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အခွနစ
် ာရင််းစစ်ဆဆ်းခခင််းဆင
ို ရ
် ာ လက်ကမ််းစာဆစာင်
၁။ နဒါန််း
(က) ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည် နိုင်ငံသူနိုင်ငံသာ်းအာ်းလိုံ်းဖွံွံ့ဖဖ ်းတို်းတက်မှုမ ာ်း ဆဆာင်
ရွက်နိုင်ဆစရန်အတွက် အခွန်ဆငွမ ာ်း ဆကာက်ခံဆြ်းလ က်ရြါသည်။ အခွန်ဘဏ္ဍာမ ာ်း ဆကာင််းမွန်စွာ
ဆကာက်ခံရရနိုင်ရန်မာ ခြည်သူမ ာ်းမ အခွန်ဥြဆဒမ ာ်းနင် အခွန်ဆကာက်ခံရသည်ရည်ရွယ်ခ က်မ ာ်းအဆြေါ်
သရနာ်းလည်လ က် လိုလာ်းစွာ လိုက်နာဆဆာင်ရွက်မှု တစ်နည််းအာ်းခဖင် ဆနဒအဆလ ာက် အခွန်ဆြ်း
ဆဆာင်လာမှုအဆြေါ် မူတည်လ က်ရြါသည်။
(ခ) ခြည်သူမ ာ်းအဆနခဖင် လိုက်နာဆဆာင်ရွက်မှုြိုမိုလွယ်ကဆ
ူ စရန် ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာန
အဆနခဖင် သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကို ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာန၏ Website၊ စာအိုြ်ငယ်မ ာ်း
နင်လမ််းညွှန်မှုမ ာ်း၊ အကကံဆြ်းဆဆွ်းဆနွ်းဝန်ဆဆာင်မှုမ ာ်းနင် အခွန်ရိုံ်းမ ာ်းမတစ်ဆင်ြံြို်း ကူညဆြ်းလ က်
ရြါသည်။
(ဂ) အခွန်ရိုံ်းကစည််းကကြ်သည်စနစ်တွင်  အခွန်ထမ််းမ ာ်းသည် ၄င််းတို့၏
ို ဝင်ဆငွကို ဆကကညာလွှာတွင် ဆဖာ်ခြဆကကညာရန်နင်

ယင််း

ဆကကညာလွှာကို သတ်မတ်ထာ်းသည်ရက်မတိုင်မ ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသို့ို တင်သွင််း
ရမည် ခဖစ်ြါသည်၊ ဆကကညာလွှာကိုတင်သွင််းခခင််းမရြါက ယင််းဆကကညာလွှာကိုဆြ်းြိုို့ရန်
ဆတာင််းခံသွာ်းမည်ခဖစ်ြါသည်၊
 ထဆ
ိုို့ နာက်တွင် ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည် ဆကကညာလွှာြါအခ က်အလက်မ ာ်းနင် ရရ
ထာ်းသည် သတင််းစာရင််းမ ာ်းကို အခွန်ထမ််းနင်ဆဆွ်းဆနွ်း၍ လိုအြ်ဆသာအဆထာက်အထာ်း
မ ာ်း ထြ်မံဆတာင််းခံလ က် စာရင််းစစ်ဆဆ်းြါသည်၊
 ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည် စည််းကကြ်မှုကို ခြ လိုြ်ြါသည်၊
 ဆငွဆြ်းသွင််းရန် အဆကကာင််းကကာ်းစာကို အခွန်ထမ််းထံ ဆြ်းြိုြ
ို့ ါသည်၊
 ယင််းအဆကကာင််းကကာ်းစာတွင် ဆဖာ်ခြထာ်းသည်အခွန်ကို ထမ််းဆဆာင်ရြါမည်၊
 အခွန်ရံ်းို ကစည််းကကြ်သည်အခွန်ကို မဆက နြ်ြါက သတ်မတ်ကာလအတွင််း အယူခံအဆင်
ဆင်ဝင်နိုင် ြါသည်၊အယူခံကာလဆက ာ်လွန်သွာ်းြါက ခြင်ဆင်မှုအဖွွံ့ထံ ခြင်ဆင်မှုဆလ ာက်
ထာ်းနိုင်သည်၊
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 ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည် အခွန်ထမ််းမ က သင်အခွန်ကို သတ်မတ်ထာ်းဆသာရက်
အတွင််း မဆြ်းဆဆာင်ြါက အခွန်အရဆကာက်ခံခခင််းနည််းလမ််းခဖင် ဆဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်ြါ
သည်၊
(ဃ) အခွန်ထမ််းကိုယ်တိုင်စည််းကကြ်သည်စနစ်တွင် အခွန်ထမ််းမ ာ်းအဆနခဖင် ၄င််းတရ
ိုို့ ရဆသာ
သို့မ
ို ဟိုတ် ခဖစ်ထွန််းဆြေါ်ဆြါက်ဆသာဝင်ဆငွအဆြေါ် ၄င််းတို့ိုကိုယ်တိုင်စည််းကကြ်လ က် အဆိုြါဝင်ဆငွအဆြေါ်
တွက်ခ က်ရရဆသာ အခွန်ကို ဆြ်းဆဆာင်ရမည်ခဖစ်သည်။
အခွန်ထမ််းကိုယ်တိုင်စည််းကကြ်သည်စနစ်တွင်  အခွန်ထမ််းသည် ၄င််း၏ဝင်ဆငွကို ဆကကညာလွှာတွင် ၄င််းတို့ိုကိုယ်တိုင်ခဖည်သင
ွ ််း၍ ဝင်ဆငွဆကက
ညာလွှာကို ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသိုို့

သတ်မတ်ထာ်းသည်ရက် မတိုင်မတင်သွင််းရ

မည်၊ ဆကကညာလွှာကို တင်သင
ွ ််းခခင််းမရြါက ယင််းဆကကညာလွှာကိုဆြ်းြိုရ
ို့ န် ဆတာင််းခံသွာ်း
မည်ခဖစ်ြါသည်၊
 အခွန်ထမ််းမ ဆရ်းခဖည်တင်သင
ွ ််းသည် ဆကကညာလွှာကို မန်ကန်ခြည်စိုံသည်ဟို မတ်ယူ၍
ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနမ

အခွန်ထမ််းအဆြေါ်

မည်သည်စည််းကကြ်မှုမ

ခြ လိုြ်မည်

မဟိုတ်ြါ၊
 အခွန်ထမ််းတင်သွင််းသည် ဆကကညာလွှာတွင်ြါရဆသာ အခွန်ြမာဏကိုဆဖာ်ခြထာ်းသည် အခွန်
ဆတာင််းခံလွှာကို အခွန်ထမ််းထံဆြ်းြိုြ
ို့ ါမည်၊
 အခွန်ထမ််းတင်သွင််းထာ်းဆသာ ဝင်ဆငွဆကကညာလွှာမ ာ်းကို Risk Management Process ကို
အသို်းံ ခြ ၍

အခွန်ဆိုံ်းရှုံ်းနိုင်ဆခခခမင်မာ်းဆသာကိုမပဏကို

စာရင််းစစ်ဆဆ်းရန်ဆရွ်းခ ယ်မည်

ခဖစ်ြါသည်၊
 အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းခခင််းလိုြ်ငန််းစဉ်၏ အစတ်အြိုင််းအခဖစ် အခွန်ထမ််း၏စည််းကကြ်မှုကို
အခွန်ရံ်းို မ

ခြင်ဆင်စည််းကကြ်ခြါက

အခွန်ထမ််းသည်

ယင််းခြင်ဆင်စည််းကကြ်မှုအဆြေါ်

မဆက နြ်လ င် သတ်မတ်ကာလအတွင််း အယူခံ အဆင်ဆင်ဝင်နိုင်သည်၊ အယူခံကာလ
ဆက ာ်လွန်သွာ်းြါက ခြင်ဆင်မှုအဖွွံ့ထံ ခြင်ဆင်မှုဆလ ာက်ထာ်းနိုင်သည်၊
 ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည်

