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ထ ားရရ
ှိ န်လအ
ှိို ပ်သည် (လိုပ်ငန်ားဆှိင
ို ရ
် ) စ ရင်ားအင်ားမ ားနင် မတ်တမ်ားမ ား
ဤစ စစ င်၏ ရည်ရယ
ွ ခ
် က်မ အခွန်ထမ်ားမ ားသည် ယင်ားတှိို့၏
ို လိုပ်ငန်ားသစဘ သဘ ဝအလှိိုက်ထ ားရှိ စဆ င်ရွက်ကကမည်
စ ရင်ားမ ားကှိို သက်ဆှိိုင်ရ အခွန်စက က်ခံမည်ရိုံားမ ားသှိိုို့ မန်မန်ကန်ကန်တင်ပပအစှိစစ်ခံစရားသည်
အဓှိကအက ဆိုံားစသ အခန်ားကဏ္ဍမ ပါဝင်စနစသ စကက င် ၄င်ားတှိ၏
ိုို့ လိုပ်ငန်ားအမ ှိ ားအစ ားအလှိိုက်
ထ ားရှိရမည် စ ရင်ားမ ားကှိို သှိရန
ှိ ားလည်ရန်လှိိုအပ်ပါသည်။ မမန်ကန်သည်စ ရင်ားကှိိုအစပခခံစသ
အခွန်တွက်ခ က်မှုသည် မည်သည်နည်ားနင်မျှ တရ ားမျှတမန်ကန်စသ

တွက်ခ က်မှုကှိို ရရှိစစမည်

မဟိုတ်သည်အတွက် စ ရင်ားကှိိုင်စံမ ားအရလည်ားစက င်ား၊ အခွန်ဆှိိုင်ရ ရှုစထ င်မလည်ားစက င်ား၊
မန်ကန်စသ စ ရင်ားမ ားပြစ်ရန် အထားလှိိုအပ်ပါသည်။
စ ရင်ားထ ားရန
ှိ ည်ား အစပခခံစနစ်နစ်ရပ်
စ ရင်ားမ ားကှိိုပပ စိုထ ားရှိရ တွင် အစပခခံစနစ်(၂)မ ှိ ားရှိပါသည်။ ၄င်ားတှိို့ိုမ

စငွသ ားစနစ်

(Cash System) နင် ကိုန်သယ
ွ ်မှုစနစ် (Mercantile System)တှိပိုို့ ြစ်ပါသည်။ စငွသ ားစနစ်ပြင်
စ ရင်ားစရားသွင်ားပခင်ား (Cash System) ဆှိိုသည်မ

စငွသ ားအမန်ရစငွ၊ အမန်စပားစငွတှိိုို့ကှိိုသ

စ ရင်ားစရားသွင်ားပပ စိုသည်စနစ် ပြစ်ပါသည်။ စငွသ ားစနစ်တွင် စငွစ ရင်ားစရားဆွွဲပခင်ားကှိို အမ ား
အ ားပြင် လိုပ်ငန်ားအငယ်စ ား၊ အလတ်စ ားမ ားတွင် အသိုားံ ပပ စလရှိပါသည်။ ကိုန်သွယ်မှုစနစ် စ ရင်ား
စရားသွင်ားပခင်ား ( Mercantile System ) ဆှိသ
ို ည်မ အမန်ရစငွ၊ အမန်စပားစငွမ ားအပပင် ရရန်စငွ
မ ားကှိိုပါ ထည်သွင်ားစရားဆွွဲပခင်ားပြစ်ပါသည်။ ယင်ားစနစ်အ ား ပှိိုို့ကိုန်သွင်ားကိုန်လိုပ်ငန်ားကကားမ ား၊
နစ်ရည်စဆ င်ရွက်ရမည်လိုပ်ငန်ားကကားမ ား၊ အထားသပြင် အခွန်ထမ်ား ကှိိုယ်တှိိုင်စည်ားကကပ်သည်
စနစ် (Self-Assessment System)ပြင် စည်ားကကပ်မှုခံယမည် လိုပ်ငန်ားမ ားတွင် အသိုားံ ပပ စလရှိ
ပါသည်။
ဝင်စငွခန
ွ ် အခွန်ထမ်ားမ ားအတွက်ထ ားရရ
ှိ မည်စ ရင်ားမ ား
(က) ဝင်စငွခန
ွ ်ဥပစေနင်

