵပါြေ အခွန်ထမ်ဵ (သ့ုိမဟုတ်) ြုိေယ်စာဵလှယ်၏ ြေတိဝန်ခဳချြ်ေ 

ြဖည်ဴသွင်ဵရသည်ဴအပုိင်ဵ တွင် အခွန်ထမ်ဵ ၏လြေ်မှတ်ဖိုင် (Digital Signature) အြဖစ် SMS 

Message အသဳုဵြပုပပီဵ ေ ြေညာလွှာတွင် လြေ်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်ဴ သြေ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရိှသူ၏ 

မုိဘုိင်ဵလ်ဖုန်ဵနဳပါတ်သ့ုိ Verification Code ေပဵပ့ုိြော အဆုိပါ Code ြဖင်ဴ ေ ြေညာလွှာတွင် 

ထည်ဴသွင်ဵ အသဳုဵြပုနိုင်ပါသည်- 

 ပထမဦဵစွာ အခွန်ထမ်ဵြေုမ္ပဏီမျာဵအေနြဖင်ဴ မိမိတို့ Account Register ြပုလုပ်ထာဵ 

 ေသာ E-mail နှငဴ ် Password တို့ြဖင်ဴ Login ဝငေ်ရာြေ်ပပီဵပါြေ Two-Factor 

 Authentication အတွြ်ေ Register ြပုလုပ်ရန် Two-Factor Registration ြုိေ click နိှပ်၍ 

 ဝငေ်ရာြေ်ရပါမည်။ 

 မုိဘုိင်ဵလ်ဖုန်ဵနဳပါတ်ြုိေ Register ြပုလုပ်ရန်အတွြ်ေ(Welcome to IRD e-Filing System) 

 စာသာဵြဖငဴ် Page တြေ်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ထို့ေနာြေ် Full Name(အမည်အြပည်ဴအစုဳ)၊ Contact E-mail (အီဵေမဵလ်လပိ်စာ၊ Title 

 (ရာထူဵ)နှငဴ် SMS Code ရယူနိုင်ရန်အတွြေ် Register ြပုလုပ်မည်ဴ မိုဘိုင်ဵ လ်ဖုန်ဵနဳပါတ် 

 တစ်ခုထည်ဴသွင်ဵ ၍ Verification Code ရယူနိုငရ်န် Get Button  ြေို Click နှိပ်ပါ။ 

 Register ြပုလုပ်မည်ဴမုိဘုိင်ဵလ်ဖုန်ဵနဳပါတ်တွင်ရရိှသည်ဴ Code ြုိေထည်ဴသွင်ဵအတည်ြပုနုိင် 

ရန်အတွြေ် (Verify Number Box) ြေျလာမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 Register ြပုလုပ်ရန် ထည်ဴသွင်ဵထာဵေသာ မိုဘိုင်ဵလ်ဖုန်ဵနဳပါတ်သ့ုိ SMSPoh မှေပဵပို့ေသာ 

Verification Code ရရိှမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 Verification Code ထည်ဴသွင်ဵြခင်ဵ  မှန်ြေန်ပါြေ Success Alert  ြပမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 ထို့ေနာြေ် အဆိုပါမိုဘိုင်ဵလ်ဖုန်ဵနဳပါတ်ြေို သိမ်ဵဆည်ဵထာဵနိုငရ်န်အတွြေ် Save Number 

Button ြေို Click နှိပ်ပါ။ 

 မိုဘိုင်ဵလ်ဖုန်ဵနဳပါတ်Register ြပုလုပ်ြခင်ဵပပီဵစီဵပါြေ (Thank you very much Internal 

Revenue Department )Page တြေ်လာမည် ြဖစ်ပါသည်။ 
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 ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵ မည်ဆိုပါြေ ယခင်အတိုင်ဵ တငသွ်င်ဵလိုသည်ဴ ေ ြေညာလွှာအမျ ို ဵ 

အစာဵြုိေေရွဵချယ်၍ သြ်ေဆုိင်ရာအချြ်ေအလြ်ေမျာဵြုိေ မှန်ြေန်ြပည်ဴစဳုေအာင်ထည်ဴသွင်ဵပါ။ 

 အခွန်ထမ်ဵ (သို့) ြေိုယ်စာဵလှယ်၏ ြေတိဝန်ခဳချြေ် ြဖညဴ်သွင်ဵရသညဴ်အပိုင်ဵတွင် 

အခွန်ထမ်ဵလြေ်မှတ်မှတ်တမ်ဵြေိုသာ ထည်ဴသွင်ဵ ၍ အတညြ်ပုလိုပါြေ Normal Signing 

ြေိုေရွဵ ပါ။ 

 Register ြပုလုပ်ထာဵေသာ မိုဘိုင်ဵလ်ဖုန်ဵနဳပါတ်မတှစဆ်ငဴ ် Digital Signature အြဖစ် 

SMS Message အသဳုဵြပု၍ Verify ြပုလုပ်လိပုါြေ Two-Factor Signing  ြေိုေရွဵ ၍ Code 

ရယူနိုင်ရန် Get Code Buttonြေို Clickနှိပ်ပါ။                            

 Verification Code ထညဴ်သွင်ဵရန် သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် Time Limit အတွင်ဵ မိမိတို့ဖုန်ဵ 
နဳပါတ်တွင် ရရှိသညဴ် Code ြေို Input Code ေနရာတွင် မှန်ြေန်စွာ ထည်ဴသွင်ဵ၍ Verify 
Button ြေို Click နှိပ်ပါ။ 