အခွန်ထမ််းမက သင်အခွန်ကို

သတ်မတ်အခ န်အတွင််း

သို့မ
ို ဟိုတ် တို်းခမြှင်ဆြ်းသည်အခ န်အတွင််း မဆြ်းဆဆာင်ြါက အခွန်အရဆကာက်ခံခခင််း နည််း
လမ််းခဖင်ဆဆာင်ရွက်မည် ခဖစ်ြါသည်၊
(င) အခွန်ထမ််းကိုယ်တိုင်စည််းကကြ်သည်စနစ်နင် အခွန်ရံို်းမ စည််းကကြ်သည်စနစ် နစ်မ ်းလိုံ်းတွင်
အခွန်ထမ််းမ ာ်းသည် ၄င််းတို့၏
ို ဝင်ဆငွခွန်ဆကကညာလွှာကို အဆထာက်အကူခြ ရန် လိုအြ်သည် စာရင််း
မ ာ်းနင်မတ်တမ််းမ ာ်းကို သက်ဆိုင်ရာစည််းကကြ်နစ်ကိုန်ဆိုံ်းဖြ်း(၃)နစ်အထ ခမန်မာဘာသာ သို့ိုမဟိုတ်
အဂဂလြ်ဘာသာခဖင် ထန််းသမ််းထာ်း ရရမည်ခဖစ်ြါသည်။
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် ာရင််းစစ်ဆဆ်းရခခင််းရည်ရယ
ွ ်ခ က်
(က)

ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာန၏

အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းခခင််းသည်

အခွန်ထမ််းအဆနခဖင်

ဝင်ဆငွနစ်အတွင််း ဆဆာင်ရွက်ခဆသာ လိုြ်ငန််းမ ာ်းအဆြေါ်တွင် မန်ကန်ဆသာအခွန်ြမာဏကို ဆြ်းဆဆာင်
ထာ်းခခင််း ရ/မရနင် အခွန်ဥြဆဒမ ာ်းကို လိုက်နာခခင််းရ/ မရစစစ်ရန်၊ အခွန်ထမ််း၏ဘဏ္ဍာဆရ်းကစစရြ်
မ ာ်းကို စစ်ဆဆ်းရန်တခိုို့ ဖစ်ြါ သည်။ အခွန်ထမ််းဆနဒအဆလ ာက် လိုက်နာဆဆာင်ရွက်မှု တို်းတက်ဆစရန်၊
ဥြဆဒြိုင််းအရ ရင််းလင််းဆအာင်ခြ လိုြ် ရမည် အြိုင််းမ ာ်းအာ်းစစစ်၍ ရင််းလင််းအသဆြ်းရန်၊ ဝင်ဆငွနင်
အခွန်ဆိုင်ရာဆြ်းရန်တာဝန်မ ာ်း ကိုက်ညမှုရဆစဆရ်း သရရန်တခိုို့ ဖစ်ြါသည်။
(ခ) စ်းြွာ်းဆရ်းလိုြ်ငန််းမ ာ်း (နိုင်ငံြိုင်၊ သမဝါယမ၊ ြိုဂဂလကကဏ္ဍ)အဆြေါ် စာရင််းစစ်ဆဆ်းရာတွင်
ြိုံစံအမ ်းမ ်းရြါသည်။ အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းခခင််းသည် ဝင်ဆငွဆကကညာလွှာတစ်ဆစာင်ကို စစ်ဆဆ်းခခင််းမ
ခဖစ်နိုင်သကသို့ို လိုြ်ငန််းနင်အခွန်ထမ််းတစ်ဦ်းခ င််းဆိုင်ရာစာရင််းမ ာ်းကို အခြည်အစိုံစစ်ဆဆ်းခခင််းမ ်း
လည််း ခဖစ်နိုင်ြါသည်။ (ဥြမာ- နိုတ်ြယ်နိုင်ဆသာအသိုံ်းစရတ် ၊ရယ်ယာရင်မ ာ်း၏ထည်ဝင်မှုကို စစ်ဆဆ်း
ခခင််းတြ
ိုို့ ါဝင်ြါသည်။) အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းဖြ်းဆနာက် ခြန်လည်စည််းကကြ်မှုခြ လိုြ်သည်အခါ အခွန်
ထမ််းအဆနခဖင် အခွန်ခြန်အမ််းဆငွရနိုင် သလို အခွန်ထြ်မံဆြ်းဆဆာင်ရခခင််းမ ်းလည််းရနိုင်ြါသည်။
၃။ အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းရန်အတွက် ဆရွ်းခ ယ်ရသညအ
် ဆခခခံအခ က်မ ာ်း
(က) အခွန်ထမ််းတစ်ဦ်းအဆနခဖင် အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းရန် ဆရွ်းခ ယ်ခံရသည်အဆကကာင််းရင််းမ ာ်း
စွာ ရနိုင်ြါသည်။ ဥြမာအာ်းခဖင် အခွန်ထမ််းမ ာ်း လက်ရဆဆာင်ရွက်ဆနသည် စ်းြွာ်းဆရ်းကဏ္ဍ သို့မ
ို ဟိုတ် လိုြ်ငန််းလိုြ်ဆဆာင်ရာ
တွင် လိုက်နာဆဆာင်ရွက်မှုအဆခခအဆန
 အခွန်ထမ််း၏ ဝင်ဆငွဆကကညာလွှာတွင် ဆဖာ်ခြထာ်းခခင််းနင်ြတ်သက်၍ အဆခခခြ ဆရွ်းခ ယ်ခခင််း
 အခွန်ထမ််းအဆနခဖင် အခွန်ဆြ်းဆဆာင်ရမည်တာဝန်မ ာ်းကို ၄င််းတို့၏
ို အဆထာက်အထာ်းမ ာ်းအရ
အဆခခခြ ခခင််း
 သတင််းစာရင််းအရဆသာ်လည််းဆကာင််း၊ က ြမ််းဆရွ်းခ ယ်ခခင််းအရဆသာ်လည််းဆကာင််း စစ်ဆဆ်း
ခခင််း
 အသာ်းတင်အရှုံ်းကို အဆခခခြ ဆရွ်းခ ယ်ခခင််း
(ခ)

အခွန်ဝန်ထမ််းမ ာ်းအဆနခဖင်

အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းရာတွင်

အထက်ဆဖာ်ခြြါနည််းလမ််း

သို့မ
ို ဟိုတ် အခွန်ထမ််းလိုက်နာဆဆာင်ရွက်မှုတို့ိုကို ဦ်းတည်၍ စာရင််းစစ်ဆဆ်းမည်အခွန်ထမ််းအာ်း အခွန်
ထမ််းလိုက်နာ ဆဆာင်ရွက်မှုဌာနစတ်မ ကွန်ြ ျူတာစနစ်ကိုအဆခခခြ လ က် ဆရွ်းခ ယ်ရြါသည်။
(ဂ)

ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည်

အခွန်ထမ််းအာ်းစာရင််းစစ်ဆဆ်းရန်

ဆရွ်းခ ယ်ရသည် အဆကကာင််း အရင််းအတအက ကို အသဆြ်းမည်မဟိုတ်ြါ။ သို့ရ
ို ာတွင် မည်သည်ကဏ္ဍကို
အဆလ်းထာ်း စစ်ဆဆ်းဆဆာင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ထာ်းသည်ကိုသာ အသဆြ်းမည်ခဖစ်ြါသည်။
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(က) အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းမည် အခွန်ထမ််းကိုမပဏအာ်းဆရွ်းခ ယ်ဖြ်းဆနာက် စာရင််းစစ်ဆဆ်းမည်ကို
အခွန်ထမ််းထံ တရာ်းဝင်အဆကကာင််းကကာ်းစာဆြ်းြိုို့ခခင််းခဖင် စတင်ြါမည်။ အဆကကာင််းကကာ်းစာတွင် နစ်ဦ်း
နစ်ဖက် လက်ခံဆတွွံ့ဆိုံနိုင်မည်ရက်အာ်း စာခဖင်အဆကကာင််းခြန်ကကာ်းဆြ်းြါရန်၊ အခွန်ထမ််းကိုမပဏအာ်း
ကိုယ်စာ်းခြ မည်သူ တစ်ဦ်း ဆရွ်းခ ယ်နိုင်ြါဆကကာင််းနင် ယင််းသို့ဆ
ို ရွ်းခ ယ်ြါက ကိုမပဏအမတ်တံဆြ်
ြါရဖြ်း လက်မတ်ဆရ်းထို်းထာ်းသည် တံဆြ်ဆခါင််းခွန် ထမ််းဆဆာင်ထာ်းဆသာ ကိုယ်စာ်းလယ်လွှစာကို
တင်ခြရမည်ခဖစ်ဆကကာင််း

