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“အယူခဝ
ံ င်ခခင််းအ ကြောင််းသိက ကြောင််းစရြောမ ြော်း ”
နကဒါန််း
၁။

ခြည်တွင််းအခွန်မ ြော်းဦ်းစ်းဌြောနအ နခြင်

နကိုင်ငံ တြော်၏စ်းြွြော်း ရ်း

အလကင
ိုို့ ြော နကိုင်ငံ တြော်၏ဝင် ငွကကို တကို်းတက်ရရက အြောင်
ြါဝင်လ က်ရကသိည် အခွန် ကြောက်ခံခခင််းကကို
၂။

ထကိုသိိုို့က

ြောင်ရွက်ရြောတွင်

ြြော်

ြောင်ရွက်ရြောတွင် အဓကက အခန််းကဏ္ဍမ

ြောင်ရွက် ြ်းလ က်ရကသိည်။

ြကိုမကို ခတ်မ ကြောင််းမွန် သိြော

အတွက် ၂၀၁၄ ခိုနစ်မစတင်၍ အခွန်

ြွံဖြက ်းတက်းို တက် စရန်

အခွန်စမံခနို့်ခမ
ွွဲ ှု

ခြစ်လြော စရန်

ကိုင်ရြောခြ ခြင် ခြြောင််းလွဲမှုမ ြော်းကကို စတင်အ ကြောင်အထည်

ြောင်ရွက်လြောသိည်မြော ယ နို့အထကြင်ခြစ်၍ အြောင်ခမင်လ က်ရကြါသိည်။

စြော စြောင်၏ရည်ရယ
ွ ခ
် က်
၃။

ဤစြော စြောင်၏ရည်ရွယ်ခ က်မြော အခွန်ထမ််းမ ြော်း၏ အခွင်အ ရ်းခြစ်သိည် “အယူခံဝင်ခွင်

ရကခခင််း” ဟူ သိြောအခ က်နင်အည အခွန်ထမ််းအြော်းလိုံ်းတူည သိြော အခွင်အ ရ်းရရက စရန်နင် အယူခံ
ဝင်လကိုသိည်အခါ

ြောင်ရွက်ရမည်လိုြ်ငန််းစဉ် အ

၄။

ြောင်ရွက်လ က်ရက သိြော အခွန်ရံို်းမစည််း ကြ်သိည်စနစ်မ အခွန်ထမ််းကကိုယ်တကိုင်

ယခင်က

စည််း ကြ်သိည်စနစ်သိို့ကို

ကူ်း ခြြောင််းခွဲရြောတွင်

င်

င်အြော်း သိကရက စလကိုခခင််းခြစ်ြါ သိည်။

အခွန်ထမ််းကကိုယ်တကိုင်စည််း ကြ်သိည်စနစ်တွင်

အခွန်ထမ််းမ ြော်း အ နခြင် ၎င််းတကို့ရ
ို ရက သိြောဝင် ငွအ ြေါ် ကကိုယ်တကိုင်တွက်ခ က်စည််း ကြ်ရသိည်
အတွက် အယူခံဝင်ခွင်မရက သိြော်လည််း အခွန်စြောရင််းစစ်အြွွဲွဲ့မ စစ်
အခ က်အလက်မ ြော်း(စြောရင််းစစ်

်းဖြ်း နြောက် ြေါ် ြါက်သိည်

်းခ က် အစရင်ခံစြော)နင် ဒဏ်တြ်ရကိုက်မှုအ ြေါ် အယူခံဝင်နကိုင်

ခခင််းနင် အခွန်ရိုံ်းမစည််း ကြ်သိည်စနစ်တွင်

ြောင်ရွက်လ က်ရကသိည် အခွန်ထမ််းမ ြော်းအတွက်

လည််း အယူခံဝင်ခခင််းအ ကြောင််း သိကရက စရန်ခြစ်ြါသိည်။
အယူခအ
ံ ခွငအ
် ရ်း
၅။

ကိုသိည်မြော

အခွန်ထမ််းမ ြော်းအ နခြင် သိက်

အမကနို့က
် ကိုမ

ကိုင်ရြောဖမက ွဲ့နယ်အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်းကခ မတ်သိည် မည်သိည်

ကို မ က နြ်ြါက အယူခံဝင်နကိုင်ခွင်ရကခခင််းကကို

ကိုလကိုြါသိည်။

အယူခလ
ံ ြောတင်သိင
ွ ််းရမည်ကြောလနင် အယူခဝ
ံ င်နင
ကို ်သိည်အြွွဲ့ွဲ အစည််း
၆။

(က)

