Internal Revenue Department

သင်ရရှထ
ိ ိုက်သည့်

ဝန်ဆောင်မှုများရရှိဆေရန်

ပပည်တွင်းအခွန်များဦးေီးဌာန၏ အခန်းကဏ္ဍ
ပပည်တွင်းအခွန်များဦးေီးဌာနသည်

တည်ေဲအခွနဥ
် ပဆေများကို

လိုက်နာပါ။

ကျူးလွန်ထားပခင်းဆ ကာင့် မဟုတ်ပါဆ ကာင်း သိဆေလိုပါ
အခွန်မူဝါေ

သည် ။ ောရင် း ေေ် ဆ ေးပခင် း အားပြင့ ် လူ က ကီ း မင် း တိ ု ့

နှင့်ဆကာက်ခံဆရးလုပ်ငန်းကို ေနေ်တကျကဏ္ဍများခွဲပခား
၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ပပည်တွင်းအခွန်များဦးေီး

ယခင်ကပပုလုပ်ခ့ဆဲ သာ

ဌာန၏ရည်မှနး် ချက်မှာ “ပပည်သူလူထု၏ ကကယ်ဝချမ်း

ေေ်ဆေးသိရှိဆေပပီး၊ အ ကံပပုဆပးနိုင်ပခင်း၊ အနာဂတ်ကာ

သာမှုအလို ့ငှာအခွန်ကို အပမင့်ေုံးရရှိဆေရန်အတွက် ေွမး်

လတွင်

ရည်ပပည့်ဝဆသာ ဝန်ဆောင်မဆှု ပးပခင်းပြင့် အခွန်ထမ်းများ

ဆောင်ရွက်မှု

အဆနပြင့်

ဌာန၏ရည်မှနး် ချက်မှာ ေန္ဒအဆလျာက် လိုက်နာဆောင်

နိုငင
် ံသားဆကာင်းများပီပီ

ေန္ဒအဆလျာက်

ပိုမုဆိ ကာင်းမွန်ဆေနိုင်မည်

လိုက်နာ

ပြေ်ပါသည်။

သည် ဆပးဆောင်ရမည့်အခွန်ကို တိးု ဆေပခင်း သို ့မဟုတ်

ောရင်းေေ်ဆေးပခင်း

ဆလျာ့ဆေပခင်းများ ပြေ်ဆေနိုင်ပါသည်။

ောရင်းေေ်ဆေးပခင်း၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ
အခွန်ထမ်းကကီးများ အဆနပြင့် တည်ေဲအခွန်ဥပဆေများကို
သတ်မှတ်ေုံးပြတ်ရန် ပြေ်ပါသည်။

ောရင်းေေ်ဆေးပခင်းသည် ကမ္ဘာတေ်ဝှမ်းရှိ

အခွန်ဌာနများ

ဆောင်ရွက်ဆနကျလုပ်ငန်းေဉ်တေ်ရပ်ပြေ်ပါသည်။

မိမိတို ့

၏ောရင်းေေ်ဆေးပခင်းအေီအေဉ်သည်

ေန္ဒအဆလျာက်

လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုတုးိ တက်ဆေရန်၊

ဥပဆေပိုင်းအရ

ရှင်းလင်းဆအာင်ပပုလုပ်ရမည့်အပိုင်းများအား ရှာဆြွဆတွ ့
ရှိရန်၊ ဝင်ဆငွနှင်အ
့ ခွနေ
် ိုင်ရာ ဆပးရန်တာဝန်များ ကိုက်ညီ
မှုရှိဆေရန်သာ

ဥပဆေများနှင့်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ

ရွက်မှု တိးု တက်ဆေရန် ပြေ်ပါသည်။ ထိုသို ့ေေ်ဆေးပခင်း

အခွန်ဆပးဆောင်လာဆေဆရး” ပြေ်ပါသည်။

လိုက်နာပခင်းရှိမရှိ

ောရင်းေိုင်ရာ အမှားများအား

ရည်ရွယ်ပါသည်။

အခွန်ထမ်းကကီးများ

ေိုင်ရာအခွန်ရုံးသည် အခွန်ထမ်းကကီးများတင်ပပလာဆသာ
ဆ ကပငာလွှာများကို လက်ခံရရှိပါသည်။ တင်သွင်းထား
ဆသာဆ ကပငာလွှာများသည်

တည်ေဲအခွန်ဥပဆေများနှင့်

ကိုက်ညီမှုရှိဆ ကာင်း ေိေေ်နိုင်ဆေရန် အခွန်ထမ်း၏ောရင်း
များ၊ မှတ်တမ်းမှတရ
် ာများနှင့် ဘဏ္ဍာဆရးေိုင်ရာကိေ္စ
များကို ေေ်ဆေးသွားမည်ပြေ်ပါသည်။
အခွန်ထမ်းကကီးများတင်သွင်းထားဆသာ

အခွန်

ဆ ကညာလွှာအများေုကို တင်သွင်းသည့်အတိင
ု ်း လက်ခံပါ
သည်။ အကယ်၍ လူကကီးမင်း၏ဆ ကပငာလွှာနှင်ေ
့ ပ်လျဉ်း
ပပီး ဆမးပမန်းပခင်း၊ ောရင်းေေ်ဆေးရန် ဆရွးချယ်ပခင်းသည်
လူကကီးမင်းတို ့အဆနပြင့် ရိုးသားမှုမရှိပခင်း၊ အမှားတေ်ခုခု