ဆဖာ်ခြြါရြါမည်။

ထိုခို့ ြင်အဆကကာင််းကကာ်းစာတွင်

စစ်ဆဆ်းရန်လိုအြ်မည်

စာရင််းမတ်တမ််းမ ာ်း၊ စစ်ဆဆ်းမည်နစ်မ ာ်းနင်ြတ်သက်သည် အခွန်အမ ်းအစာ်းနင် ကနဦ်းဆတွွံ့ဆိုံမှု
ခြ လိုြ်နိုင်မည် ညြှနှိုင််းအခ န်ကာလကိုြါ ထည်သွင််းဆဖာ်ခြမည်ခဖစ်သည်။
(ခ) ဆယဘိုယ အာ်းခဖင် ဆတွွံ့ဆိုံမှုခြ လိုြ်မည်အခ န်ကာလသည် စာရင််းစစ်ဆဆ်းရန် အဆကကာင််း
ကကာ်းစာဆြ်းြိုို့ဖြ်း (၁၀) ရက်အတွင််းခဖစ်ရ မည်။ အခွန်ထမ််းအဆနခဖင် ကနဦ်းဆတွွံ့ဆိုံမှုခြ လိုြ်နိုင်မည်
အခ န်ကာလအာ်း အခမန်ဆိုံ်းအဆကကာင််းခြန်ကကာ်းဖြ်း အဆိုခြ အခ န်ကာလတွင် ဆတွွံ့ဆိုံရန်အဆင်မဆခြြါ
က ထိုသို့အ
ို ဆင်မဆခြရသည် အဆကကာင််းအာ်း ရင််းလင််းခ က်အခြည်အစိုံနင်တကွ မမတိုို့အဆင်ဆခြနိုင်
မည်အခ န်ကာလကို ထည်သင
ွ ််းဆဖာ်ခြ ရမည်ခဖစ်သည်။
၅။ ကနဦ်းဆတွွံ့ဆိုံခခင််း
ကနဦ်းဆတွွံ့ဆိုံခခင််းတွင် အခွန်အရာရအဆနခဖင် အခွန်ထမ််းနင်ဆတွွံ့ဆိုံကာ စာရင််းစစ်ဆဆ်းခခင််းနင်
စြ်လ ဉ််း၍ မည်သိုို့ဆဆာင်ရွက်သွာ်းမည်ကို ဆယဘိုယ ဆဆွ်းဆနွ်းရန်နင် စစဉ်စရာရသည်မ ာ်းကို စစဉ်
သွာ်းရန်ခဖစ်ြါသည်။ ကနဦ်းဆတွွံ့ဆိုံဆမ်းခမန််းခခင််းတွင် အခွန်ထမ််းကိုမပဏမ အခွန်ကစစကို အခွန်ထမ််း
ကိုယ်စာ်းတာဝန်ယူ ဆဆာင်ရွက်ဆြ်း မည်သူ ခနို့်အြ်ထာ်းသည်ကိုယ်စာ်းလယ်လွှစာ တင်ခြရမည်။ ထိုို့ခြင်
တက်ဆရာက်ဆသာသူတိုင််းအာ်း တက်ဆရာက်သူ မတ်တမ််းတွင် ခဖည်စွက်လက်မတ်ဆရ်းထို်းရမည်။ အခွန်
အရာရအဆနခဖင် အခွန်ထမ််းအာ်း ၄င််းတို့ို ထန််းသမ််းထာ်းရ ဆသာမတ်တမ််းမ ာ်း၊ စာရင််းကိုင်စနစ်၊
ဆကကညာလွှာခြင်ဆင်ြိုံ၊ လိုြ်ထိုံ်းလိုြ်နည််းနင် စ်းြွာ်းဆရ်း လိုြ်ဆဆာင်ခ က်မ ာ်း စသည်တန
ိုို့ င်စြ်လ ဉ််း၍
ဆမ်းခွန််းအခ ွံ့ဆမ်းခမန််းမည်ခဖစ်ြါသည်။

ဆတွွံ့ဆိုံဆမ်းခမန််းမှုဖြ်းဆိုံ်းသည်နင်

ယင််းကို

အခ က်အလက်

မတ်တမ််းအခဖစ် ဖိုင်တွထာ်းရမည်ခဖစ်သည်။
၆။ စာရင််းစစ်ဆဆ်းခခင််းတစ်ရြ် ကကာခမငခ
် န်
(က)

အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းခခင််းအတွက်

ြိုံဆသသတ်မတ်ထာ်းဆသာအခ န်မရြါ။

သို့ရ
ို ာတွင်

ဆအာက်ြါအခ က်မ ာ်းက ကကာခမင်ခ န်ကို အဆိုံ်းအခဖတ်ဆြ်းြါမည်  အခွန်ထမ််း၏လိုြ်ငန််းအရွယ်အစာ်းနင်

ဝင်ဆငွနစ်အတွင််း

ဆဆာင်ရွက်နိုင်မှုအဆခခအဆန

(ဆရာင််းခ ခခင််း/ ဝယ်ယူခခင််း/ ထိုတ်လိုြ်မှုဆဆာင်ရွက်ခခင််း/ ဝန်ဆဆာင်မှုဆဆာင်ရွက်ခခင််း)
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 အခွန်ထမ််း၏မတ်တမ််းမတ်ရာမ ာ်းသည် လိုအြ်သည် စာရင််းကိုင်စံမ ာ်းနင်အည ဆရ်းဆွ
ထာ်းခခင််းရ/ မရ
 ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနနင် ြူ်းဆြါင််းဆဆာင်ရွက်နိုင်မှု
(ခ)

အခွန်အရာရအဆနခဖင်

အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းခခင််းအစတွင်

ခနို့်မန််းအခ န်သတ်မတ်ခ က်

တစ်ရြ်ကို အသဆြ်းမည်ခဖစ်ြါသည်။ စစ်ဆဆ်းမှုအဆြေါ်တွင် အခွန်အရာရမ သရလိုဆသာအခ က်မ ာ်း၊
ဆက်စြ်သရလိုဆသာ အခ က်မ ာ်းရြါက အခ န်တို်းခမြှင်သတ်မတ်ရန် အခွန်ထမ််းနင်ဆတွွံ့ဆိုံဆဆွ်းဆနွ်းမည်
ခဖစ်ြါသည်။
၇။ ခြည်တွင်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစ်းဌာန အခွန်အရာရ၏အခန််းကဏ္ဍ
အခွန်စာရင််းစစ်အရာရမ ာ်းသည်

ဆအာက်ြါတို့ိုကို

ဆဆာင်ရွက်နိုင်ဆရ်းဦ်းတည်ကက ်းြမ််းဆဆာင်

ရွက်ြါမည် လိုြ်ငန််းဆဆာင်ရွက်မှုမန်ကန်ခမန်ဆန်ရန်၊ယဉ်ဆက ်းြ ျူငာမှုရရန်နင်လိုြ်ငန််းကျွမ််းက င်မှုရရန်
 စစ်ဆဆ်းဆတွွံ့ရခ က်အတိုင််းဆဆာင်ရွက်ရန်
 အခွန်ထမ််းအာ်းဆလ်းစာ်းရန်၊