အခွန်ထမ််းမ ြော်းအ နခြင် ဖမက ွဲ့နယ်အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်းမ စည််း ကြ်သိည် အထူ်း
ကိုနစ
် ည်ခန
ွ ်သိည် က ြ်၁၀ သိကန််း ထက် က ြော်လွန်ခခင််း၊ ကိုန်သိွယလ
် ြ
ို င
် န််းခွန်
သိကမ
ိုို့ ဟိုတ် ဝင် ငွခန
ွ ် သိည် က ြ်သိိုံ်း သိြောင််း ထက် က ြော်လွန်ခခင််းခြစ်၍ က နြ်မှု
မရကြါက အခွန်ထမ််းကက်းမ ြော်း
အခွန်ထမ််းမ ြော်း

ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်းဌြောနမ ်း သိကို့မ
ို ဟိုတ် အလယ်အလတ်

ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်းဌြောနမ ်း သိကို့မ
ို ဟိုတ် သိက်

ကိုင်ရြောတကိုင််း ဒသိကက်း/
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ခြည်နယ်အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်း သိကို့မ
ို ဟိုတ်

ခြည် ထြောင်စိုနယ် ခမအခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်း

ထံ

ရရကသိည် နို့မ

အ

ကိုြါ

မ က နြ်သိည်အမကန်ို့ကကို

ရက် ြါင််း(၃၀)အတွင််း

သိတ်မတ်ထြော်းသိည် အယူခံလြောြိုံစံခြင် တင်သိွင််း၍ အယူခံဝင်နကိုင်ြါသိည်။ ထကိုသိို့ကို
အယူခံဝင်ရြောတွင်

အယူခံလြောနင်အတူ

ဖမက ွဲ့နယ်အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်း၏

မန်ကန်

ကြောင််းသိက် သိခံလက်မတ် ရ်းထကို်းထြော်း သိြော အမကနို့မ
် ကတတ ကကို ြူ်းတွွဲတင်ခြရမည်၊
(ခ )

အခွန်ထမ််းကက်းမ ြော်း
မ ြော်း

ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်းဌြောနမ ်း သိကို့ိုမဟိုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ််း

ကိုင်ရြောအခွန်ရံို်းဌြောနမ ်း သိကို့မ
ို ဟိုတ် သိက်

အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်း

သိကို့မ
ို ဟိုတ်

ကိုင်ရြောတကိုင််း ဒသိကက်း/ ခြည်နယ်

ခြည် ထြောင်စိုနယ် ခမအခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်းမ

စည််း ကြ်သိည် အထူ်းကိုနစ
် ည်ခန
ွ ်သိည် က ြ်သိကန်း် ၁၀၀ ထက် က ြော်လွန်ခခင််း၊
ကိုန်သိယ
ွ လ
် ြ
ို ်ငန််းခွန် သိကမ
ိုို့ ဟိုတ် ဝင် ငွခန
ွ ် သိည် က ြ်တစ်သိကန်း် ထက် က ြော်လွန်
ခခင််းခြစ်၍

က နြ်မှုမရကြါက အ

ကိုြါ မ က နြ်သိည်အမကနို့်ကကို ရရကသိည် နို့မ

ရက် ြါင််း (၆၀)အတွင်း် အခွန်အယူခံခိုံအြွွဲွဲ့ထံသိို့ကို သိတ်မတ်ထြော်းသိည် အယူခံလြော
ြိုံစံခြင် တင်သိင
ွ ််း၍ အယူခံဝင်နကိုင်ြါသိည်။ ထကိုသိို့အ
ကို ယူခံဝင်ရြောတွင် အယူခံလြောနင်
အတူ အခွန်ထမ််းကက်းမ ြော်း
ထမ််းမ ြော်း

ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်းဌြောနမ ်း သိကို့မ
ို ဟိုတ် အလယ်အလတ်အခွန်

ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်းဌြောနမ ်း

သိကို့မ
ို ဟိုတ်

သိက်

ကိုင်ရြောတကိုင််း ဒသိကက်း/

ခြည်နယ်အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်းသိကိုမ
ို့ ဟိုတ် ခြည် ထြောင်စိုနယ် ခမအခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်းက
မန်ကန် ကြောင််း သိက် သိခံလက်မတ် ရ်းထကို်းထြော်းသိည် အမကနို့မ
် ကတတ ကကို ြူ်းတွွဲ
တင်ခြရမည်၊
(ဂ )

