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“ ပြည်တွင်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစ်းဌာနက အခွနထ
် မ််းအာ်း တတွွေ့ဆဆ
ုံ က်သယ
ွ ရ
် သည်
အတပခအတနမ ာ်း ”
လက်ကမ််းစာတစာင်၏ရည်ရွယခ
် က်
၁။

ဤအခွန်ဆင်ရာလက်ကမ််းစာတစာင်၏ ရည်ရွယ်ခ က်မာ ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်း

ဌာနက အခွန်ထမ််းပြည်သူမ ာ်းအာ်း မည်သည်အတွက်တ ကာင် အတ ကာင််း ကာ်းတခေါ်ယူတတွွေ့
ဆုံပခင််း သို့မဟတ် လြ်ငန််းတည်ရရာသို့ ကွင််းဆင််းစစ်တဆ်းပခင််းက ရင််းလင််းအသတြ်းရန်
ပြစ်ြါသည်။
ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစ်းဌာန၏ အခန််းကဏ္ဍ
၂။

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည် အခွန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း အခွန်တ ကညာလာမ ာ်းတင်

သွင််းပခင််းနင် တြ်းတဆာင်ထက်သည် အခွန်အရြ်ရြ်ကတြ်းတဆာင်ပခင််းအစရသည် အခွန်နင်
ြတ်သက်၍ တဆာင်ရွက်ရမည် တာဝန်ဝတတရာ်းမ ာ်းက အမန်တကယ် သရလက်နာတစရန်
ကူညတဆာင်ရွက်တြ်းတနသည်သာမက လအြ်လျှင်လြ်ငန််းမ ာ်းကကွင််းဆင််း၍ အခွန်စာရင််း
စစ်တဆ်းပခင််းကသို့တသာ စစစ်အတည်ပြြုသည် လြ်ငန််းမ ာ်းကလည််း တဆာင်ရွက်လ က်ရြါ
သည်။
၃။

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည် အခွန်တကာက်ခုံမှုလြ်ငန််းမ ာ်းက အတထာက်အကူ

ပြစ်တစရန်အတွက် အခွန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း အသြညာတြ်း လက်ကမ််းစာတစာင်မ ာ်း ပြနို့တ
် ဝ ရင််း
လင််းပခင််းမ ာ်း တဆာင်ရွက်လ က်ရသကသို့ အခွန်ထမ််းမ ာ်းထုံမလည််း ၎င််းတို့၏ စ်းြွာ်းတရ်း
လြ်ငန််းမ ာ်းနင် အခွန်တြ်းတဆာင်မှုအတပခအတနနင် ြတ်သက်သည်သတင််း အခ က်အလက်
မ ာ်းက အခါအာ်းတလ ာ်စွာ တတာင််းခုံရယူသွာ်းမည် ပြစ်ြါသည်။
၄။

သို့ပြစ်ြါ၍ ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနအတနပြင် အခွန်ထမ််းမ ာ်းနင်အပြန်အလန်

ဆက်သယ
ွ ်ရသည် သို့မဟတ် ကွင််းဆင််းတလလာတတွွေ့ဆုံပခင််းမ ာ်းပြြုလြ်ရသည် အတ ကာင််း
အရင််းအတပမာက်အမ ာ်းရတနပြ်း

အခွန်ထမ််းမ ာ်းအတနပြင်လည််း

ထကွင််းဆင််းတလလာ
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တတွွေ့ဆုံပခင််းမ ာ်း ပြြုလြ်ရသည်အတ ကာင််းအရင််းမ ာ်းက နာ်းလည်သတဘာတြါက်ထာ်းြါက
နစ်ဦ်းနစ်ြက်အတွက် ြမအတထာက်အကူ ပြစ်တစြါမည်။
ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစ်းဌာန၏

အတ ကာင််း ကာ်းဆက်သွယမ
် န
ှု င်

ကွင််းဆင််းတလလာ

တတွွေ့ဆုံပခင််း
၅။

တအာက်ြါအမ ြု်းအစာ်းမ ာ်းပြစ်ြါသည်(က)

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည် အခွန်ထမ််းအာ်း တအာက်ြါအတပခအတန
မ ာ်းတွင် အတ ကာင််း ကာ်း ဆက်သွယ်နင်ြါသည်(၁)

အခွန်ရ်းုံ မ အခွနစ
် ည််း ကြ်သညစ
် နစ် (OAS) တွင် ပြည်တင
ွ ််းအခွန်
မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည် (ကက) ဝင်တငွခွန်ဥြတေြေ်မ ၁၆၊ ြေ်မခွ(က)နင်(ခ) တို့အရ ကကြုတင်
ခွန် တြ်းသွင််းရန်၊
(ခခ)

ဝင်တငွခွန်ဥြတေြေ်မ

၁၇

အရ

ဝင်တငွတ ကညာလာနင်

ကန်သယ
ွ ်လြ်ငန််းခွန်ြေ်မ ၁၂ တအ
ို့ ရ နစ်ခ ြုြ်တ ကညာလာ
မ ာ်းတြ်းြရ
ို့ န်၊
(ဂဂ)

ဝင်တငွခွန်ဥြတေ ြေ်မ ၁၉ ၊ ြေ်မခွ (ခ) အရ ဝင်တငွတ ကညာ
လာ နင်ကန်သယ
ွ ်လြ်ငန််းခွန်ဥြတေြေ်မ ၁၄ ၊ ြေ်မခွ(ခ) အရ
နစ်ခ ြုြ်တ ကညာလာတို့အတွက် အတထာက်အထာ်းမ ာ်း ပြသ
ရန်နင် ဝင်တငွခွန်ဥြတေ ြေ်မ ၄၂ အရ သတင််းအခ က်အလက်
မ ာ်းတြ်းြရ
ို့ န်၊