အခွန်ထမ််းနင်စြ်လ ဉ််းသည်

အခ က်အလက်အာ်းလိုံ်းကို

ခြည်ဆထာင်စိုအစို်းရကစစမအြ လ ွံ့ဝက်ထာ်းရရန်
 အခွန်ဥြဆဒမ ာ်းကို ဖွင်ဆိုရင််းလင််းခြရန်
 အခွန်ထမ််းမ ာ်းထံမ ဆငွဆကက်းနင် လက်ဆဆာင်ြစစည််းမ ာ်း လက်ခံခခင််းမခြ ရန်၊ အခွန်အရာရ
နင် ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏ ဆဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်းကို အသအမတ်ခြ ဆကကာင််း ဆဖာ်ခြလိုြါက စာခဖင်
ဆရ်းသာ်းဂိုဏ်ခြ နိုင်ြါသည်။
၈။ အခွနထ
် မ််း၏ အခန််းကဏ္ဍ
အခွန်ထမ််းအဆနခဖင် ၄င််း၏ ရိုံ်း၊ အဆဆာက်အအိုံ၊ စက်ရိုံ၊ အလိုြ်ရိုံတည်ဆနရာမ ာ်းသို့ို ဝင်ဆရာက်
ခွင်ဆြ်းရမည်ခဖစ်ဖြ်း သတင််းအခ က်အလက်နင် စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းကိုလည််း အခ န်မဆြ်းအြ်ရမည်။
 အခွန်ထမ််းအဆနခဖင် စာရင််းစစ်ဆဆ်းစဉ်အတွင််း ၄င််း၏လိုြ်ငန််းကိုရြ်ဆိုင််းထာ်းရန် မလိုအြ်
ြါ။ သို့ရ
ို ာတွင် အခွန်ထမ််း၏ြူ်းဆြါင််းဆဆာင်ရွက်မှု ခမင်မာ်းသည်နင်အမ အခွန်အရာရအဆန
ခဖင် အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းခခင််းလိုြ်ငန််းကို ခမန်နိုင်သမ ခမန်ဆအာင် ဆဆာင်ရွက်သွာ်းမည်။
 အခွန်ထမ််းမ ာ်းသည် အခွန်ရိုံ်းနင်ဆက်သွယ်ဆဆာင်ရွက်ရာတွင် ၄င််း၏အခွန်ကစစကို ဆဆာင်
ရွက်ရန် တရာ်းဝင်ခနို့်အြ်ထာ်းဆသာ ကိုယ်စာ်းလယ်ထာ်းရြိုင်ခွငရ
် သည်။
 အခွန်ထမ််းကိုယ်တိုင်စည််းကကြ်သည်စနစ်တွင် အခွန်ထမ််းသည် ၄င််းကိုယ်တင
ို ်စည််းကကြ်ထာ်း
သည် အခွန်ြမာဏနင်စြ်လ ဉ််း၍ အယူခံဝင်ခခင််း သို့မ
ို ဟိုတ် ခြင်ဆင်ခခင််း မခြ လိုြ်နိုင်ြါ။
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 သို့ဆ
ို သာ်လည််း ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည် စာရင််းစစ်ဆဆ်းခခင််းလိုြ်ငန််းစဉ်၏ အစတ်
အြိုင််းအခဖစ် အခွန်ထမ််း၏စည််းကကြ်မှုကိုခြင်ဆင်စည််းကကြ်ခြါက အခွန်ထမ််းသည် ယင််း
ခြင်ဆင် စည််းကကြ်မှုအဆြေါ် သတ်မတ်ကာလအတွင််း အယူခံဝင်နိုင်သည်။ အယူခံကာလ
ဆက ာ်လွန်သွာ်းြါက ခြင်ဆင်မှုအဖွွံ့ထံသို့ို ခြင်ဆင်မှု ဆလ ာက်ထာ်းနိုင်သည်။
၉။ စာရင််းစစ်ဆဆ်းဆနစဉ်အတွင််း
(က) အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းရာတွင် စာခဖင်ဆရ်းသာ်းထာ်းသည် ဆတာင််းခံလွှာသည် အခွန်စာရင််းစစ်
အရာရနင် အခွန်ထမ််းအကကာ်းရ ဆမ်းခမန််းဆက်သယ
ွ ်မှုကို မတ်တမ််းတစ်ခိုရဆစဖြ်း နှုတ်ခဖင်ဆဆွ်းဆနွ်း
ခခင််းဆကကာင် ခဖစ်ဆြေါ်ဆစနိုင်ဆသာ နာ်းလည်မှုလွခခင််းမ ာ်းကို ဆရာင်ရာ်းနိုင်ဆစရန်အတွက် အခွန်အရာရ
တစ်ဦ်းဦ်း၏ ဆမ်းခမန််းခ က်ကို အခွန်ထမ််း က မရင််းလင််းြါက ဆမ်းခွန််းကိုခြန်လည်ရင််းခြရန် ဆတာင််းဆို
နိုင်ြါသည်။
(ခ)

အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းဆနစဉ်အတွင််း

သတင််းအခ က်အလက်၊

စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းကို

ဆတာင််းခံရန် လိုအြ်ြါက သတင််းအခ က်အလက်စာရွက်စာတမ််း ဆတာင််းခံလွှာြိုံစံခဖင် ဆတာင််းခံြါမည်။
အခွန်ထမ််းမ မည်သည်အခ န်အတွင််း ဆတာင််းခံလွှာကို ခြန်လည်ဆြ်းြိုရ
ို့ မည်ကိုလည််း သဆဘာတူထာ်းရန်
လိုအြ်ြါသည်။ သတ်မတ်ထာ်း ဆသာကာလအတွင််း ဆတာင််းခံထာ်းဆသာ စာရင််း မ ာ်းမရရြါက ရရထာ်း
ဆသာအခ က်အလက်မ ာ်းအဆြေါ်အဆခခခံ၍ စာရင််းမ ာ်းကိုညြှကာ အဖြ်းသတ်စည််းကကြ်မှုကို ဆဆာင်ရွက်
မည်ခဖစ်ြါသည်။
၁၀။ အခွနအ
် ရာရအာ်း ဆနာငယ
် က်ဟနို့်တာ်းခခင််း
(က) အခွန်အရာရအာ်း စာရင််းစစ်ဆဆ်းဆနစဉ်တွင် ဆအာက်ြါအခ က်မ ာ်းခဖင် ဆနာင်ယက်ခခင််းမခြ ရန်
လိုအြ်ြါသည် အခွန်ထမ််း၏ ရိုံ်း၊ အဆဆာက်အအိုံ၊ စက်ရိုံ၊ အလိုြ်ရိုံတည်ဆနရာမ ာ်းသို့ို အခွန်ထမ််းနင် အခွန်
စာရင််းစစ်အဖွွံ့တို့ို သဆဘာတူထာ်းသည်အခ န် သို့မ
ို ဟိုတ် စာရင််းစစ်အဖွွံ့က ဆတာင််းဆိုသည်
အခ န်မတိုင်မတွင် ဝင်ဆရာက်ခွင်ဆြ်းရန် ခငင််းြယ်ခခင််း
 လိုြ်ငန််းနင်သက်ဆိုင်သည် အဆရ်းကက်းဆသာသတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကို ဖ က်ဆ်းခခင််း
 အဆသ်းစတ်အခ က်အလက်မ ာ်းကို ရည်ရွယ်ခ က်ရရ လမ်လည်လိုဆသာဆနဒခဖင် ခြင်ဆင်ခခင််း
သို့မ
ို ဟိုတ် မတင်ခြနိုင်ခခင််း
 ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာန

အရာရမ ာ်းအာ်း

စတ်အဆနာင်အယက်ခဖစ်ဆစရန်

ရည်ရွယ်၍

ကကနို့်ကကာမှုမ ာ်း ခဖစ်ဆစရန် ဖန်တ်းခခင််း
(ခ) အခွန်ထမ််း၏ရိုံ်း၊ အဆဆာက်အအိုံ၊ စက်ရိုံ၊ အလိုြ်ရိုံတည်ဆနရာမ ာ်းသို့ို အခွန်ထမ််းနင် အခွန်
စာရင််းစစ်အဖွွံ့တို့ို သဆဘာတူထာ်းသည်အခ န် သို့မ
ို ဟိုတ် စာရင််းစစ်အဖွွံ့ကဆတာင််းဆိုသည်အခ န် မတိုင်
မတွင် ဝင်ဆရာက်ခွင်ကို ခငင််းြယ်ခလ င် ဝင်ဆငွခွန်ဥြဆဒြိုဒ်မ ၄၄ အရ အဆဆာက်အအိုံမ ာ်းသိုို့ ဝင်ဆရာက်
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ကကည်ရှုွံ့စစ်ဆဆ်းခခင််းနင် ဝင်ဆငွခွန်ဥြဆဒြိုဒ်မ ၄၅ အရ ရာဆဖွခခင််းနင်စာရင််းမ ာ်း သမ််းဆည််းခခင််းမ ာ်းကို
လိုြ်ထိုံ်းလိုြ်နည််းမ ာ်းအရ ဆဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်သည်။