အခွန်အယူခံခိုံအြွွဲွဲ့၏

ိုံ်းခြတ်ခ က်မ

ဥြ ဒ ရ်းရြောခြဿနြော

တစ်စတ
ိုံ စ်ရြော

ြေါ် ြါက်ခွဲြါက အမကနို့်ရရကသိည် နို့မစ၍ ရက် ြါင််း (၆၀)အတွင််း ခြည် ထြောင်စို
တရြော်းလတ် တြော်ခ ြ်သိို့ကို

သိတ်မတ်ထြော်းသိည်အယူခံလြောြိုံစံခြင်

တင်သိွင််း၍

အယူခံဝင်နကိုင်ြါသိည်။ ထကိုသိိုို့က အယူခံဝင်ရြောတွင် အယူခံလြောနင်အတူ အခွန်အယူခံခိုံ
အြွွဲွဲ့ကမန်ကန် ကြောင််းသိက် သိခံ

လက်မတ် ရ်းထကို်းထြော်း သိြော

အမကနို့မ
် ကတတ ကကို

ြူ်းတွတ
ွဲ င်ခြရမည်၊
(ဃ)

သိကို့ို သိြော် အခွန်ထမ််းမ ြော်းအ နခြင် အြောက်ြါအခ က် တစ်ရြ်ရြ်ကကို

ြောင်ရွက်ဖြ်း

မသိြော အယူခံဝင်ခွင်ရကြါသိည်(၁) အထူ်းကိုန်စည်ခွန်အခွန်ထမ််းခြစ်ြါက(ကက) အခွန်ထမ််းကက်းမ ြော်း
လတ်အခွန်ထမ််းမ ြော်း
တကိုင််း ဒသိကက်း/

ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်းဌြောနမ ်း သိကို့ိုမဟိုတ် အလယ်အ
ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်းဌြောနမ ်းသိကို့ိုမဟိုတ်သိက်
ခြည်နယ်အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်း

ကိုင်ရြော

သိကို့မ
ို ဟိုတ်
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ခြည် ထြောင်စိုနယ် ခမ အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်းထံ ထြ်မံ ြ်း

ြောင်ရမည်

၃

အခွန၏
် ၅၀ ရြောခကင
ို န
် ှုန်း် ြ်းသိွင််းဖြ်းမ အယူခံဝင်ခွင်ရကခခင််း၊
၃

(၂) ကိုန်သိယ
ွ ်လိုြ်ငန််းခွန်နင် ဝင် ငွခွန်အခွန်ထမ််းခြစ်ြါက(ကက)
(ခ ခ)

ြ်း

ြောင်ရမည်အခွန်ကကို အ က ြ်း

အခွန်ထမ််းကက်းမ ြော်း

ြောင်ခခင််း၊

ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်းဌြောနမ ်း သိကို့ိုမဟိုတ် အလယ်အ

လတ်အခွန်ထမ််းမ ြော်း

ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်းဌြောနမ ်းသိကို့ိုမဟိုတ်သိက်

တကိုင််း ဒသိကက်း/

ခြည်နယ်အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်း

ကိုင်ရြော

သိကို့မ
ို ဟိုတ်

ခြည် ထြောင်စိုနယ် ခမအခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်းထံ လ ြောက်ထြော်း၍ယင််းက
်းိုံ ခြတ်သိညအ
် တကင
ို ်း် လကိုကန
် ြော
(င)

အယူခံအမှုကကို ဖြ်း ခမြောက် အြောင်
ြ်းဖြ်း

ြောင်ရွက်ခခင််း၊

ြောင်ရွက်ရြောတွင် အယူခံသိူအြော်း ခြြော ရ်း

နြောက်သိင် လ ြော် သိြောအမကနို့်ကကို

ခ မတ်သိွြော်းမည်အခြင်

ကိုခွင်

ခြည် ထြောင်စို

တရြော်းလတ် တြော်ခ ြ် သိကို့မ
ို ဟိုတ် အခွန်အယူခံခိုံအြွွဲွဲ့ သိကို့မ
ို ဟိုတ် အခွန်ထမ််းကက်း
မ ြော်း

ကိုင်ရြောအခွန်ရံို်းဌြောနမ ်း သိကို့ိုမဟိုတ် အလယ်အလတ် အခွန်ထမ််းမ ြော်း

အခွန်ရံ်းို ဌြောနမ ်း သိကို့မ
ို ဟိုတ် သိက်

ကိုင်ရြောတကိုင််း ဒသိကက်း/ ခြည်နယ်အခွန်ဦ်းစ်း

ဌြောနမ ်း သိကို့မ
ို ဟိုတ် ခြည် ထြောင်စိုနယ် ခမအခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်းတကို့ိုသိည်
တကက
ိုို့ ကို