(ဃဃ) ဝင်တငွခွန်ဥြတေ ြေ်မ ၁၆၊ ြေ်မခွ (က) အရ လစာတခါင််းစဉ်
နင် အက ြုုံ်းဝင်သည်ဝင်တငွမ ဝင်တငွခွန် လစဉ်နတ်ယူတသာ စာ
ရင််း တြ်းြရ
ို့ န်နင်
(ငင) ဝင်တငွခွန်ဥြတေ ြေ်မ ၁၈ အရ လစာနစ်ခ ြုြ်စာရင််း တြ်းြရ
ို့ န်
အခွန်ထမ််းအာ်း ရုံ်းသို့ဆက်သယ
ွ ်တဆာင်ရွက်ရန် အတ ကာင််း
ကာ်းနင်ြါသည်။

hp
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(၂)

အခွနထ
် မ််းကယ်တင်

အခွနစ
် ည််း ကြ်သညစ
် နစ်

(SAS)

တွင်

ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည်(ကက)သက်ဆင်ရာအခွန်ထမ််းအာ်းဌာနမ တြ်းြို့သည် အခွန်ထမ််း မတ်
ဆက်လာ (Introductory Letter) တြ်းြပို့ ြ်းသည်အခ န် နင်
(ခခ) အခွန်စာရင််းစစ်တဆ်းရန်လအြ်သည်အခ န်တို့တွင် အခွန်ထမ််း
အာ်း

ရုံ်းသို့လာတရာက်ရန်

အတ ကာင််း ကာ်းဆက်သယ
ွ ်နင်ြါ

သည်။
(ခ)

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည်

တအာက်ြါအတပခအတနမ ာ်းတွင် အခွန်

ထမ််း ထုံသို့ ကွင််းဆင််း တလလာတတွွေ့ဆုံပခင််းမ ာ်း ပြြုလြ်နင်ြါသည်။
(၁)

အခွနဆ
် င်ရာ

အ ကုံတြ်းတဆွ်းတနွ်းရန်

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည်
အခ က်အလက်မ ာ်းက

ကွင််းဆင််းတလလာတတွွေ့ဆပုံ ခင််း

အခွန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း

သရနာ်းလည်တစရန်

အခွန်ဥြတေြါ

အကူအညတြ်းသွာ်းမည်ပြစ်ြါသည်။

သို့ပြစ်ြါ၍ အခွန်ဌာနမ အခွန်ထမ််းမ ာ်းထုံ အခါအာ်းတလ ာ်စွာ ကွင််းဆင််းတတွွေ့ဆုံသွာ်း
မည်ပြစ်ပြ်းအခွန်ထမ််းမ ာ်းနင်အခွန်ဆင်ရာ တာဝန်ဝတတရာ်းမ ာ်း တဆွ်းတနွ်းနင်ရန်နင်
အခွန်နင်ြတ်သက်၍ ရင််းလင််းစွာ
ရန်

မသနာ်းမလည်သည်မ ာ်းက တပြ ကာ်းတြ်းနင်ြါ

ထသို့ကွင််းဆင််းတလလာတတွွေ့ဆုံပခင််းက

တဆာင်ရွက်သွာ်းမည်

ပြစ်ြါသည်။

ကွင််းဆင််းတလလာတတွွေ့ဆုံတနစဉ်အတွင််း ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည် အခွန်
ထမ််းမ ာ်းအာ်း လြ်ငန််းအမ ြု်းအစာ်း တစ်ခခ င််းစအတွက် ထာ်းရရမည်စာရင််း အမ ြု်း
အစာ်းမ ာ်းနင် လက်နာတဆာင်ရွက်ရမည် အခ က်အလက်မ ာ်းက ြမသရနာ်းလည်
တစရန် ြညာတြ်းလက်ကမ််းစာတစာင်မ ာ်းက ပြနို့တ
် ဝတြ်းမည် ပြစ်ြါသည်။ ထအ
ို့ ပြင်
အခွန်ထမ််းကယ်တင်က

အခွန်စည််း ကြ်မှုနင်

ြတ်သက်၍

တသာ်လည််းတကာင််း၊

ဥြတေမ ာ်း၊ အခွန်နှုန််းမ ာ်းနင်ြတ်သက်၍ တသာ်လည််းတကာင််း သရနာ်းလည်လ၍
ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်း ဦ်းစ်းဌာနသို့ ဆက်သယ
ွ ်တတာင််းဆလျှင်
တတွွေ့ဆုံ

ရင််းလင််းပခင််းက

တဆာင်ရွက်တြ်းနင်ြါသည်။

ဌာနမတာဝန်ရသူက

အဆြါကစစရြ်မ ာ်းတွင်

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနမ အခွန်ထမ််းမ ာ်းက ဆက်သွယ်၍

သင်တလ ာ်တသာ

အခ န်တွင် တတွွေ့ဆုံနင်ရန်စစဉ်သာွ ်းမည် ပြစ်ြါသည်။
hp
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(၂) စ်းြွာ်းတရ်းလြ်ငန််း ြမာဏနင် အခွနတ
် ြ်းတဆာင်မအ
ှု တပခအတနက သုံ်းသြ်
တလလာရန် ကွင််းဆင််းစစ်တဆ်းပခင််း။

အခွန်စည််း ကြ်ရာတွင်

စ်းြွာ်းတရ်းတလာက၌ ပြစ်ြ က်တနသည် အတ ကာင််းအရာမ ာ်းက တကာင််း
စွာနာ်းလည်သတဘာတြါက်ရန်