ဆ ကညာလွှာများကို ဆရွးချယ်ပခင်း
အခွန်ထမ်းကကီးများေိုငရ
် ာ
ောရင်းေေ်ဆေးမည့်

အခွန်ရုံးအဆနပြင့်

ဆ ကညာလွှာများဆရွးချယ်ရာတွင်

ေုံးရှုံးနိုငဆ် ပခကိုအဆပခပပု၍

ေန်းေေ်ဆရွးချယ်သည့်နည်း

လမ်းပြင့် ဆရွးချယ်ထားပခင်း ပြေ်ပါသည်။
ောပြင့်ေက်သွယ်ပခင်း
အခွန်ထမ်းကကီးများေိုငရ
် ာအခွန်ရုံးမှ

ေုံေမ်းေေ်

ဆေးပခင်း၊ ဆမးပမန်းပခင်းတို ့ကို ောပြင့်ဆပးပို ့ ေက်သွယ်
မည်ပြေ်ပါသည်။ လူကကီးမင်းအဆနပြင့်လည်း ဆတာင်းခံ
ထားဆသာ အချက်အလက်များကို ောပြင့်ဆပးပို ့ရမည်။
ေေ်ဆေးမည့်

အြွဲ ့နှငလ
့် ည်း

ဆတာင်းခံနိုင်ပါသည်။

လူကိုယ်တိုင်ဆတွ ့ေုံရန်

လူကကီးမင်းအဆနပြင့်

ဆတာင်းခံ

ထားဆသာအချက်အလက်များနှင့်ပတ်သက်ပပီး မရှင်းလင်း
ဆသာမည်သည့်ကိေ္စကိုမေို ဆနှာင့ဆ် နှး ကန ့် ကာမှု မရှိပဲ
သတ်မှတ်ထားဆသာရက်အတွင်း အဆ ကာင်းပပန် ကားရန်
ပြေ်ပါသည်။
ဆတွ ့ေုံဆမးပမန်းပခင်း
အခွန်ထမ်းကကီးများေိုငရ
် ာအခွန်ရုံးမှ လူကကီးမင်း
တို ့နှင့် ဆတွ ့ေုံဆမးပမန်း၍ ေုံေမ်းေေ်ဆေးရန် အဆ ကာင်း

ကားခဲ့လျှင် သို ့မဟုတ် လူကကီးမင်းတို ့မှ ဆတွ ့ေုံလိုခွင့်
ဆတာင်းခံလျှင် အခွန်ရုံးနှင့်အခွန်ထမ်း

နှေဦ
် းနှေ်ြက်

အေင်ဆပပမည့် အချိန်နင
ှ ့ဆ် နရာတို ့ကို ညှိနှိုငး် ခွင့်ရှိပါသည်။
ောရင်းေေ်ဆေးသည့်အြွဲ ့သည် ဆ ကညာလွှာနှင့် ေပ်လျဉ်း၍
တေ်ေုံတေ်ရာ ဆပပာင်းလဲမှုရှိပါက ဆပပာင်းလဲရပခင်း အဆ ကာင်း
ကို ရှင်းလင်းပပမည် ပြေ်ပါသည်။
အခွန်ပပန်အမ်းဆငွ
မည်သည့်နှေ်အတွက်မေို

တေ်ေတ
ုံ ေ်ဆယာက်

ဆသာသူက ဆပးဆောင်ခ့ဆဲ သာအခွန်သည် သက်ေိုင်ရာ
ဥပဆေအရ

အမှန်ဆပးဆောင်အပ်သည့်

အခွန်ဆငွထက်

ပိုဆနဆ ကာင်း အခွန်ထမ်းက အဆထာက်အထားပြင့် တင်ပပ
နိုငလ
် ျှင်ဆသာ်လည်းဆကာင်း၊

သက်ေိုင်ရာအခွန်ရုံးမှ

ေေ်ဆေးဆတွ ့ရှိလျှင်ဆသာ်လည်းဆကာင်း
ပပန်အမ်းရမည်။

အခွန်ထမ်းသည်

ယင်းပိုဆငွကို
ပပန်အမ်းဆငွရရန်

ရှိဆ ကာင်း အဆ ကာင်း ကားောရရှိသည့်ဆန ့ရက်မှ တေ်နှေ်
အတွင်းသာ ဆတာင်းေိုခွင်ရ
့ ှိသည်။
မသမာမှုများကို တိုင် ကားပခင်း
အခွန်ထမ်းကကီးများေိုငရ
် ာ အခွန်ရုံး၏ ဝန်ထမ်း
များအဆနပြင့် မည်သည့်အချိန်ပြေ်ဆေ ဂုဏ်သိက္ခာရှိောွ
ဆနထိုင်ပပုမူ ဆောင်ရွက်ရမည်ပြေ်ပါသည်။

အခွန်ထမ်း

အဆနပြင့် ဝန်ထမ်းတေ်ဦးဦး၏ မရိုးသားဆသာလုပ်ဆောင်
ချက် တေ်ေတ
ုံ ေ်ရာဆတွ ့ရှိပါက အချက်အလက် အမှန်
အတိုင်း တိင
ု ် ကားဆေလိုပါသည်။ ယင်းလုပ်ဆောင်ချက်
များတွင် ဆငွသား သို ့မဟုတ် လာဘ်ဆပး လာဘ်ယူ
ပပုလုပ်ပခင်း၊ အလွဲသးုံ ေားပပုပခင်း၊ ကိုယ်ကျိုး ေီးပွားရှာ
ပခင်း ေသည်တို ့ပါဝင်ပါသည်။
အခွန်ထမ်းကကီးများေိုငရ
် ာအခွန်ရုံး၊ ဌာနမှူး၏
ြုန်းအမှတ် --------- သို ့ သတင်းလုံပခုံမှုကို ယုံ ကည်
ေိတ်ချေွာပြင့်

ေက်သွယ်ဆေလိုပါသည်။

သင်မည်သူ

ပြေ်သည်ကို လျှို ့ဝှက်ထားဆပးမည် ပြေ်ပါသည်။