ကိုင်ရြော

အြောက်ြါ

ြောင်ရွက်ခွင်ရကသိည်-

(၁) လကိုအြ်သိည်အမှုတွွဲ

သိကို့မ
ို ဟိုတ်

စြောရွက်စြောတမ််းမ ြော်းကကို

သိက်

ကိုင်ရြောမ

တြောင််းယူနကိုင်ခွင်၊
(၂) မည်သိူို့ကကိုမ

ကို စစ်

်း မ်းခမန််းနကိုင်ခွင်၊

(၃) လကိုအြ်သိည် သိတင််းအခ က်အလက်မ ြော်းကကို တြောင််းယူနကိုင်ခွင်၊
(စ)

အယူခံမှုနင်စြ်လ ဉ််း၍ အယူခံဝင်သိူအြော်း ကကိုယ်တကိုင်ခြစ် စ၊ ကကိုယ်စြော်းလယ်ခြင်
ခြစ် စ၊

ရွဲ့ နခြင်ခြစ် စ ရင််းလင််းတင်ခြခွင် ြ်းမည်ခြစ်ဖြ်း အယူခံဝင်သိူကစြော

ခြင် လ ြောက်လွဲတင်ခြလြောြါကလည််း ခွင်ခြ မည်ခြစ်သိည်၊
(

)

အခွန်ထမ််းမ ြော်းအ နခြင် သိက်မတ်ထြော်းသိည်ရက်မ ြော်းအတွင််း အယူခံလြောမတင်
သိွင််းြါက ထကိုသိမ
ိုို့က တင်သိွင််းခခင််းအတွက် လိုံ လြောက် သိြော အ ကြောင််းခြခ က်ရကြါ
က တင်သိွင််းသိည် အယူခံလြောကကို လက်ခံ

၇။

အကယ်၍အခွန်ထမ််းမ အခွန်အ ခြအ က ြ်း

ထြော်းလကိုြါက အခွန်ထမ််းကက်းမ ြော်း
မ ြော်း

ကိုင်ရြောအခွန်ရံို်းဌြောနမ ်း

ြောင်ရွက်မည်ခြစ်သိည်၊
ြောင်ခခင််းမရကဘွဲ အယူခံဝင်ခွင်

လ ြောက်

ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်းဌြောနမ ်း သိကို့မ
ို ဟိုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ််း

သိကို့မ
ို ဟိုတ်

သိက်

ကိုင်ရြောတကိုင််း ဒသိကက်း/

ခြည်နယ်အခွန်ဦ်းစ်း
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ဌြောနမ ်း သိကို့မ
ို ဟိုတ် ခြည် ထြောင်စိုနယ် ခမအခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်းထံ လ ြောက်ထြော်း၍ ယင််းမ
သိည်အတကိုင််း အခွန်ထမ််းအြော်း အြောက်ြါအတကိုင််း စကစစ်
(က)

အခွန်အ ခြအ က ြ်း

ိုံ်းခြတ်

ြောင်ရွက်သိွြော်းမည်ခြစ်သိည်-

ြောင်နကိုင၄်သိူ ဟိုတ်/ မဟိုတ် စစ်

်းခခင််း၊

(ခ )

ြ်း

ြောင်နကိုင်သိူခြစ်ြါက အ ခြအ က ြ်း

ြောင်ဖြ်းမသိြော အယူခံဝင်ခွင်ခြ ခခင််း၊

(ဂ )

ြ်း

ြောင်နကိုင်သိူ မဟိုတ်ြါက အခွန် ငွတစ်ခ က ွဲ့တစ်ဝက်ကကို

ြ်း

ြောင်ခွင်ခြ ဖြ်း

က န်အခွန် ငွအတွက် လိုံ လြောက်သိည် အြောမခံြစစည််းထြော်းရကဖြ်းမသိြော အယူခံဝင်
ခွင်ခြ ခခင််း၊
အယူခဝ
ံ င် ရြောက်ခခင််းနင်စြ်လ ဉ််း၍ ကြောလစည််းကမ််းသိတ် တွကခ
် က်ခခင််း
၈။

ခြည်တွင််းအခွန်မ ြော်းဦ်းစ်းဌြောနအ နခြင် အယူခံဝင် ရြောက်ရမည် အခ ကန်ကြောလတွင် အြောက်

ြါ အခ ကန်ကြောလမ ြော်းကကို နိုတ်ြယ် ြ်းသိွြော်းမည်ခြစ်ြါသိည်(က)

အယူခံဝင်လကိုသိည်အမကနို့် မကတတ ကူ်းရန် လကိုအြ်သိည်ကြောလ၊

(ခ)