အက ံားဝင်စသ

စားပွ ားစရားလိုပင
် န်ားရင်မ ား

ထ ားရှိရမည်

စ ရင်ားစ အိုပမ
် ား
စားပွ ားစရားလိုပ်ငန်ားလိုပ်ကှိိုင်သမ ားအစနပြင်
လ ဉ်ား၍ တည်ဆွဲဥပစေပြစ်စသ

စ ရင်ားမ ားထ ားရှိစရားနင်စပ်

ပမန်မ နှိိုင်ငံကိုမပဏမ ားအက်ဥပစေ (၁၉၁၄) ပိုေ်မ

၁၃၀ တွင် ကိုမပဏတှိိုင်ားသည် စအ က်ပါကှိစစရပ်မ ားနင်ပတ်သက်၍ ပမန်မ ဘ သ
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ပြင်ပြစ်စစ၊ အ္ဂလှိပ်ဘ သ ပြင်ပြစ်စစ မန်ကန်သင်ပမတ်စသ စ ရင်ားမ ားထ ားရှိရန်
စဆ င်ရွက်ရပါမည်(၁)

ကိုမပဏ၏ ရစငွနင်သားိုံ စွွဲစငွအ ားလိုံား၊ ရစငွနင်သားိုံ စငွ ပြစ်စပေါ်ပခင်ား
ဆှိိုင်ရ အစကက င်ားအခ က်မ ား၊

(၂)

ကိုမပဏ၏ ကိုန်စည်စရ င်ားခ ပခင်ားနင် ဝယ်ယပခင်ားမ ားအ ားလိုံား၊

(၃)

ကိုမပဏ၏ပှိိုင်ဆှိိုင်မှုနင် စပားရန်တ ဝန်မ ားဟိုလည်ား ပပဋ္ဌ န်ားထ ားပါ
သည်။

(ခ)

လိုပင
် န်ားအမ ှိ ားအစ ားအလှိိုက် ထ ားရရ
ှိ မည် နစ်ခ ပ်စ ရင်ားရင်ားတမ်ားမ ား
စယဘိုယ အ ားပြင် စားပွ ားစရားလိုပ်ငန်ားမ ားအစနပြင် ပပည်စိုံစသ ဘဏ္ဍ စရား
ရင်ားတမ်ား (Complete set of financial statements)ကှိို ပမန်မ နှိိုင်ငံ ဘဏ္ဍ စရား
အစရင်ခံပခင်ားစံ MFRSအရ ထ ားရှိတင်ပပရမည်ပြစ်ပါသည်။ လိုပ်ငန်ားအမ ှိ ားအစ ား
အလှိိုက် နစ်ခ ပ်စ ရင်ားမ ား ကှိို စအ က်ပါအတှိိုင်ား ထ ားရှိရပါမည်(၁)

ကိုနစ
် ည်ဝယ်ယစရ င်ားခ ပခင်ားလိုပင
် န်ား
ကိုန်သယ
ွ ်မှုစ ရင်ား (Trading Account)
အရှုံားအပမတ်စ ရင်ား( Profit and Loss Account) သှိို့မ
ို ဟိုတ်
ဝင်စငွရင်ားတမ်ား(Statement of Comprehensive Income and
Income Statement)
လက်က န်ရင်ားတမ်ား (Balance Sheet)

(၂)

ကိုနစ
် ည်ထိုတလ
် ပ
ို စ
် ရ င်ားခ ပခင်ားလိုပင
် န်ား
ကိုန်စည်ထိုတ်လိုပ်မှုစ ရင်ား (Manufacturing Account)
ကိုန်သယ
ွ ်မှုစ ရင်ား (Trading Account)
အရှုံားအပမတ်စ ရင်ား (Profit and Loss Account)
လက်က န်ရင်ားတမ်ား (Balance Sheet )

(၃)

အပ်ကန
ို စ
် ရ င်ားခ စပားပခင်ားလိုပင
် န်ား
အပ်ကိုန်စ ရင်ား (Consignment Account)

(၄)