အတရ်းြါသကသို့

တစ်ြက်တွင်လည််း

အခွန်ြညာတြ်းလက်ကမ််းစာတစာင်က ြမတကာင််းမွန်တစရန်၊ အခွန်ြညာ
တြ်းလက်ကမ််းစာတစာင်အသစ်မ ာ်း ထြ်မုံထတ်တဝနင်ရန်နင် အခွန်မူဝါေ
မ ာ်းနင် လြ်ထုံ်းလြ်နည််းမ ာ်း ြမတ်းတက်တကာင််းမွန်တစရန် အတွက်
လည််း စ်းြွာ်းတရ်းလြ်ငန််းမ ာ်း၏ အတပခအတနက သရနာ်းလည် ထာ်းရန်
လအြ်ြါသည်။

ထသို့နာ်းလည်သတဘာတြါက်ရန်

အမ ြု်းအစာ်းအလက်

စ်းြွာ်းတရ်းလြ်ငန််း

ြွွေ့စည််းထာ်းတသာအြွွေ့အစည််းမ ာ်း

သို့မဟတ်

တတွွေ့ဆုံရန်လအြ်သည် အခွန်ထမ််းမ ာ်းနင် တတွွေ့ဆုံ ကရမည် ပြစ်ြါသည်။
သို့ပြစ်ြါ၍ အခွန်ဌာနမ အခွန်ထမ််းမ ာ်းနင် တတွွေ့ဆုံတဆွ်းတနွ်းနင်ရန် စစဉ်
သွာ်းမည်ပြစ်ပြ်း

ထသို့တတွွေ့ဆုံပခင််းက

လြ်ကင်ရာ ရုံ်းတနရာမ ာ်း သို့မဟတ်

အခွန်ထမ််းမ ာ်း၏

လြ်ငန််း

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနရုံ်း

မ ာ်းတွင် တဆာင်ရွက်သွာ်းမည် ပြစ်ြါသည်။
(၃) ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစ်းဌာနမ
စစ်တဆ်းပခင််း။

စာရင််းစစ်ဝင်တရာက်ပခင််း (သ)ို့ စုံစမ််း

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနမ

စာရင််းစစ်ဝင်တရာက်

ပခင််း (သို့) စုံစမ််းစစ်တဆ်းပခင််းဆသည်မာ အခွန်ထမ််းသည် အခွန်ဆင်ရာ
ဥြတေ မ ာ်းက လက်နာတဆာင်ရွက်ပြ်း မန်ကန်သည် အခွန်တငွြမာဏက
တြ်းတဆာင်

ထာ်းပြ်းပြစ်သည်က

စစ်တဆ်းသရနင်ရန်

အခွန်ထမ််း၏

ဘဏ္ဍာတရ်း(တငွတ က်း) ဆင်ရာကစစရြ်မ ာ်းက စုံစမ််းစစ်တဆ်းသည် ကစစ
ရြ်တစ်ခ

ပြစ်ြါသည်။

ထသစ
ို့ စ်တဆ်းရာတွင်

ကန်သွယ်လြ်ငန််းခွန်

တ ကညာလာနင် ြတ်သက်သည် ကသာ ဆန််းစစ်သည် ရ်းရင််းသည်
စစ်တဆ်းပခင််းမ ြု်း ပြစ်နင်သလ အခွန်ထမ််း ၏ စ်းြွာ်းတရ်းလြ်ငန််းအခ က်
အလက်မ ာ်းနင် ြဂ္ြုလ်တရ်းဆင်ရာတငွတ က်း သုံ်းစွမှုမတ်တမ််းမ ာ်းကြါ
အပြည်အဝ စစ်တဆ်းပခင််းမ ြု်းလည််းပြစ်နင် ြါသည်။ စာရင််းစစ်လြ်ငန််း
hp

5
Version 11152016

ပြ်းတပမာက်တသာအခါ တတွွေ့ရခ က်မ ာ်းအတြေါ် မူတည်၍ အခွန်ထမ််းသည်
တတာင််းခုံထာ်းတသာ ပြန်အမ််းတငွမ ာ်း ပြန်လည်ရယူနင်ရန် အတည်ပြြု
ပခင််း (သို့) အခွန်တငွထြ်မုံတြ်းတဆာင်ရပခင််းမ ာ်း ပြစ်နင်ြါသည်။ အခွန်
စာရင််းစစ်တဆ်းရန် တအာက်ြါအခ က်အလက်မ ာ်းအတြေါ် မူတည်၍ တရွ်း
ခ ယ်သတ်မတ်ြါသည်(ကက) အခွန်ဆင်ရာ လက်နာတဆာင်ရွက်မှု မရပခင််း သို့မဟတ် ယခင်က
ြ က်ကွက်သည် အတလအက င်ရပခင််း၊
(ခခ)

သရထာ်းသည် အခ က်အလက်မ ာ်းအရ ဝင်တငွတ ကညာလာမ ာ်း
မမန်ကန်တ ကာင််း တတွွေ့ရပခင််း၊

(ဂဂ)

အခွန်ရင််းလင််းပခင််း မပြြုရတသ်းသည် ြင်ဆင်မှုမ ာ်းရတ ကာင််း
အတထာက်အထာ်း ရရပခင််း၊

(ဃဃ) တြ်းသွင််းထာ်းသည် အခွန်ြမာဏနင် မမျှတတအာင် ကက်းမာ်းသည်
စ်းြွာ်းတရ်းလြ်ငန််းက တဆာင်ရွက်လြ်ကင်လ က်ရပခင််း၊
(ငင)

အခွန်ထမ််း၏ လက်ရလြ်ကင်လ က်ရတသာ စ်းြွာ်းတရ်းလြ်ငန််း
အတပခအတနက မတ်တမ််းတင်ရန် လအြ်ပခင််း၊