အခွန်အ က မ ြ်းသိွင််းဘွဲ အယူခံခွင် တြောင််းခံရယူသိည်ကြောလ၊

အယူခဝ
ံ င်ခခင််းအတွက် ကနို့်သိတ်ခ က်မ ြော်း
၉။

အထူ်းကိုန်စည်ခန
ွ ်အခွန်ထမ််းမ ြော်းအတွက် အခွန်သိည် က ြ် ၁၀ သိကန််း ထက်မြကိုလ င်

ဖမက ွဲ့နယ်အခွန် ဦ်းစ်းဌြောနမ ်း၏
အခွန်ထမ််းကက်းမ ြော်း

ိုံ်းခြတ်ခ က်သိည်လည််း ကြောင််း၊ က ြ်သိကန််း ၁၀၀ ထက်မြကိုလ င်

ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်းဌြောနမ ်း သိကို့ိုမဟိုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ််းမ ြော်း

ကိုင်ရြော

အခွန်ရံ်းို ဌြောနမ ်း သိကို့မ
ို ဟိုတ် တကိုင််း ဒသိကက်း/ ခြည်နယ်အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်း သိကို့မ
ို ဟိုတ် ခြည် ထြောင်စို
နယ် ခမအခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်း၏

ိုံ်းခြတ်ခ က်သိည်လည််း ကြောင််း၊ အခွန်သိည် က ြ်သိကန််း ၁၀၀

အထက်ခြစ်ဖြ်း ဥြ ဒ ရ်းရြောခြဿနြောမ ြေါ် ြါက်လ င် အခွန်အယူခံခိုံအြွွဲွဲ့၏

ိုံ်းခြတ်ခ က်သိည်

လည််း ကြောင််း အဖြ်းအခြတ်ခြစ်သိည်။
၁၀။

ကိုန်သိယ
ွ လ
် ြ
ို ်ငန််းခွန် သိကမ
ိုို့ ဟိုတ် ဝင် ငွခန
ွ ် အခွန်ထမ််းမ ြော်းအတွက် အခွန်သိည် က ြ်

သိို်းံ သိြောင််းထက်မြကိုလ င် ဖမက ွဲ့နယ်အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်း၏
တစ်သိကန််းထက်မြကိုလ င် အခွန်ထမ််းကက်းမ ြော်း
အခွန်ထမ််းမ ြော်း
သိကို့မ
ို ဟိုတ်

ိုံ်းခြတ်ခ က်သိည်လည််း ကြောင််း၊ က ြ်

ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်းဌြောနမ ်း သိကို့မ
ို ဟိုတ် အလယ်အလတ်

ကိုင်ရြောအခွန်ရိုံ်း ဌြောနမ ်း သိကို့ိုမဟိုတ် တကိုင််း ဒသိကက်း/ ခြည်နယ်အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်း

ခြည် ထြောင်စိုနယ် ခမအခွန်

ဦ်းစ်းဌြောနမ ်း၏

ိုံ်းခြတ်ခ က်သိည်လည််း ကြောင််း၊

အခွန်သိည်က ြ်တစ်သိကန််းအထက်ခြစ်ဖြ်း ဥြ ဒ ရ်းရြော ခြဿနြောမ ြေါ် ြါက်လ င် အခွန်အယူခံခိုံ
အြွွဲွဲ့၏

ိုံ်းခြတ်ခ က်သိည်လည််း ကြောင််း အဖြ်းအခြတ်ခြစ်သိည်။

၁၁။

အ သိ်းစကတသိ
် ရ
က ကလြ
ကို ါက

သိက်

ကိုင်ရြောဖမက ွဲ့နယ်အခွန်ဦ်းစ်းဌြောနမ ်းရိုံ်းမ ြော်း၊

ဝန်

ြောင်မှုရိုံ်း(ရန်ကိုန်) ြိုန််းနံြါတ် (၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂) နင် အခွန်

အခွန်

ကိုင်ရြောဝန်

ရိုံ်း(မနတ လ်း)ြိုန််းနံြါတ်(၀၁-၃၀၁၉၂)သိကို့ို တယ်လြိုန််းခြင်ခြစ် စ၊လူကကိုယ်တင
ကို ်ခြစ် စ

ကိုင်ရြော
ြောင်မှု

က်သိွယ်
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မ်းခမန််းနကိုင်ဖြ်း မ ကြောခဏ မ်းခမန််း လရကသိည် မ်းခွန််းမ ြော်း (FAQs) ခြင်

ခြ ကြော်းခ က်မ ြော်းကကို

က်လက်အသိက ြ်းသိွြော်းမည်ခြစ်ြါ သိည်။
ခြည်တင
ွ ််းအခွန်မ ြော်းဦ်းစ်းဌြောန