ပိုန
ံ ှိပတ
် ှိိုက၊် ဟှိတ
ို ယ်၊ ရိုပရ
် င်၊ လျှပစ
် စ်ဓါတ်အ ား၊ သယ်ယ
ပှိစ
ိုို့ ဆ င်စရား၊ စက က်မင
ှိို ်ား၊ စသည် လိုပင
် န်ားမ ား
လိုပ်ငန်ားစဆ င်ရွက်မှုစ ရင်ား (Working Account or Operating
Account)
အရှုံားအပမတ်စ ရင်ား (Profit and Loss Account)
လက်က န်ရင်ားတမ်ား( Balance Sheet)
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ကန်ထရှိိုကလ
် ိုပင
် န်ား
ကန်ထရှိိုက်လိုပ်ငန်ားစ ရင်ား (Contract Account)
အရှုံားအပမတ်စ ရင်ား (Profit and Loss Account)
လက်က န်ရင်ားတမ်ား (Balance Sheet)

စယဘိုယ အ ားပြင် အထက်ပါအတှိိုင်ား လိုပ်ငန်ားအမ ှိ ားအစ ားအလှိိုက် နစ်ခ ပ်
စ ရင်ား

မ ားထ ားရှိကကစသ ်လည်ား

လိုပ်ငန်ားမ ားမ

စရနံရ စြွစရား၊

သတတ တားစြ ်စရားကွဲသှိို့စ
ို သ

အပမတ်အစွန်ားကှိို ကကှိ တင်မန်ားဆ၍မရဘွဲ စွနို့်စ ားလိုပ်ကှိိုင်ရစသ

လိုပ်ငန်ားမ ားပြစ်သည်အတွက် ယင်ားလိုပ်ငန်ားမ ားသည် ထွက်ရှိလ စသ ရလ ေ်ကှိို
ခွွဲပခ ားရယကကစသ စနစ် (Production Sharing Basis) ပြစ်သည်အတွက် ယင်ား
လိုပ်ငန်ားမ ား၏ လိုပ်ငန်ားသဘ ဝနင် စလ ်ညစသ စ ရင်ားမ ားထ ားရှိရပါသည်။
ကိုန်သယ
ွ လ
် ပ
ို ်ငန်ားခွနဥ
် ပစေနငအ
် က ားံ ဝင်စသ

စားပွ ားစရားလိုပင
် န်ားရင်မ ား ထ ားရရ
ှိ မည် စ ရင်ား

စ အိုပမ
် ား
ကိုန်သယ
ွ ်လိုပ်ငန်ားခွန်စည်ားကကပ်ထှိိုက်စသ စရ င်ားရစငွ သှိို့မ
ို ဟိုတ် ဝန်စဆ င်မှုရစငွရရှိ စသ
လိုပ်ငန်ားရင်မ ားသည် စအ က်ပါစ ရင်ားစ အိုပ်မ ားထ ားရှိရမည်(၁)

ကိုန်စည်ထိုတ်လိုပ်စရ င်ားခ မှုလိုပ်ငန်ား
-

စနို့စဉ်လက်ငင်ားစရ င်ားမတ်တမ်ားစ အိုပ် ( စရ င်ားခ သညရ
် က်စွွဲနင် လက်ငင်ား
စရ င်ား စပပစ အမတ်၊ ဝယ်သအမည်နင် လှိပ်စ ၊ စရ င်ားခ စသ ကိုန်စည်မ ား
အတွက် စရ င်ားရစငွနင် က သင်စသ ကိုန်သယ
ွ ်လိုပ်ငန်ားခွန်မ ားကှိို စြ ်ပပရ
မည်။ )

-

စနို့စဉ်အစ ကားစရ င်ားမတ်တမ်ားစ အိုပ်

(စရ င်ားခ သညရ
် က်စွွဲနင်

အစ ကား

စရ င်ားစပပစ အမတ်၊ ဝယ်သအမည်နင် လှိပ်စ ၊ စရ င်ားခ စသ ကိုန်စည်မ ား
အတွက် စရ င်ားရစငွနင် က သင်စသ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ားခွန်မ ားကှိို စြ ်ပပရ
မည်။)
-

ပပည်တွင်ား၌ဝယ်ယသည် သှိို့မ
ို ဟိုတ် ပပည်ပမတင်သွင်ားသည် တစ်ပှိိုင်ားတစ်စ
ပပ လိုပ်ပပားစသ ကိုန်စည်စ ရင်ားစ အိုပ် (တစ်ပှိိုင်ားတစ်စပပ လိုပ်ပပားစသ ကိုန်
စည်အမ ှိ ားအစ ားအလှိိုက် ခွွဲပခ ားထ ားရှိရမည်။) (တစ်ပှိိုင်ားတစ်စ ပပ လိုပ်ပပား
စသ