 Code ထည်ဴသွင်ဵ၍ Verification ြပုလုပ်ပပီဵပါြေ လြေ်မှတ်ေရဵထိုဵမည်ဴပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည် 

နှင်ဴရာထူဵ (မုိဘုိင်ဵလ်ဖုန်ဵနဳပါတ်ြုိေ Register ြပုလုပ်စဉ်ြေ ထည်ဴသွင်ဵထာဵသည်ဴ အမည်နှင်ဴ 

ရာထူဵ) အလိုအေလျာြေ် ေပါ်လာမည်ြဖစ်ပါသည်။ ထို့ေနာြေ် မူရင်ဵအခွန်ထမ်ဵ၏ 

လြေ်မှတ်မှတ်တမ်ဵြေိုပါ ေရွဵချယ်ထညဴ်သွင်ဵ၍ ေ ြေညာလွှာြေို အတည်ြပုေပဵပို့နိုင်ပပီ 

ြဖစ်ပါသည်။ 

ေ ကညာလွှာေနာက်ကျတငသွ်ငး်ြခငး်အတွက်ြေစ်မှုြေစ်ဒဏ်များ 

 မည်သူမဆို အခွန်ေ ြေညာလွှာ (သ့ုိမဟုတ်) သြေ်ဆိုငရ်ာေ ြေညာလွှာတစ်ရပ်ရပ်ြေိ ု သတ်မှတ် 

ထာဵသည်ဴေန့ရြ်ေတွင် တင်သွင်ဵရန် သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵေန့ရြ်ေမတုိင်မီ တင်သွင်ဵရန် ပျြ်ေြွေြ်ေပါြေ 

ေအာြေ်ေဖာ်ြပပါ ဒဏ်ေ ြေဵေငွနှစ်ရပ်အနြေ်မှ မျာဵရာဒဏ်ေ ြေဵေငွြေို  ေပဵေဆာငရ်မည်- 

(၁) ေပဵေဆာင်ရမညဴ်အခွန်ပမာဏ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်ဵအြပင် တင်သွင်ဵရန်သတ်မှတ်သညဴ် 

 ေန့ရြေ်မှ စည်ဵ ြေပ်မှုြပုလုပ်သည်ဴ အချန်ိြောလအထိ ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵရန် ဆြ်ေလြ်ေ 

 ပျြ်ေြွေြ်ေေနသည်ဴ တစ်လချင်ဵ စီအတွြေ် သ့ုိမဟုတ် တစ်လ၏ အစိတ်အပိုင်ဵအတွြေ် 

 ေပဵေဆာင်ရမည်ဴ အခွန်ပမာဏ၏ ၁ ရာခိုငန်ှုန်ဵ။ 

(၂) ေငွြေျပတ်စ်သိန်ဵ။ 

  “ေပဵေဆာင်ရမည်ဴအခွန်ပမာဏ”ဟုဆုိရာတွင် အရစ်ြေျေပဵေဆာင်ရသည်ဴအခွန်မျာဵလည်ဵ  

  ပါဝင်သည်။ (အခွန်ဆိုငရ်ာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုဥပေဒပုဒ်မ ၆၇ အရ) 

အေသးစိတ်အချက်အလက်များကုိသိရိှလုိေါက သတင်ဵအချြ်ေအလြ်ေဌာနခဲွ(e-Payment Section) 

(အမှတ် ၅၆၉/ ၅၇၇၊ ြေုန်သည်လမ်ဵနှငဴ် မဟာဗန္ဓလပန်ဵခခဳလမ်ဵ ေထာငဴ်၊ ေြေျာြေ်တဳတာဵပမို့နယ်၊ 

ရန်ြုေန်ပမို့) ဖုန်ဵနဳပါတ်၊ ၀၁-၈၃၇၉၀၂၁ သ့ုိမဟုတ် ြပန် ြောဵေရဵအဖဲွ့(ရဳုဵချု ပ်)၊ ေနြပည်ေတာ် ဖုန်ဵနဳပါတ်၊ 

၀၆၇၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်ဵဝန်ေဆာင်မှုအဖွဲ့ ဖြေ်စ်နဳပါတ် ၀၁-
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၈၃၈၉၃၁၁၊ ဖုန်ဵနဳပါတ်၀၁-၈၃၈၉၃၂၂၊ သ့ုိမဟုတ် အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုရုဳဵ (ရန်ြေုန်)၊ ဖုန်ဵ၀၁-

၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂၊ အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုရုဳဵ(မန္တေလဵ)၊ ဖုန်ဵ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂ သို့မဟုတ် 

သြ်ေဆုိင်ရာ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရဳုဵမျာဵသ့ုိလည်ဵေြောင်ဵ ဆြ်ေသွယ်ေမဵြမန်ဵ စဳုစမ်ဵနုိင်ပါသည်။ 

ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ Website ြဖစ်ေသာ www.ird.gov.mm သ့ုိ ဝငေ်ရာြေ် ြေည်ဴရှု 

ေလဴလာပပီဵ  လုိအပ်သည်ဴ ဥပေဒ၊ နည်ဵ ဥပေဒမျာဵ၊ ပုဳစဳမျာဵနှငဴ် ေ ြေညာလွှာတင်သွင်ဵပုဳအဆငဴ်ဆငဴ် 

(Videos) မျာဵအာဵ အေသဵစိတ်ဝင်ေရာြေ်ေလဴလာ Download ရယူနုိင်ပါသည်။ 

 

 

          ြေည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန  

  

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