(စစ)

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည်

အခွန်ထမ််းထုံ

စာရင််းစစ်

တဆ်းရန် လာတရာက်မည်ပြစ်တ ကာင််း အသတြ်းစာတြ်းြ၍
ို့

ကကြု

တင်အတ ကာင််း ကာ်းသွာ်းမည်ပြစ်ြါသည်။ သို့တသာ် တစ်ခါတစ်
ရုံတွင် ကကြုတင်အသတြ်းပခင််းမပြြုဘ အလ ဉ််းသင်သလ တရာင်တ
ခင် ဝင်တရာက်စစ်တဆ်းပခင််းမ ာ်းလည််းရနင်ြါသည်။ ယင််းကသို့
တသာ အတပခအတနတွင် အခွန်ထမ််းသည် ဝင်တငွခွန် ဥြတေြေ်မ ၄၄
အရ အခွန်အရာရမ ာ်းအာ်း မမ၏ လြ်ငန််းဥြစာ သို့ ဝင်ခွင်ပြြု
တြ်းရမည်ပြစ်ပြ်း လြ်ငန််းမတ်တမ််းမ ာ်းနင် စာရင််း ဇယာ်းမ ာ်း
က ကည်ရှုစစ်တဆ်းခွင်ပြြုရြါမည်။
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(၄) သငတ
် လ ာ်မန်ကန်တသာ အခွန်တ ကညာလာမ ာ်း တင်သင
ွ ််းတစပခင််းနင်
က သငအ
် ခွနမ
် ာ်းက မန်ကန်စွာတြ်းသွင်း် တစရန် တတွွေ့ဆပုံ ခင််း
အခွန်ထမ််းမ ာ်းအတနပြင် အခွန်တ ကညာလာမ ာ်းက သတ်မတ်အခ န်တွင်
အခ န်မတင်သွင််းရန်နင် က သင်အခွန်မ ာ်းက သတ်မတ်ရက်တွင် တြ်း
တဆာင်ရန်ြ က်ကွက်မှုမ ာ်း ရတကာင််းရလာနင်ြါသည်။ ယင််းကသို့တသာ
အတပခအတနမ ာ်းတွင် အခွန်ဌာနမ အခွန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း အခွန်တ ကညာလာ
မ ာ်း တင်သွင််းပခင််းနင် အခွန်တြ်းတဆာင်ပခင််းတို့က အခ န်မ ပြြုလြ်နင်ရန်
အသတြ်းစာမ ာ်း တြ်းြန
ို့ ်းတဆာ်သွာ်းမည် ပြစ်ြါသည်။ အကယ်၍ အခွန်
ထမ််းသည်

အခွန်ဌာနမ ယင််းသို့ အသတြ်းန်းတဆာ်ထာ်းသည်တင်

တ ကညာလာ တင်သွင််းရန်နင် အခွန်တြ်းတဆာင်ရန် ဆက်လက်ြ က်ကွက်
ြါလျှင်

အခွန်ဌာနမ

အခွန်ထမ််းဆသို့

တ ကညာလာတင်သွင််းနင်ရန်နင်

ကွင််းဆင််းတလလာတတွွေ့ဆုံ၍

အခွန်တြ်းတဆာင်နင်ရန်

တက်တွန််း

အတ ကာင််း ကာ်းသွာ်းမည် ပြစ်ြါသည်။
၆။

ဤလက်ကမ််းစာတစာင်နင်ြတ်သက်၍ ထြ်မုံသရလသည် သတင််းအခ က်အလက်

မ ာ်းရြါက ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာန၏ သက်ဆင်ရာရုံ်းမ ာ်း (သို့မဟတ်) တအာက်တြာ်ပြ
ြါ လြ်စာနင် ြန််းနုံြါတ်မ ာ်းသို့ ဆက်သွယ်တမ်းပမန််းစုံစမ််းနင်ြါသည်။

ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစ်းဌာန (ရ်းုံ ခ ြုြ်)

- ၀၆၇- ၄၃၀၀၀၉

အခွနဆ
် င်ရာဝန်တဆာင်မရ
ှု ုံ်း

(ရန်ကန်)

- ၀၁ - ၃၇၈၃၇၂

အခွနဆ
် င်ရာဝန်တဆာင်မရ
ှု ုံ်း

(မနတတလ်း)

- ၀၂ - ၃၀၁၉၂
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ပြည်တင
ွ ််းအခွနမ
် ာ်းဦ်းစ်းဌာန၏ အခွနစ
် ာရင််းစစ်လြ်ငန််းမ ာ်း
အခွနထ
် မ််းပြည်သမ
ူ ာ်း သရထာ်းရမည် သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်း
နေါန််း
၁။

နင်ငုံတတာ်သည်

ပြည်သူလူထအတွက်

အတပခခုံလအြ်ခ က်မ ာ်းပြစ်သည်

တဆ်းရုံ၊

စာသင်တက ာင််း၊ လမ််း၊ တုံတာ်း၊ မ်းသတ်ဌာန အစရသည်မ ာ်းက ပြည်စုံလုံတလာက်စွာ တည်
တဆာက်တြ်းနင်ရန်အတွက် ဘဏ္ဍာတငွမ ာ်းက လအြ်ြါသည်။ ထလအြ်တသာ ဘဏ္ဍာတငွ
မ ာ်းက ပြည်ဆည််းနင်ရန် ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည် ပြည်သူလူထထုံမ ရသင်ရ
ထက်တသာ အခွန်တငွမ ာ်းက ဥြတေနင်အည တကာက်ခုံစတဆာင််းတြ်းလ က်ရြါသည်။ အခွန်
ထမ််းပြည်သူမ ာ်းသည် မမတို့ လက်နာရမည် အခွန်တာဝန်မ ာ်းက တလ်းစာ်းလက်နာပြ်း နင်ငုံ
ကက်းသာ်းမ ာ်းြြ တြ်းတဆာင်ရမည် အခွန်မ ာ်းက အသစတ်ဓါတ်ရရပြင် လလာ်းစွာတြ်း
တဆာင်သည်စနစ်သို့ တရာက်ရနင်ရန် ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနမ အခွန်ြညာတြ်း အစ
အစဉ်မ ာ်း၊ ကျွမ််းက င်သည် ဝန်တဆာင်မှုမ ာ်းပြင် ကူညြုံြ်းလ က်ရြါသည်။
၂။

ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနသည် အခွန်ထမ််းပြည်သူမ ာ်းအာ်း အခွန်ဥြတေမ ာ်းနင်

အခွန်ဆင်ရာ သတကာင််းစရာမ ာ်းက သရလက်နာနင်တစရန် အင်တာနက်စာမ က်နာမ ာ်း၊
ြညာတြ်းလက်ကမ််းစာတစာင်မ ာ်းနင် လမ််းညန်ခ က်မ ာ်း၊ အခွန်ဆင်ရာအ ကုံတြ်း ဝန်တဆာင်
မှုမ ာ်းနင် အခွန်ဝန်တဆာင်မှုရုံ်းမ ာ်းမတစ်ဆင် ကူညတဆာင်ရွက်တြ်းလ က်ရြါသည်။
၃။

အခွန်ထမ််းကယ်တင်စည််း ကြ်သည်စနစ် (Self-assessment System-SAS) တွင်

အခွန်ထမ််းမ ာ်းက ၎င််းတရ
ို့ ရလာတသာ ဝင်တငွအတြေါ် အခွန်ဥြတေမ ာ်းနင်အည ကယ်တင်
တွက်ခ က်၍ က သင်အခွန်တငွမ ာ်းက ၎င််းတို့ကယ်တင် တြ်းတဆာင် ကရမည်ပြစ်ြါသည်။
တြ်းတဆာင်ရမည်အခွန်က စာရင််းပြြုစတွက်ခ က်ပခင််း၊ စည််း ကြ်ပခင််းနင် အခွန်တြ်းတဆာင်
ပခင််း လြ်ငန််းစဉ်အာ်းလုံ်းသည် အခွန်ထမ််း၏တာဝန်သာ ပြစ်ြါသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်တွင််း
အခွန်မ ာ်းဦ်းစ်းဌာနက

အခွန်ထမ််းမ ာ်းထုံမ

တင်ပြလာသည်

အခွန်တ ကညာလာမ ာ်း၏

မန်ကန်မှုအတပခအတနက စစ်တဆ်းအတည်ပြြုတြ်းနင်ရန် အခွန်စာရင််းစစ်တဆ်းပခင််း ပြြုလြ်ရန်
လအြ်သည် အခွန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း အခါအာ်းတလ ာ်စွာ တရွ်းခ ယ်သွာ်းမည်ပြစ်ြါသည်။
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အခွနစ
် ာရင််းစစ်တဆ်းပခင််းဆသည်မာ၄။

အခွန်ထမ််းသည် အခွန်ဆင်ရာဥြတေမ ာ်းက လက်နာတဆာင်ရွက်ပြ်း မန်ကန်သည်

အခွန်တငွြမာဏက

တြ်းတဆာင်ထာ်းပြ်းပြစ်သည်က

စစ်တဆ်းသရနင်ရန်

အခွန်ထမ််း၏

ဘဏ္ဍာတရ်း(တငွတ က်း) ဆင်ရာ ကစစရြ်မ ာ်းက စုံစမ််းစစ်တဆ်းသည် ကစစရြ်တစ်ခပြစ်ြါ သည်။
၅။

စာရင််းစစ်လြ်ငန််းတစ်ခသည် ကန်သွယ်လြ်ငန််းခွန် တ ကညာလာတစ်ခတလာက်က

သာ စစ်တဆ်းသည် ရ်းရင််းသည် စစ်တဆ်းပခင််းမ ြု်းပြစ်နင်သလ အခွန်ထမ််း၏ စ်းြွာ်းတရ်း
လြ်ငန််းနင် ြဂ္ြုလ်တရ်းမတ်တမ််းမ ာ်းကြါ အပြည်အဝ စစ်တဆ်းပခင််းမ ြု်းလည််း ပြစ်နင်ြါ
သည်။ စာရင််းစစ်လြ်ငန််း ပြ်းတပမာက်တသာအခါ အခွန်ထမ််းသည် ပြန်အမ််းတငွမ ာ်း ပြန်လည်
ရယူနင်ပခင််း (သို့) အခွန်တငွ ထြ်မုံတြ်းတဆာင်ပခင််းမ ာ်း ပြြုလြ်ရမည်ပြစ်ြါသည်။
၆။

စ်းြွာ်းတရ်းလြ်ငန််းဆင်ရာ စာရင််းစစ်တဆ်းပခင််း အမ ြု်းအစာ်းမ ာ်းစွာရပြ်း ယင််းတို့