ကိုန်စည်အမ ှိ ားအမည်၊ စ ရင်ားြွင်လက်က န်အစရအတွက်၊ တန်ြှိိုား၊

က သင်အခွန်တှိိုို့ကှိို စြ ်ပပရမည်။ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ားခွန်ဥပစေအရ မတ်ပိုံတင်
ထ ားစသ ပပည်တွင်ားထိုတ်လိုပ်သထံမ

ဝယ်ယသည်

သှိို့မ
ို ဟိုတ်

ပပည်ပမ

တင်သင
ွ ်ားသည် ရက်စွွဲအလှိိုက် အစရအတွက်တန်ြှိိုား၊ က သင်အခွန်စပါင်ားကှိို
စြ ပ် ပရမည်။ လတစ်လအတွင်ားစရ င်ားခ သည် ကိုန်စခ တွင် ပါဝင်သည်
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ကိုန်စည်အစပေါ်က သငခ
် ွဲစသ

အခွန်ကှိို စြ ်

ပပရမည်။)
-

ကိုန်စခ ကိုန်စည်စ ရင်ားစ အိုပ်

(စရ င်ားစစ ားတညစသ

ကိုန်စခ အလှိိုက်

စ ရင်ားြွငလ
် က်က န် ထိုတ်လိုပ်သည်အစရအတွက်၊ စရ င်ားခ သည် အစရ
အတွက်နင် စ ရင်ားပှိတ်လက်က န်တို့ှိိုကှိို စြ ်ပပရမည်။)
(၂)

ခရားသည်ပစ
ှိိုို့ ဆ င်စရားလိုပ်ငန်ား
-

စနို့စဉ်ခရားသည်တင်ခလက်မတ်စရ င်ားမတ်တမ်ားစ အိုပ်
(ခရားစဉ်အစနင်ခရားစဉ်အဆိုံား

ကှိိုစြ ်ပပ၍

ရက်စွွဲအလှိိုက်စရ င်ားခ ရသည်

လက်မတ်ကှိို လကကားခ၊ ကစလားခ (ရှိလျှင်) ခွွဲပခ ားပပား နံပါတ်အစမစရ င်ားခ
ရသည်နံပါတ်အထှိ စိုစိုစပါင်ားစစ င်စရ၊ ရယသည်နှုန်ား နင်ရစငွစိုစိုစပါင်ား၊
က သင်ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ားခွန်၊ စပားသွင်ားသည်ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ားခွန်၊ ရက်စွွဲနင်
ခ လန်အမတ်တက
ှိိုို့ ှိို

အသွ ားခရားအတွက်လည်ားစက င်ား၊

အပပန်ခရားအတွက်

လည်ားစက င်ား ခွွဲပခ ားစြ ်ပပရမည်။)
(၃)

ကိုန်စည်ဝယ်ယစရ င်ားခ သည် ကိုန်သယ
ွ ်မှုလိုပ်ငန်ား
-

စနို့စဉ်ကိုန်ဝယ်မတ်တမ်ားစ အိုပ် ( ကိုန်စည်အမ ှိ ားအမည်အလှိိုက် ခွွဲပခ ားထ ား
ရှိရမည်) (ဝယ်ယသည်ရက်အလှိိုက်စပပစ အမတ်၊ အစရအတွက်နင်က သင်
ခွဲစသ အခွန်တှိိုို့ကှိို စြ ်ပပရမည်။)

-

စနို့စဉ်ကိုန်စရ င်ားမတ်တမ်ားစ အိုပ်( ကိုန်စည်အမ ှိ ားအမည်အလှိိုက် ခွွဲပခ ားထ ား
ရှိရမည်) (စရ င်ားခ သည်ရက်အလှိိုက် စပပစ အမတ်၊ အစရအတွက်၊ ကိုန်
စရ င်ားတန်ြှိိုား၊ က သင် အခွန်တှိိုို့ကှိိုစြ ်ပပရမည်)