၁၁။ အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းခ က်မ ာ်းအဆြေါ်သို်းံ သြ်ခခင််းနင် ဆခဖရင််းခခင််း
(က) အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းရာတွင် ဆတွွံ့ရဆသာကစစရြ်မ ာ်းအာ်းလိုံ်းဖြ်းစ်းသည်နင် အခွန်ထမ််းနင် အတူ
အဖြ်းသတ်ညြှနှိုင််းဆဆွ်းဆနွ်းြွတစ်ရြ် ခြ လိုြ်ြါမည်။ ယင််းအစည််းအဆဝ်းတွင် အခွန်ထမ််းနင် ကစစရြ်
အာ်းလိုံ်း ဆဆွ်းဆနွ်းဖြ်း စာရင််းစစ်အစရင်ခံစာကိုဆြ်းြါမည်။ အခွန်ထမ််းအဆနခဖင် အဖြ်းသတ်အစည််း
အဆဝ်းတွင် အခ က်အလက်မ ာ်း ထြ်မံတင်ခြလာြါက စာရင််းစစ်အဖွွံ့အဆနခဖင် ယင််းတအ
ိုို့ ဆြေါ် အကခဖတ်
လ က် လိုအြ်ြါက စာရင််းစစ် အစရင်ခံစာကို ခြန်လည်သ်းိုံ သြ်ြါမည်။
(ခ)

အခွန်ထမ််းအဆနခဖင်

ဆနာက်ဆိုံ်းစာရင််းစစ်အစရင်ခံစာအဆြေါ်

သဆဘာတူညမှုရြါက

လက်မတ်ဆရ်းထို်းဖြ်း အစရင်ခံစာကို ခြန်ဆြ်းရြါမည်။ ဆတွွံ့ရခ က်မ ာ်းကို အခွန်ထမ််းအဆနခဖင် သဆဘာ
မတူြါက ယင််းအဆနခဖင် သဆဘာမတူသည် ကစစရြ်တစ်ခိုခ င််းစအတွက် ဆခဖရင််းခ က်တင်ခြရမည်။
စာရင််းစစ်အစရင်ခံစာြါ ဆတွွံ့ရခ က်မ ာ်းသည် အခွန်စည််းကကြ်ဆတာင််းခံလွှာမဟိုတ်သည်အတွက် အယူခံ
ဝင်၍မရြါဆကကာင််း အခွန်ထမ််းအာ်း အယူခံခွင် နင်စြ်လ ဉ််း၍ အသဆြ်းသွာ်းမည်ခဖစ်ြါသည်။

ခြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစ်းဌာန
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အခွနစ
် ာရင််းစစ်ဆဆ်းမှုနင် ြတ်သက်သညအ
် ဆမ်းနငအ
် ဆခဖမ ာ်း
(၁) ၀င်ဆငွဆလ ာနည််းဆဖာ်ခြခခင််းအာ်း မည်သအ
ိုို့ ဆရ်းယူဆဆာင်ရွကြ
် ါမည်နည််း။
အခွန်ထမ််းမ ာ်းအဆနခဖင် ၄င််းတို့၏
ို
၀င်ဆငွအာ်းလိုံ်းအာ်း ထိုတ်ဆဖာ်တင်ခြရန် တာ၀န်ရဖြ်း အမန်
တကယ် ကိုန်က သည်အသို်းံ စရတ်မ ာ်းကိုသာ ဆတာင််းဆိုခွင်ရသည်။ မမ၏အမန်ဆရာင််းရဆငွ (သို့ိုမဟိုတ်)
ရဆငွထက် ဆလ ာနည််းဆဖာ်ခြခခင််းသည် လမ်လည်ထမ်ခ န်မှုဆခမာက်သည်။ ဝင်ဆငွခွန်ဥြဆဒအရ အခွန်
ထမ််းသည် ခွင်ခြ ထာ်းသည် ကာလအတွင််း အခြည်အစိုံထိုတဆ
် ဖာ်ခလ င် ထိုသ၏
ူ စိုစိုဆြါင််းဝင်ဆငွဆြေါ်တွင်
ဆြ်းဆဆာင်ရမည်အခွန်အခြင် ထမ်ခ န်ခခင််းဆကကာင် ြိုမိုက သင်သည် အခွန်၏ တစ်ဆနင်ညမ ဆသာ
ဒဏ်ဆငွကိုြါ ဆြ်းဆဆာင်ရမည်။
အခွန်ထမ််းအဆနခဖင် ခွင်ခြ ထာ်းသည်ကာလအတွင််း ထိုတ်ဆဖာ်ရန်ြ က်ကွက်လ င် သို့ိုမဟိုတ်
ထမ်ခ န်ခသည် ဝင်ဆငွထက် ဆလ ာနည််းထိုတ်ဆဖာ်လ င် စိုစိုဆြါင််းဝင်ဆငွဆြေါ်တွင် ဆြ်းဆဆာင်ရမည် အခွန်
နင်ထမ်ခ န်ခခင််းဆကကာင် ြိုမိုက သင်သည်အခွန်၏တစ်ဆနင် ညမ ဆသာဒဏ်ဆငွအခြင် တရာ်းစွဆိုခခင််း
လည််းခံရမည်။ တရာ်းစရင်ဆရ်းအဖွွံ့မ ခြစ်မှုထင်ရာ်းဆကကာင််း ဆိုံ်းခဖတ်ြါက အခွန်ထမ််းအာ်း သိုံ်းနစ်မ
ဆယ်နစ်အထ ဆထာင်ဒဏ်အခြစ်ဆြ်းမည်ခဖစ်သည်။
ကိုန်သယ
ွ ်လိုြ်ငန််းခွန်ဥြဆဒအရ အခွန်ထမ််းသည် ခွင်ခြ ထာ်းဆသာကာလအတွင််း အခြည်အစိုံ
ထိုတ်ဆဖာ်ခလ င် ဆြ်းဆဆာင်ရမည်အခွန်အခြင် တမ််းဆရာင်သည်အခွန်၏ သို့မ
ို ဟိုတ် ထမ်ခ န်ခခင််းဆကကာင်
ြိုမိုက သင်သည် အခွန်၏တစ်ဆနင် ညမ ဆသာဒဏ်ဆငွြါဆြ်းဆဆာင်ရမည်။
အခွန်ထမ််းအဆနခဖင် ခွင်ခြ ထာ်းသည် ကာလအတွင််းထိုတ်ဆဖာ်ရန် ြ က်ကွက်လ င် သို့မ
ို ဟိုတ်
တမ််းဆရာင်ထမ်ခ န်ခသည် ဆရာင််းရဆငွ သို့မ
ို ဟိုတ် ဝန်ဆဆာင်မှုရဆငွထက် ဆလ ာနည််းထိုတ်ဆဖာ်လ င်
ဆြ်းဆဆာင်ရမည်အခွန်နင် တမ််းဆရာင်သည်အခွန်၏ သို့မ
ို ဟိုတ် ထမ်ခ န်ခခင််းဆကကာင် ြိုမိုက သင်သည်
အခွန်၏တစ်ဆနင် ညမ ဆသာဒဏ်ဆငွအခြင် တရာ်းစွဆိုခခင််းလည််းခံရမည်။ တရာ်းစွဆို၍ ခြစ်မှုထင်ရာ်း
စရင်ခခင််းခံရြါက တစ်နစ်ထက် မြိုဆသာ ဆထာင်ဒဏ်ခဖစ်ဆစ၊ က ြ်တစ်သန််းထက်မြိုဆသာ ဆငွဒဏ်ခဖစ်
ဆစ၊ ဒဏ်နစ်ရြ်လိုံ်းခဖစ်ဆစ ခ မတ်ခခင််းခံရမည်။
(၂) ခင
ို ်လမ
ိုံ မ
ှု ရသည်အသိုံ်းစရတ်မ ာ်းဟို စစစ်ဆတွွံ့ရရြါက မည်သဆ
ိုို့ က်လက်ဆဆာင်ရွက်ြါမည်နည််း။
အခွန်ထမ််းမ ာ်းအဆနခဖင် ၄င််းတို့တ
ို င်ခြဆတာင််းဆိုသည် အသိုံ်းစရတ်မ ာ်းအတွက် အမန်တကယ်
က ခံသ်းိုံ စွ ထာ်းဆကကာင််း ခိုင်လိုံစွာတင်ခြနိုင်ရမည်။ ဆယဘိုယ အာ်းခဖင် က ခံခသည်အသို်းံ စရတ်မ ာ်းနင်
စြ်လ ဉ််းသည် ဆငွဆတာင််းခံလွှာမ ာ်းနင်ဆြ်းဆခ မှုမ ာ်းအတွက် သက်ဆသအဆထာက်အထာ်းမ ာ်းကို လက်
၀ယ်ထာ်းရရမည်ခဖစ်သည်။