တွင်

ကန်သယ
ွ ်လြ်ငန််းခွန်တ ကညာလာတင်သွင််းပခင််း

ကသို့တသာ

အခွန်တ ကညာလာ

တင်သင
ွ ််း ပခင််း (သို့) သ်းသနို့်လြ်ငန််းတဆာင်ရွက်ခ က်တစ်ခက ပြန်လည်သုံ်းသြ်ပခင််း၊
လြ်ငန််းရင်မ ာ်း မ လက်နာတဆာင်ရွက်ရမည်တာဝန်ဝတတရာ်းက စစ်တဆ်းပခင််း (ဥြမာအလြ်သမာ်းမ ာ်း၏ မူလလစာမ က သင်ဝင်တငွခွန်ကနတ်ယူတြ်းသွင််းပခင််း(PAYE-payas-you-earn tax) နင် မ ာ်းပြာ်းလတသာ ြညာရြ်ြင််းဆင်ရာ စစ်တဆ်းပခင််း(technical
checks) မ ာ်း (ဥြမာ- တြ်းတဆာင်ရမည် အခွန်မ ကန်က စရတ် နတ်ယူပခင််း (deductibility
of expenditure)) နင် အစရယ်ယာရင်တည်ပမမှု (shareholder continuity) - စသည်တို့
ြါဝင်ြါသည်။
အခွနစ
် ာရင််းစစ်တဆ်းရန် အခွနထ
် မ််းအာ်းမည်သို့ တရွ်းခ ယ်ြါသနည််း
၇။

အခွန်ထမ််းတစ်ဦ်းအာ်း အခွန်စာရင််းစစ်တဆ်းပခင််းပြြုလြ်ရန် အတရွ်းခ ယ်ခုံရနင်သည်

အတ ကာင််းအရင််းအခ ြုွေ့မာ(က)

အခွန်ထမ််း ြါဝင်လြ်တဆာင်တနသည် လြ်ငန််း(သို့) လြ်တဆာင်ခ က်သည်
အခွန်ဌာနမ လက်ရကာလတွင် အတလ်းတြ်းတဆာင်ရွက်လ က်ရသည် အခွန်
ထမ််း လက်နာတဆာင်ရွက်မှု အစအစဉ်တွင် ြါဝင်တနပခင််း

(ခ)

အခွန်ထမ််းတင်သွင််းလာသည်

တ ကညာလာမ ာ်းသည်

မမန်ကန်တ ကာင််း

(သတင််းအရင််းအပမစ် အသ်းသ်းမ) သတင််းလက်ခုံရရပခင််း
hp
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(ဂ)

အခွန်ထမ််းသည် ယခင်က အခွန်ဆင်ရာလက်နာတဆာင်ရွက်မှု အာ်းနည််းသည်
မတ်တမ််းမ ာ်း ရတနပခင််း

(ဃ)

ရလမ််းမတြာ်ပြနင်တသာ ြင်ဆင်မှုမ ာ်းက သတင််းအရင််းအပမစ်မ ာ်းမ (ဥြမာယင််းတေသရ သတင််းမေယာမတ်တမ််းမ ာ်းမ) တစ်ဆင်တြာ်ထတ်သရပခင််း

(င)

အခွန်ထမ််းက အလ ဉ််းသင်သလ က ြန််းစနစ်ပြင် တရွ်းခ ယ်ပခင််းတို့ပြစ်ြါ
သည်။

၈။

အခွန်ရုံ်းမ

အခွန်ထမ််းတရွ်းခ ယ်မှုဆင်ရာ

နည််းလမ််းမ ာ်းနင်

အခွန်ထမ််းလက်နာ

တဆာင်ရွက်မှုအတပခအတနမ ာ်းက ြုံမန်ပြန်လည်သ်းုံ သြ်ပခင််းမ ာ်း လြ်တဆာင်သွာ်းမည်ပြစ်ြါ
သည်။
အခွနစ
် ာရင််းစစ်တဆ်းမှုတစ်ခ စတင်လြ်တဆာင်ပခင််း
၉။

ြုံမန်အာ်းပြင် အခွန်ရုံ်းမ အခွန်ထမ််းထုံသို့ သင်တလ ာ်သည် အခွန်စာရင််းစစ် အသတြ်း

စာ တြ်းြန
ို့ ်းတဆာ်သွာ်းမည်ပြစ်ြါသည်။ သို့တသာ် တစ်ခါတစ်ရုံတွင် အသတြ်းန်းတဆာ်ပခင််း
မပြြုဘ

အလ ဉ််းသင်သလ တရာင်တခင်ဝင်တရာက်စစ်တဆ်းပခင််းမ ာ်းလည််း ရနင်ြါသည်။

ယင််းကသို့တသာ အတပခအတနတွင် အခွန်ထမ််းသည် ဝင်တငွခွန်ဥြတေ ြေ်မ (၄၄) အရ
အခွန်အရာရမ ာ်းအာ်း မမ၏လြ်ငန််းဥြစာသို့ ဝင်ခွင်ပြြုတြ်းရမည်ပြစ်ပြ်း လြ်ငန််းမတ်တမ််း
မ ာ်းနင် စာရင််းဇယာ်း မ ာ်းက ကည်ရှုစစ်တဆ်းခွင် ပြြုရြါမည်။ တယဘယ အာ်းပြင် ြထမ
အကကမ်တတွွေ့ဆုံမှုတွင် အခွန်ရုံ်းမ ပြန်လည်သ်းုံ သြ်ခ က်မ ာ်းပြြုလြ်၍ လြ်ငန််းအတ ကာင််းက
ြမနာ်းလည်နင်တစရန် လြ်ငန််းမတ်တမ််းအခ ြုွေ့က တတာင််းခုံသွာ်းမည် ပြစ်ြါ သည်။
ကနဦ်းတတွွေ့ဆမ
ုံ ှု
၁၀။

ကနဦ်းတတွွေ့ဆုံမှုတင
ွ ် အခွန်အရာရသည် အခွန်ထမ််းအာ်း အခွန်စာရင််းစစ်လြ်ငန််းစဉ်

နင် ြတ်သက်၍ တယဘယ အာ်းပြင် တဆွ်းတနွ်းတြ်းနင်မည်ပြစ်ပြ်း စာရင််းစစ်လြ်ငန််းတွင်
ပြင်ဆင်ထာ်းရန်လအြ်သည်