-

အခွန်ခိုနှိမ်မှုမတ်တမ်ားစ အိုပ် (ကိုန်စည်အမ ှိ ားအမည်အလှိိုက် ခွွဲပခ ားထ ားရှိရ
မည်) (ကိုန်သယ
ွ ်လိုပ်ငန်ားခွန်ဥပစေအရ မတ်ပိုံတင်ထ ားသည် ကိုန်သွယ်မှု
လိုပ်ငန်ားရင်ထံမ ကိုန်စည်မ ားကှိို အခွန်ပါစသ စစ ားနှုန်ားပြင်ဝယ်ယမှုမ ားအ ား
စနို့စဉ်ကိုန်ဝယ်မတ်တမ်ား စ အိုပ်တွင် စရားသွင်ားခ က်အမတ်စဉ်ကှိိုရည်ညွှန်ား
စြ ပ် ပ၍

ဝယ်ယသည်အစရအတွက်၊

အခွန်အပါအဝင်

စိုစိုစပါင်ားအဝယ်

တန်ြှိိုားတှိိုို့ကှိို တစ်လခ င်ားစြ ်ပပရမည်။ အဆှိိုပါ ကိုန်စည်မ ားစရ င်ားခ မှုကှိို
စနို့စဉ်ကိုန်စရ င်ားမတ်တမ်ားစ အိုပ်တွင် စရားသွင်ားခ က် အမတ်စဉ်ကှိို ရည်ညွှန်ား
စြ ပ် ပ၍ စရ င်ားခ သည်အစရအတွက်၊ အခွန်အပါအဝင် စိုစိုစပါင်ားအစရ င်ား
တန်ြှိိုားတှိိုို့ကှိို တစ်လခ င်ားစြ ်ပပရမည်။ အဆှိိုပါ ကိုန်စည်စရ င်ားရ စငွအစပေါ်
စပားစဆ င်ရန်ရှိစသ လတစ်လအတွက် အခွန်စငွစပါင်ားမ အဆှိိုပါလ အတွင်ား
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ထှိိုသစ
ိုို့ှိ ရ င်ားခ သည် ကိုန်စည်အစပေါ် ဝယ်ယစဉ်က က သင်ခွဲသည် အခွန်ကှိို
ခိုနှိမ်၍ က န်အခွန်စငွကှိို တွက်ခ က်စြ ်ပပရမည်။)
(၄)

စက ်မရင်စ ားလိုပ်ငန်ားနင်ပွွဲရိုံလိုပ်ငန်ား
-

စနို့စဉ်ကိုန်စရ င်ားမတ်တမ်ားစ အိုပ်

(ကိုန်စရ င်ားစပပစ

အမတ်စဉ်အလှိိုက်

ကိုန်စပားပှိအ
ိုို့ ပ်နံသ အမည်နင်လှိပ်စ ၊ ကိုန်ဝယ်ယအမည်နင်လှိပ်စ ၊ စရ င်ားခ
သည်ကိုန်စည် အမ ှိ ားအမည်၊ အစရအတွက်၊ စရ င်ားစစ ားနှုန်ား၊ အခွန်မပါ
စရ င်ားတန်ြှိိုား၊

က သင်အခွန်၊

စနို့စဉ်စရားသွင်ား၍

အခွန်အပါအဝင်

ဆင်တားှိို စိုစိုစပါင်ားပပား

အ

အစရ င်ားတန်ြှိိုားတှိိုို့ကှိို

လစဉ်စပားသွင်ားသည်ကိုန်သွယ်

လိုပ်ငန်ားခွန်၊ ခ လန်အမတ်နင်ရက်စွွဲကှိို စြ ်ပပရမည်။)
-

အပ်ကိုန်မတ်တမ်ားစ အိုပ်
စက င်ား၊

(ကိုန်စပားပှိိုအ
ို့ ပ်နံသ

တစ်ဦားခ င်ားအလှိိုက်လည်ား

ကိုန်အမ ှိ ားအစ ားအလှိိုက်လည်ားစက င်ား

ခွွဲပခ ားစြ ်ပပရမည်)

(ကိုန်စပားပှိအ
ိုို့ ပ်နံသ အမည်နင်လှိပ်စ ၊ ကိုန်အမ ှိ ားအမည်၊ လက်ခံရရှိသည်
ရက်စွွဲနင်အစရအတွက်၊

စရ င်ားခ သည်ရက်စွွဲနင်

အစရအတွက်၊

ကိုန်ပပန်

လည်စပားပှိိုို့သည်ရက်စွွဲနင် အစရအတွက်၊ လက်က န်ကိုန်၊ အပှိိုအလှိိုတှိိုို့ကှိို
ကိုန်စပားပှိအ
ိုို့ ပ်နံသ