ထိုဆငွဆတာင််းခံလွှာမ ာ်းနင်

ဆြ်းဆခ မှုတစ်စတ
ိုံ စ်ရာအတွက်

သက်ဆသ

အဆထာက်အထာ်း မတင်ခြနိုင်သည် အသို်းံ စရတ်မ ာ်းအဆြေါ် ဝင်ဆငွရရရန် ကိုန်က စရတ်အခဖစ် ခွင်ခြ
မည်မဟိုတ်ြါ။
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အခ ွံ့အခွန်ထမ််းမ ာ်းအဆနခဖင် မူရင််းဆငွဆတာင််းခံလွှာမ ာ်း မတင်ခြနိုင်သည် အသိုံ်းစရတ်မ ာ်း
အတွက် ဆငွဆတာင််းခံလွှာမ ာ်း ခြ ခြင်ဖန်တ်းထာ်းခခင််း၊ အခွန်ထမ််းသည် ၄င််း၏မမန်ကန်ဆသာ လိုြ်ရြ်
မ ာ်းကို ဖိုံ်းကွယ်ရန် ကက ်းစာ်းအာ်းထိုတ်သည် အဆနခဖင် တတယြိုဂဂ လ်မ ာ်း (suppliers နင် customers )
အာ်း မမတိုို့ရိုံ်းမ သတင််း အခ က်အလက်မ ာ်း ဆတာင််းခံသည်အခါ မမန်ကန်ဆသာ သက်ဆသအဆထာက်
အထာ်းမ ာ်းကိုသာ တင်ခြရန် ဆတာင််းဆိုခခင််း စသည်ခြ မှုဆဆာင်ရွက်မှုမ ာ်းအတွက် အခွန်ထမ််းနင်အတူ
အခခာ်းြါ၀င်ြတ်သက်သည် ြိုဂဂ လ်မ ာ်း အာ်းလည််း တည်ဆဥြဆဒမ ာ်းအရ ဆက်လက်အဆရ်းယူမည်ခဖစ်
သည်။
(၃) စာရင််းမတ်တမ််းမ ာ်းကို မည်သထ
ိုို့ ာ်းရရမည်နည််း။
စာရင််းမတ်တမ််းမ ာ်း ဆကာင််းမွန်စွာထာ်းရသည် အခွန်ထမ််းကိုမပဏအဆတာ်မ ာ်းမ ာ်းရဆသာ်လည််း
အခခာ်းတစ်ဖက်တွင် စာရင််းမတ်တမ််းထာ်းရမှု အာ်းနည််းဆနဆသ်းသည် အခွန်ထမ််းကိုမပဏမ ာ်းလည််း
ရနိုင်ြါသည်။ မမတိုို့ အခွန်ရံ်းို အဆနခဖင် အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းသည်အခါ ၀င်ဆငွနင်အသို်းံ စရတ်နစ်ရြ်
စလိုံ်းကို အဆလ်းထာ်းစစစ် မည်ခဖစ်သည်။ ၀င်ဆငွမ ာ်းအာ်းစစ်ဆဆ်းရာတွင် အဆိုြါဝင်ဆငွနင် သက်ဆိုင်
သည်စာရင််းမ ာ်းကို ဆကာင််းမွန်စွာ ထန််းသမ််းထာ်းရခခင််းမရဆကကာင််း စစ်ဆဆ်းဆတွွံ့ရြါက ရရထာ်းသည်
သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းအဆြေါ် အဆခခခြ သည်နည််းလမ််း (recognized methods)ခဖင် အခွန်ထမ််း
ကိုမပဏ၏၀င်ဆငွကို ခနို့်မန််းတွက်ခ က်မည်ခဖစ်သည်။ မမတခ
ိုို့ နို့်မန််း တွက်ခ က်သည် ြမာဏသည် အခွန်
ထမ််းကိုမပဏ၏ အခွန်ဆကကညာလွှာြါ ြမာဏထက်မ ာ်းခြာ်းြါက မမတခ
ိုို့ နို့မ
် န််းတွက်ခ က်သည် ြမာဏ
ခဖင်သာ က သင်သည်အခွန်ကို တွက်ခ က်မည်ခဖစ်ြါသည်။
စာရင််းမတ်တမ််းဆကာင််းမွန်စွာထာ်းရရန် ြ က်ကွက်သည် အခွန်ထမ််းအာ်း အမန်က သင်သည်
အခွန်ြမာဏ ဆြ်းဆဆာင်မှုမ လွတ်ကင််းဆနခခင််းကို ထဆရာက်စွာ ဟနို့်တာ်းဆဆာင်ရွက်မည်ခဖစ်ြါသည်။
(၄) အခွနထ
် မ််း၏အသို်းံ စရတ်၊ ကိုနလ
် က်က န်၊ ဖမစာ်း သမ
ိုို့ ဟိုတ် ြိုံဆသြင
ို ြ
် စစည်း် မ ာ်း၏ တန်ဖို်းစာရင််း
မ ာ်းအဆြေါ် ခနို့မ
် န််းတွကခ
် က်ခခင််းအတွက် မည်သဆ
ိုို့ က်လက်ဆဆာင်ရက
ွ ်မည်နည််း။
မ မ တအ
ိုို့ ဆနခဖင် အခွန်ထမ််း၏ ခနို့်မန််းတွက်ခ က်ထာ်းသည် အသို်းံ စရတ်၊ ကိုန်လက်က န်၊ ဖမစာ်း
သို့မ
ို ဟိုတ် ြိုင်ဆိုင်ြစစည််းမ ာ်း၏ တန်ဖို်းစာရင််းမ ာ်းအာ်း စစ်ဆဆ်းရာတွင် အဆိုြါတန်ဖို်းမ ာ်းအဆြေါ်
ခနို့်မန််းတွက်ခ က်ထာ်းမှု ရ/မရ အန်းကြ်စစစ်မည်ခဖစ်ဖြ်း အခွန်ထမ််းမထိုသိုို့ ခနို့်မန််းတွက်ခ က်ထာ်းမှု
ဆကကာင်

အက ်းအခမတ်ရရဆကကာင််း စစ်ဆဆ်းဆတွွံ့ရရြါက သက်ဆိုင်ရာဥြဆဒနင် နည််းလမ််းမ ာ်းခဖင်

သတ်မတ်ထာ်းသည်အတိုင််း ခြန်လည်အစာ်းထို်း တွက်ခ က်မည်ခဖစ်သည်။
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(၅) အခွနထ
် မ််းမ ာ်း၏ စာရင််းမ ာ်းတွင် ထညသ
် ွင်း် ဆရ်းဆွထာ်းခခင််းမရဆသာ လိုြ်ငန််းဆဆာင်ရွက်ခ က်
မ ာ်းရဆကကာင််း စစ်ဆဆ်းဆတွွံ့ရရြါကမည်သဆ
ိုို့ ဆာင်ရွက်မည်နည််း။
အခွန်ထမ််းကိုမပဏအခ ွံ့၏ စာရင််းမ ာ်းတွင် ထည်သင
ွ ််းဆရ်းဆွထာ်းခခင််းမရဆသာ လိုြ်ငန််းဆဆာင်
ရွက်ခ က်မ ာ်းရနိုင်ြါသည်။ ဥြမာအာ်းခဖင် ငာ်းရမ််းခအာ်း ဆငွဆကက်းတန်ဖို်းခဖင် မသတ်မတ်ဘ ကိုန်စည်
ခ င််းတန်ဖို်းသတ်မတ်၍ ကိုန်စည်ခ င််းဖလယ်မှုမ ာ်း ြါ၀င်ဆနခခင််းကသိုို့ဆသာ ကစစရြ်မ ာ်းတွင် ကိုန်စည်
ခ င််းလလယ်ရာတွင်