အစအစဉ်တို့ကလည််း

သည်။

အခွန်စာရင််းစစ်တဆ်းပခင််းပြြုလြ်မည်တနရာဌာန

အခွန်အရာရသည်

တဆွ်းတနွ်းအ ကုံပြြုတြ်းနင်မည်ပြစ်ြါ
(အခွန်ရုံ်း

သို့မဟတ် အခွန်ထမ််း၏လြ်ငန််းတနရာ) က စာရင််းစစ်အသတြ်းစာတွင် အ ကုံတြ်းတြာ်ပြ
မည်ပြစ်ြါသည်။ အခွန်အရာရသည် အခွန်ထမ််းက ထန််းသမ််းထာ်းရတသာ လြ်ငန််းမတ်တမ််း
မ ာ်း၊

အသ်းုံ ပြြုသည်

စာရင််းအင််းဆင်ရာနည််းစနစ်၊

တ ကညာလာတင်သွင််းပခင််းဆင်ရာ
hp

10
Version 11152016

ကကြုတင်ပြင်ဆင်မှုမ ာ်းနင် လြ်ထုံ်းလြ်နည််းမ ာ်း၊ လြ်ငန််းတဆာင်ရွက်ခ က်မ ာ်း နင်သက်ဆင်
သည် တမ်းခွန််းမ ာ်းက အခွန်ထမ််းအာ်း တမ်းပမန််းနင်ြါသည်။ ထအ
ို့ တူ ယင််းမတ်တမ််းမ ာ်းနင်
တ ကညာလာြါ အစတ်အြင််းမ ာ်း၏ မန်ကန်မှုကလည််း စစ်တဆ်းနင်ြါသည်။ သို့ပြစ်ြါ၍
အခွန်ထမ််းသည် မမ၏အခွန်ဆင်ရာကစစရြ်မ ာ်းတွင် အမာ်းအယွင််း တစ်စုံတစ်ရာ ရတနသည်
ဟ ထင်ပမင်ယူဆြါက ဤကနဦ်းတတွွေ့ဆုံမှုကာလတွင် အခွန်အရာရ (သို့) အခွန်ရုံ်းသို့ အသ
တြ်းတင်ြင်သင်ြါသည်။
အခွနစ
် ာရင််းစစ်တဆ်းမှုတစ်ခ၏ ကာခ န်
၁၁။

စာရင််းစစ်လြ်ငန််းတစ်ခတွင် ကာပမင်ခ န် အတအက သတ်မတ်ထာ်းပခင််းမ ြု်းမရဘ

တအာက်ြါအတပခအတနမ ာ်းအတြေါ်မူတည်၍ ကွပြာ်းနင်ြါသည်(က)

အခွန်ထမ််း၏လြ်ငန််းအရွယ်အစာ်းနင် ရှုြ်တထွ်းခက်ခမှုအတင််းအတာ၊

(ခ)

အခွန်ထမ််း၏ ထန််းသမ််းထာ်းရထာ်းသည်မတ်တမ််းမတ်ရာမ ာ်း၏ အဆင်
အတန််းနင် အရည်အတသွ်း၊

(ဂ)

အခွန်ထမ််းကယ်တင်၏ ြူ်းတြါင််းြါဝင်တဆာင်ရွက်မှု အခွန်ရုံ်းမ ခနို့်မန််း ကာ
ပမင်ခ န်က စာရင််းစစ်လြ်ငန််း စတင်ခ န်တွင် တပြာ ကာ်းတြ်းမည်ပြစ်ပြ်း ကာ
ပမင်ခ န် ထြ်မုံတ်းပမင်ရန် လအြ်လာြါကလည််း အခွန်ထမ််းနင် တဆွ်းတနွ်းတင်
ြင်သွာ်းမည်ပြစ်ြါသည်။

အခွနအ
် ရာရ၏ အခန််းကဏ္ဍ
၁၂။

အခွန်အရာရတစ်ဦ်းသည် အခွန်ထမ််းမ ာ်းအတွက်(က)

အရည်အခ င််းပြည်ဝ၍ အာ်းတြ်းကူညတတ်တသာ ၊ ယဉ်တက ်းြ ျူငာစွာ
တပြာဆဆက်ဆုံနင်တသာ၊

(ခ)

အခွန်ဆင်ရာကစစရြ်မ ာ်းအာ်း

ဥြတေနင်အည

တဆာင်ရွက်ပြ်းစ်းနင်

တအာင် ကူညတြ်းနင်တသာ၊
(ဂ)

အခွန်ထမ််းမ ာ်းအာ်း တလ်းစာ်း၍ ၎င််းတို့၏ ြဂ္ြုလ်တရ်းဆင်ရာသတင််း
အခ က်အလက်မ ာ်းအာ်း လုံပခြုုံစွာ တာဝန်ယူထန််းသမ််းတြ်းနင်တသာ
အရာရတစ်ဦ်းပြစ်ရြါမည်။
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၁၃။

အခွန်ထမ််းမ ာ်း၏ လြ်ငန််းဆင်ရာ စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းနင် မတ်တမ််းမတ်ရာမ ာ်းက

စစ်တဆ်း ကည်ရှုမည် အခွန်အရာရတင််းသည် ၎င််းတ၏
ို့ သက်ဆင်ရာဝန်ထမ််း စစစ်တရ်းကေ်
ပြာ်းမ ာ်း ၊ စစ်တဆ်း ကည်ရှုရန် ခွင်ပြြုမနို့အ
် စရသည်အတထာက်အထာ်းမ ာ်း ကင်တဆာင်ြါရ
ရမည်။ အခွန်ထမ််းမ ာ်းကလည််း မမတ၏
ို့ လြ်ငန််းနင်မတ်တမ််းမ ာ်းက စစ်တဆ်းခွင်မပြြုမ
သို့မဟတ်

သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းအာ်း

လတပြာင််းပခင််းမပြြုမ

အခွန်အရာရမ ာ်းထုံမ

အဆြါ အတထာက်အထာ်းမ ာ်းအာ်း အခ န်မတရွ်း တတာင််းခုံနင်ြါသည်။
အခွနထ
် မ််း၏အခန််းကဏ္ဍ
၁၄။

အခွန်ထမ််းမ ာ်းအတနပြင် ရ်းသာ်းတပြာင်မတ်၍ အခွန်ဝန်ထမ််းမ ာ်းအတြေါ် ယဉ်တက ်း

ြ ျူငာစွာ ဆက်ဆုံရြါမည်။ ထအ
ို့ ပြင် အခွန်ဌာနမ အခွန်စာရင််းစစ်တဆ်းပခင််း ပြြုလြ်တနစဉ်
အတွင််း မမတ၏
ို့ လြ်ငန််း ဥြစာမ ာ်းအတွင််း ဝင်တရာက်ခွင်ပြြုနင်ရန်၊ လအြ်သည် စာရွက်
စာတမ််းနင်မတ်တမ််းမ ာ်းအာ်း အခ န်မလတပြာင််းတြ်းနင်ရန်နင် မမတ၏
ို့ စ်းြွာ်းတရ်းလြ်ငန််း
အာ်း အဟနို့အ
် တာ်း အနည််းဆုံ်းပြင် စာရင််းစစ်လြ်ငန််း အပမန်ဆုံ်း ပြ်းတပမာက်တစရန် ကူည
ြုံြ်း တြ်းရမည်ပြစ်သည်။
လက်တဆာင်ြဏ္ဍာ
၁၅။

အခွန်ရုံ်းသည် အခွန်ထမ််းမ ာ်းထုံမ မည်သည်

တုံစ်းလက်တဆာင်မျှ

လက်ခုံမည်

မဟတ်ြါ။ အခွန်ထမ််းသည် အခွန်ရုံ်း၏ ဝန်တဆာင်မှုအတြေါ် တက နြ်အာ်းရ၍ အသအမတ်
ပြြုလ ြါက တက ်းဇူ်း တင်လာမ ာ်း တြ်းြန
ို့ င်ြါသည်။
စာရင််းစစ်တဆာင်ရက
ွ ်စဉ်
၁၆။

တာဝန်ရသူမ ာ်းနင်လြ်ငန််းရင်မ ာ်းအ ကာ်း နာ်းလည်မှုလွမာ်းပခင််းမ ာ်း မပြစ်တြေါ်တစ

ရန် အခွန်အရာရမ ာ်း၏ စစ်တဆ်းတမ်းပမန််းမှုမ ာ်းက မရင််းလင််းြါက မမတို့ နာ်းမလည်သည်
အတ ကာင််းအရာမ ာ်းက ပြန်လည်ရင််းလင််းတြ်းရန် တတာင််းဆနင်ြါသည်။
အခွနအ
် ရာရ၏လြ်ငန််းတဆာင်ရွကမ
် ှုအာ်း အဟနို့်အတာ်းပြစ်တစပခင််း
၁၇။

အခွန်စာရင််းစစ်တဆ်းပခင််းလြ်ငန််း တဆာင်ရွက်တနစဉ်အတွင််း အခွန်အရာရအာ်း ဟနို့်

တာ်းတနာင်ယက်ြါက ဥြတေအရ အတရ်းယူခုံရနင်ြါသည်။ ဟနို့်တာ်းတနာင်ယက်ပခင််းဟူ
သည်(က)

အခွန်ထမ််းသည် ၎င််း၏လြ်ငန််းဥြစာသို့ ဝင်တရာက်စစ်တဆ်းခွင် မပြြုပခင််း၊
hp
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(ခ)

သင်တလ ာ်မန်ကန်တသာ သတင််းအခ က်အလက်မ ာ်းအာ်း ြ က်ဆ်းြစ်ပခင််း၊

(ဂ)

လမ်လည်ထာ်းတသာ မမန်မကန်အခ က်အလက်မ ာ်း တင်ပြပခင််း၊

(ဃ)

အခွန်ထမ််းသည် အခွန်ဌာနမ စုံစမ််းစစ်တဆ်းမှုမ ာ်းက ကနို့် ကာတစရန် တမင်
ရည်ရွယ်လြ်တဆာင်ပခင််းတက
ို့ ဆလြါသည်။

အခက်အခမ ာ်းအာ်း ြူ်းတြါင််းတပြရင််းပခင််း
၁၈။

အခွန်ထမ််းနင် အခွန်အရာရအ ကာ်း တြေါ်တြါက်လာသည် ပြဿနာမ ာ်းက အတူတကွ

တပြရင််းရြါမည်။ ြမခက်ခသည် အတပခအတနမ ာ်းတွင် အခွန်ထမ််းသည် စာရင််းစစ်အသတြ်း
စာတွင် တစ်ြါတည််းတြာ်ပြြါရတသာ အခွန်စာရင််းစစ်အရာရ၏ သက်ဆင်ရာ အဆင်ဆင်
တသာ အကက်းအကမ ာ်း၊ စစ်တဆ်းတရ်း အြွွေ့တခါင််းတဆာင်အရာရမ ာ်းထုံ ဆက်သယ
ွ ်ကာ အကူ
အညတတာင််းခုံ၍ ြူ်းတြါင််းတပြရင််းရမည် ပြစ်ြါသည်။

hp