တစ်ဦားခ င်ားအလှိိုက်လည်ားစက င်ား၊

ကိုန်အမ ှိ ားအစ ား

အလှိိုက် လည်ားစက င်ား ခွွဲပခ ားစြ ်ပပရမည်)
(၅)

ဟှိိုတယ်၊ တည်ားခှိိုခန်ားလိုပ်ငန်ား
-

တည်ားခှိိုခရစငွမတ်တမ်ားစ အိုပ် (စငွရသည်ရက်၊ စငွရစပပစ အမတ်၊ တည်ားခှိို
သအမည်၊

မတ်ပိုံတင်အမတ်နင်

လှိပ်စ ၊

တည်ားခှိိုသည်ရက်စွွဲမ ားနင်

ရက်စပါင်ား၊ တစ်ရက် တည်ားခှိိုခနှုန်ား၊ အခွန်မပါက သင်စငွ၊ က သင်အခွန်၊
အပခ ားရစငွ၊ စိုစိုစပါင်ားရစငွ၊ တည်ားခှိိုသည်အခန်ားအမတ်တို့ှိိုကှိို ရက်စွွဲအလှိိုက်
စရားသွင်ားစြ ်ပပပပား တစ်လခ င်ား စ ရင်ားခ ပ်နင်လအလှိိုက် ဆင်တှိိုားစိုစိုစပါင်ား
စပားသွင်ားသည်

ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ားခွန်၊

ရက်စွွဲနငခ
် လန်အမတ်မ ားစြ ်ပပ

ရမည်)
(၆)

စ ားစသ က်ဆှိိုင်လိုပ်ငန်ား
-

စနို့စဉ်အစရ င်ားမတ်တမ်ားစ အိုပ်(မှိမှိစရ င်ားခ သည်
အစရ င်ား

စပပစ အမတ်စဉ်အလှိိုက်

အစ ားအစသ က်မ ားကှိို

စရ င်ားရစငွစိုစိုစပါင်ား၊

က သင်အခွန်၊

အခွန်အပါအဝင် စရ င်ားရစငွစိုစိုစပါင်ားတှိို့ိုကှိို ရက်စွွဲအလှိိုက်စရားသွင်ား စြ ်ပပ
ပပား တစ်လခ င်ားစ ရင်ားခ ပ်နင် လအလှိိုက် ဆင်တားှိို စိုစိုစပါင်ားစပားသွင်ားသည်
ကိုန်သယ
ွ ်လိုပ်ငန်ားခွန်၊ ရက်စွွဲနင် ခ လန်အမတ်မ ား စြ ်ပပရမည်)
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အခွနခ
် န
ို မ
ှိ ်နင
ှိို စ
် ရားအတွက်ထ ားရှိရမညပ
် ိုံစံ
ကိုန်သယ
ွ ်လိုပ်ငန်ားခွန် အခွန်ထမ်ားအပြစ်မတ်ပိုံတင်ထ ားစသ လိုပ်ငန်ားရင်အစနပြင် ကိုန်စည်
မ ားကှိို ဝယ်ယရ တွင်လည်ားစက င်ား၊ စရ င်ားခ ရ တွင်လည်ားစက င်ား စပားစဆ င်ရမည် ကိုန်သွယ်
လိုပ်ငန်ားခွန်အစပေါ် အခွန်ခိုနှိမ်ခွင် ပပန်လည်ရရှိနှိိုင်စရားအတွက် စအ က်ပါစ ရင်ားပိုံစံမ ားထ ားရှိရန်
လှိိုအပ်ပါသည်။
စငွစ ရင်ား၊ စရ င်ားရစငွစ ရင်ား၊ ဝင်စငွစ ရင်ားစသည်စ ရင်ားမ ား
(က ပ်)
စပပစ
ရက်စွွဲ