သတ်မတ်သည်တန်ဖို်းအဆြေါ်

အခွန်စည််းကကြ်ထိုက်သည်

ဆရာင််းရဆငွအခဖစ်

သတ်မတ်နိုင်သခဖင် အခွန်ထမ််းအဆနခဖင် ၄င််း၏ အခွန်ဆကကညာလွှာမ ာ်းတွင် ထည်သွင််းရြါမည်။
(၆) ရရသည၀
် င်ဆငွအာ်းသက်ဆင
ို ရ
် ာစာရင််းတွင် ထည်သင
ွ ််းရန်ြ က်ကက
ွ ်ြါက မည်သအ
ိုို့ ဆရ်းယူ ဆဆာင်
ရွကမ
် ည်နည််း။
၀င်ဆငွမ ာ်းကို သက်ဆိုင်ရာနစ်၏အရှုံ်းအခမတ်စာရင််းတွင်ဆဖာ်ခြခခင််းမရဘ ဆိုင််းငံ၀င်ဆငွအခဖစ်
မာ်းယွင််းစွာ စာရင််းဆရ်းသွင််းထာ်းသည် စာရင််းမ ာ်းကို ဆတွွံ့ရနင
ို ်ြါသည်။ ဥြမာ- ကာလရည်ဆဆာက်
လိုြ်ဆရ်းလိုြ်ငန််း စာခ ြ်အရ ရရသည်၀င်ဆငွကို စာခ ြ်သက်တမ််းမကိုန်ဆိုံ်းမအထ ဝင်ဆငွအခဖစ် စာရင််း
ဆရ်းသွင််းရန်

ြ က်ကွက်ခခင််း

မ ်းခဖစ်ြါသည်။

အမန်အာ်းခဖင်နစ်အလိုက်

လိုြ်ငန််းဖြ်းဆခမာက်မှု

ရာခိုင်နှုန််းအဆြေါ် တွက်ခ က်မှုနည််းလမ််း အသို်းံ ခြ ၍ သက်ဆိုင်ရာလိုြ်ငန််းမနစ်စဉ်ရရသည် ၀င်ဆငွအဆြေါ်
အဆခခခံ၍ အခမတ်ကို တွက်ခ က်ရမည်ခဖစ်သည်။
ငာ်းရမ််းခဆြ်းဆခ ခခင််းနင်စြ်လ ဉ််း၍ ကာလရည်ငာ်းရမ််းမှုမ ာ်းတွင် ငာ်းရမ််းမည်ကာလသက်တမ််း
အာ်းလိုံ်းအတွက် ငာ်းရမ််းခမ ာ်းအာ်း ဝင်ဆငွနစ်တစ်နစ်အတွင််း အဆခြအဆကက ကက တင်ဆြ်းဆခ ထာ်းဖြ်းခဖစ်
ဆသာ်လည််း ငာ်းရမ််းသည်ကာလတစ်နစ်ခ င််းအလိုက်သာ စာရင််းဆရ်းသွင််းဆသာကစစရြ်တွင် မမတိုို့အဆန
ခဖင် ငာ်းရမ််းခမ ာ်း အဆခြအဆကက လက်ခံရရဆသာနစ်တွင်ြင် အခွန်စည််းကကြ်မည်ခဖစ်သည်။
(၇) အခွနထ
် မ််းမ ာ်း၏တန်ဖ
ို ်းို ဆလ ာဆတာင််းဆခို ခင််းမ ာ်း မာ်းယွင််းဆနမှုအဆြေါ် မည်သဆ
ိုို့ ဆာင်ရွက်မည်
နည််း။
အခွန်ထမ််းမ ာ်းအဆနခဖင် တန်ဖို်းဆလ ာခံစာ်းခွင်မ ာ်းဆတာင််းဆိုရာတွင် မာ်းယွင််းစွာ တွက်ခ က်
ဆတာင််းခံမှုမ ာ်းရဆနနိုင်ြါသည်။ မာ်းယွင််းသည်တန်ဖို်းဆလ ာနှုန််းထာ်းမ ာ်းခဖင် တွက်ခ က်ဆတာင််းခံထာ်း
ခခင််းနင် တန်ဖို်းခြန်လည်သတ်မတ်ထာ်းသည် assets မ ာ်းအဆြေါ် တန်ဖို်းဆလ ာခံစာ်းခွင်မ ာ်း တွက်ခ က်
ရာတွင် Revalued Price အဆြေါ်တွင် တွက်ခ က်ဆတာင််းဆိုခခင််း၊ လက်၀ယ်အမန်တည်ရခခင််း မရဆတာ
ဘ တန်ဖို်းဆလ ာ ခံစာ်းဆနသည် assets ဆတွွံ့ရရခခင််း၊ လိုြ်ငန််းမစတင်မ တန်ဖို်းဆလ ာ သို့ိုမဟိုတ်
amortizing အတွက်က ခံထာ်းသည် ကိုန်က စရတ် စသည်တိုို့ကို ခွင်မခြ ြါ။
အခွန်ထမ််းအဆနခဖင် assets မ ာ်း၏တန်ဖို်းဆလ ာခံစာ်းခွင်သည် မူလတန်ဖို်းဆြေါ်တွင်သာ တွက်
ခ က်ရမည်ခဖစ်ဖြ်း မမလက်ဝယ်အမန်တည်ရဆသာ assets (မမလိုြ်ငန််းအမန်တကယ် လည်ြတ်ဆန
သည်)သာ ခဖစ်ရမည်။
Version (1.2/2016)

(Tax Auditing)

- 11 -

Version 11072016

(၈) သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းဆတာင််းခံရယူရာတွင် မည်သဆ
ိုို့ ဆာင်ရွကရ
် မည်နည််း။
အခွန်ရံ်းို အဆနခဖင် အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းစဉ်ကာလအတွင််း သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ််းမ ာ်းနင်
ရင််းလင််းတင်ခြခ က်မ ာ်းကို အမ ာ်းအာ်းခဖင် စာဆြ်းြိုဆ
ို့ တာင််းခံရယူမည်ခဖစ်ဖြ်း ခြန်လည်အဆကကာင််း
ခြန်ရမည် အခ န်ကာလကိုလည််း ထည်သင
ွ ််းဆဖာ်ခြြါမည်။ သို့ဆ
ို သာ်အခ ွံ့ကိုမပဏမ ာ်းသည် အဆကကာင််း
ခြန်စာ ခြန်လည်ဆြ်းြမ
ိုို့ ှုအခ န် ဆနာင်ဆန်းကကနို့်ကကာဆနခခင််း သို့မ
ို ဟိုတ် အခ က်အလက်မခြည်စိုံခခင််းမ ာ်း
ကက ံဆတွွံ့ဆနရဆသာဆကကာင် စာရင််းစစ်ဆဆ်း ခခင််းကို လိုအြ်သည်ထက် အခ န်ြိုမိုကကာခမင်ခခင််း ခဖစ်ဆြေါ်ဆစ
ြါသည်။
အခွန်ထမ််းမ ာ်းအဆနခဖင် သတ်မတ်အခ န်ကာလအတွင််း အဆကကာင််းခြန်ကကာ်းရန် မခဖစ်နိုင်ြါက
အခ န်ထြ်မံတို်းခမြှင်ဆြ်းရန် အခွန်စာရင််းစစ်အဖွထံသို့ို အဆကကာင််းခြန်ကကာ်းခ က်အာ်း ခြန်လည်တင်ခြ
ရမည်ခဖစ်သည်။ ဆတာင််းခံထာ်းသည် သက်ဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ််းမ ာ်း သို့မ
ို ဟိုတ် ရင််းလင််းခ က်မ ာ်းနင်
စြ်လ ဉ််း၍ မရင််းလင််းသည်မ ာ်းရြါက အခွန်ထမ််းမ ာ်းအဆနခဖင် အခွန်စာရင််းစစ်အဖွွံ့ထံ ဆက်သယ
ွ ်ဆမ်း
ခမန််းနိုင်ြါသည်။
ဆနာင်ဆန်းကကနို့က် ကာဆနခခင််း

သို့မ
ို ဟိုတ်

သတင််းအခ က်အလက်ထမ်ခ န်ခခင််းမ ာ်း

ဆက်လက်

ခဖစ်ဆြေါ်ဆနြါက သို့မ
ို ဟိုတ် တင်ခြသည်သက်ဆသအဆထာက်အထာ်းမ ာ်း ကိုက်ညဆလ ာ်ကန်မှုမရြါက
မ မ တအ
ိုို့ ဆနခဖင် စာရင််းစစ် ဆဆ်းမှုအာ်း ဆနာင်ယက်မှုအခဖစ်ယူဆဖြ်း သက်ဆိုင်ရာဥြဆဒအရ မမတိုို့အာ်း
အြ်နင််းထာ်းသည် လိုြ်ြိုင်ခွင်ကို က င်သံ်းို လ က် အခခာ်းလိုအြ်သည် သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကို
ဆတာင််းခံရယူဖြ်း ရရထာ်းသည် သတင််းအခ က် အလက်မ ာ်းအဆြေါ်အဆခခခြ ၍ အခွန်စည််းကကြ်မည်
ခဖစ်သည်။
(၉) Stakeholder Meetings တက်ဆရာက်ခခင််းအာ်းခဖင် အခွနထ
် မ််းမ ာ်းအတွက် မည်သအ
ိုို့ က ်း
သက်ဆရာက်မမ
ှု ာ်း ရမည်နည််း။
အခွန်ရံ်းို မ ာ်းအဆနခဖင် Stakeholder meetings မ ာ်း ြိုံမန်ခြ လိုြ်ဖြ်း ထို meetingsမ ာ်း သို့ို
အခွန်ထမ််းမ ာ်းနင် အခွန်ဆိုင်ရာြညာရင်မ ာ်းလည််း တက်ဆရာက်နိုင်ရန် တိုက်တွန််းနှို်းဆဆာ်လ က်ရ
ြါသည်။ ထို meetings မ ာ်းခြ လိုြ်ရသည် ရည်ရွယ်ခ က်မာ အခွန်ထမ််းမ ာ်း၊ ၄င််းတို့ို ကိုယ်စာ်းလယ်
မ ာ်းမ သသင်သထိုက်သည် သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းကိုမ ဆဝရန်နင် အခွန်ထမ််းမ ာ်း၏ လိုအြ်ခ က်
မ ာ်းကို နာ်းဆထာင်ရန် ခဖစ်ြါသည်။
အခွန်ထမ််းမ ာ်းအဆနခဖင်လည််း သင်ဆတာ်သည်ြိုဂဂ လ်အာ်း ထို meetings မ ာ်းသို့ို တက်ဆရာက်
ဆစရန်မာ အလွန်အဆရ်းကက်းြါသည်။ ထိုမသာ ယင််းြိုဂဂ လ်အဆနခဖင် meetings မ ာ်းတွင် ဆဆွ်းဆနွ်းတင်ခြ
ခသည် အဆရ်းကက်းဆသာ အဓကအခ က်မ ာ်းအာ်း ကိုမပဏ၏သက်ဆိုင်ရာစမံခနို့်ခွမှုနင် စာရင််းကိုင်
၀န်ထမ််း မ ာ်းကို ခြန်လည်ဆဝမ နိုင်မည် ခဖစ်သည်။
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(၁၀) အခွနစ
် ာရင််းစစ်ဆဆ်းရာ၌ အခွန်အရာရနင် အခွနထ
် မ််းတိုို့ ြူ်းဆြါင််းဆဆာင်ရွကခ် ခင််းခဖင် မည်သိုို့
အဆင်ဆခြ ဆခ ာဆမွွံ့ဆစနင
ို ်သနည််း။
အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းမှုမ ာ်းခြ လိုြ်ရာတွင် အခွန်ထမ််းနင် ၄င််း၏ကိုယ်စာ်းတာဝန်ယူဆဆာင်ရွက်
ဆြ်းမည်သူမ ြူ်းဆြါင််းဆဆာင်ရွက်ရန် အထူ်းလိုအြ်ြါသည်။ ဤတွင်ဆတာင််းခံထာ်းသည် စာရွက်စာတမ််း
မ ာ်းအာ်း ခမန်ဆန် စွာဆြ်းြခိုို့ ခင််း၊ စာရင််းမတ်တမ််းမ ာ်း ဆကာင််းမွန်စွာထာ်းရခခင််း၊ အသို်းံ ခြ ထာ်းသည်
စာရင််းဆရ်းဆွ ထန််းသမ််းမှု စနစ်မ ာ်း၊ လိုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းနင် လိုြ်ငန််းမ ာ်းကို ရင််းလင််းခမင်သာစွာ ရင််းခြ
ခခင််းနင် အခွန်စာရင််းစစ်အဖွွံ့မ ာ်း ကွင််းဆင််းစစ်ဆဆ်းသညအ
် ခါ အဆင်ဆခြဆစရန် လိုအြ်ဆသာအဆထာက်
အကူခြ ြစစည််းမ ာ်း ထာ်းရြံြို်းရန် လိုအြ်ြါသည်။
သို့ဆ
ို သာ်လည််း အခ ွံ့အခွန်ထမ််းမ ာ်းအဆနခဖင် ထိုသိုြ
ို့ ူ်းဆြါင််းဆဆာင်ရွက်ခခင််းမရဘ ြ က်ကွက်
သည်မ ာ်း လည််းရနိုင်ြါသည်။ ဥြမာ -ဆတာင််းခံထာ်းသည် စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းအာ်း ဆြ်းြရ
ိုို့ န်လိုံ်းဝ
ြ က်ကွက်ခခင််း၊ ခြည်စိုံမှုမရဆသာ သို့မ
ို ဟိုတ် နာ်းလည်မှုကွလွဆစနိုင်ဆသာ ရင််းလင််းခ က်မ ာ်းဆြ်းြိုို့
ခခင််းနင် အခွန်ထမ််း၏လ ွံ့ဝက်ခ က် ‘confidentiality’ ဟို အဆကကာင််းခြကာ စာရွက်စာတမ််းမ ာ်း
အာ်းဆြ်းြရ
ိုို့ န် ခငင််းဆိုခခင််းတို့ိုကိုခွင်မခြ ြါ။
ထိုသြ
ိုို့ ူ်းဆြါင််းဆဆာင်ရွက်မှုမရခခင််းသည် အခွန်စာရင််းစစ်ဆဆ်းမှုကို ကကာခမင်ဆစရိုံသာမက ြိုံမန်
ဆဆာင်ရွက်ဆနသည် လိုြ်ငန််းဆဆာင်တာမ ာ်းကိုြါ ဆနာင်ဆန်းကကနို့်ကကာဆစြါသည်။ ထိုဆ
ို့ ကကာင် အခွန်ထမ််း
မ ာ်းအဆနခဖင် သက်ဆိုင်ရာ အခွန်စာရင််းစစ်မ ာ်း၏ လိုြ်ငန််းဆဆာင်ရွက်မ ာ်းကို လွယ်ကူ လ င်ခမန်စွာ
ဆဆာင်ရွက်နိုင်ဆရ်းအတွက်
အနည််းအမ ာ်းအဆြေါ်

ြူ်းဆြါင််းဆဆာင်ရွက်ရန်လိုအြ်ြါသည်။

အဆခခခံသည်မဟိုတ်ဘ

အခွန်ရံ်းို ၏တာ၀န်မာ

မန်ကန်ဆသာအခွန်ြမာဏကို

အခွန်ဆငွ

အခွန်ထမ််းမ ာ်းထံမ

စည််းကကြ်ဆကာက်ခံရန်ခဖစ်သည်အခြင် ဤသို့ဆ
ို ဆာင်ရွက်ခခင််းခဖင် နိုင်ငံနင်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသာ်းတို့ို၏ ဖွံွံ့ဖဖ ်း
တို်းတက်မှုကိုလည််း အဆထာက်အကူခြ ဆစမည် ခဖစ်ြါသည်။
အဆသ်းစတ်သရလြ
ို ါက သက်ဆိုင်ရာဖမ ွံ့နယ်အခွန်ဦ်းစ်းဌာနမျူ်းရိုံ်းမ ာ်းနင် ခြည်တွင််းအခွန်မ ာ်း
ဦ်းစ်းဌာနရိုံ်းခ ြ် (ဆနခြည်ဆတာ်) ဖိုန််းနံြါတ် ( ၀၆၇ - ၄၃၀၀၀၉ )၊ အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆဆာင်မှုရိုံ်း (ရန်ကိုန်)
ဖိုန််းနံြါတ် - (၀၁ - ၃၇၈၃၇၂)၊ အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ဆဆာင်မှုရိုံ်း (မနတဆလ်း) ဖိုန််းနံြါတ် - (၀၂ - ၃၀၁၉၂) သို့ို
ဆက်သယ
ွ ်ဆမ်းခမန််းနိုင်ဖြ်း မကကာခဏဆမ်းခမန််းဆလ ရသညဆ
် မ်းခွန််းမ ာ်း (FAQs)နင် ဆခဖကကာ်းခ က်မ ာ်းကို
ဆက်လက်အသဆြ်းသွာ်းမည်ခဖစ်ြါသည်။
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