အစကက င်ားအ

အစရ

စက က်ခရ
ံ ရှိ စသ

လက်င

ဘဏ်

ရအတွ

ကိုနသ
် ယ
ွ ်လပ
ို င
် န်ားခွ

င်ား

စရ င်ားရစငွ မတ်ခ က်

န်

က်
၁-၁-

ကိုန်စရ င်ား

၅

၁၀၅၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀၀၀၀

၅၀၀၀

၁၀၀၀၀၀

၂
၀
၁
၅
၂-၁-

စက ်မရင်စရ င်ား
၂
၀

၁

၁၀၅၀၀

ရစငွ

၀

၁
၅
၃-၁-

ကိုန်စ ကားစရ င်ား

၃

၂၀၁၅

ကိုန်ဝယ်စ ရင်ား၊ ကိုန်က စရှိတ်စ ရင်ားမ ား
ခ က်
ရက်စွွဲ

အစကက င်ားအရ

လက်
မတ်

၁-၁-၂၀၁၅

ကိုန်ဝယ်

၅-၁-၂၀၁၅

ပပည်တွင်ားအခွန်မ ား

လက်
ငင်ား

ဘဏ်

xxx

စပားစဆ င်ခပပ
ွဲ ားစသ

ကိုနဝ
် ယ်

ကိုနသ
် ယ
ွ ်လပ
ို င
် န်ားခွန်
xx

xxx

-

ဦားစားဌ နသှိိုို့
ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန်ားခွန်
စပားသွင်ား
၇-၁-၂၀၁၅

မတ ခစပားသွင်ား

၈-၁-၂၀၁၅

အစဆ က်အဦင ား
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ရင်ားလင်ားခ က်
စငွစ ရင်ား၊ စရ င်ားရစငွစ ရင်ား၊ ဝင်စငွစ ရင်ား၊ ကိုန်ဝယ်စ ရင်ား၊ ကိုန်က စရှိတ်စ ရင်ားစသည်
စ ရင်ား မ ားစရားသွင်ားရ တွင်ရက်စွွဲ

-

လတစ်လ၏ လဆန်ားမစ၍ လကိုန်အထှိ ရက်စွွဲမ ားအလှိိုက် တစ်လခ င်ားစ
စရားသွင်ားရန်၊

အစကက င်ားအရ -

တစ်စနို့တ ရသိုားံ စပပစ မ ားအ ား အရ/အသိုားံ စခါင်ားစဉ်မ ားအလှိိုက် စိုစပါင်ား၍
စ ရင်ား စရားသွင်ားရန်၊

စပပစ အစရအတွက်- တစ်စနို့တ တွင်ရှိစသ စပပစ အစရအတွက် အစဉ်လှိိုက်ကှိို စရားသွင်ားရန်
ခ က်လက်မတ် -

ဘဏ်ပြင်လိုပ်စဆ င်ခ က်ရှိမသ စရားသွင်ားရန်

သိုားံ လတစ်ကကှိမ် ကိုန်စရ င်ား စကကည လွှ တင်သွင်ားရမည်က လမ သက်ဆှိိုင်ရ သိုားံ လပတ်
ကိုန်ဆိုံားပပားစန က် တစ်လအတွင်ား တင်သွင်ားရပါမည်။ ကကှိ တင်ခွန်စပားသွင်ားရမည် က လမ လစဉ်
လဆန်ား ၁၀ ရက်အတွင်ား စပားသွင်ားရန်ပြစ်ပပား စ ရင်ားမ ားအ ား တစ်လလျှင် တစ်ကကှိမ် စ ရင်ားခ ပ်ရန်
ပြစ်ပါသည်။
စ ရင်ားမ ားကှိထ
ို န
ှိ ်ားသှိမား် ရမည်က လ
သက်ဆှိိုင်ရ အခွန်ထမ်ားသည် မှိမှိထ ားရှိရသည်စ ရင်ားမ ား၊ ရသိုားံ စပပစ မ ားကှိို ယင်ားတှိိုို့နင်
သက်ဆှိိုင်သည်နစ်ကိုန်ဆိုံားပပား သိုားံ နစ်အထှိမပ က်စားစစရန် ထှိန်ားသှိမ်ားထ ားရှိရမည်ပြစ်ပါသည်။
စန က်ထပ်အစသားစှိတ်သှိရလ
ှိ ှိိုသည် အခ က်အလက်မ ားရှိပါက ပပည်တွင်ားအခွန်ားမ ားဦားစား
ဌ နသှိို့ို စအ က်ပါအတှိိုင်ား ဆက်သွယ်စမားပမန်ားစိုံစမ်ားနှိိုင်ပါသည်။

ဆက်သယ
ွ ရ
် မည်လပ
ှိ စ
်
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ြိုန်ား

- ၀၆၇-၄၃၀၀၇၃

ြက်(စ်)

- ၀၆၇-၄၃၀၀၇၅

အားစမားလ်

- dmd.ird46@gmail.com

ဝက်ဘဆ
် ှိိုေ်

- www.ird.gov.mm

