ပတခ(ဝင)-၁ဂ

ပပည်ထောင်စု သမ္မတ ပမန်မာနိုင်ငံထတာ်
စုထပါင်းတင်သွင်းသည့်အထပခပစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွ ဝင်ထငွခွန်ထ ြေညာလွှာ
(အခွန်ထ ြေညာလွှာြေို မှန်ြေန်ပပည့်စုံစွာပြည့်စွြေ်နိုင်ရန် ညွှန် ြေားချြေ်ြေို ြတ်ရှုထပးပါ။)
(၂၀၁၆/၂၀၁၇ ဝင်ထငွနှစ်အတွင်း ပပုလုပ်ခဲ့သည့် အထပခပစ္စည်းမှပမတ်စွန်းသည့် ထရာင်းချ၊လဲလှယ်၊လွှဲထပပာင်းပခင်းများအားလုံးအတွြေ် ထနာြေ်ဆုံးေားတင်သွင်းရမည့် ရြေ်မှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇွန်လ ၃၀ ရြေ်)
ြေ။ အခွန်ေမ်းအမျိုးအစား : သြေ်ဆိုင်ရာအြေွြေ်တွင် အမှတ်ပခစ်ပါ ►

□ တစ်ဦးချင်းပုဂ္ဂိုလ်

□ ပုဂ္ဂိုလ်စု

□ ြေုမ္ပဏီ

□ သမဝါယမအသင်း (Primary Co-operative)
□ အပခား သမဝါယမအသင်းအြွဲ ့ (Non-primary Cooperative)
□ နိုင်ငံထတာ်ပိုင် စီးပွားထရးအြွဲ ့အစည်း
ခ။ ထနေိုင်မှု : သြေ်ဆိုင်ရာအြေွြေ်တွင် အမှတ်ပခစ်ပါ ►
အခွန်ေမ်း၏ ြေိုယ်ထရးအချြေ်အလြေ်

□ ပမန်မာနိုင်ငံသား

□ ပပည်ပထနနိုင်ငံသား

□ ပပည်ပထနနိုင်ငံပခားသား
□ ပပည်တွင်းထနနိုင်ငံပခားသား ► ______________________
ဂ။ နိုင်ငံ အမည် (အခွန်နှစ်ေပ်မြေျသင့်ထစထရးစာချုပ်ဝင် နိုင်ငံပြစ်ပါြေ) ) ► ______________________
ဃ။ သြေ်ဆိုင်ရာအြေွြေ်တွင် အမှတ်ပခစ်ပါ :

□ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဝင်ထငွနှစ်အတွြေ် ပပင်ဆင်ေားသည့်ထ ြေညာလွှာ

အမည်
ဇနီး(သို ့)ခင်ပွန်းအမည် အပပည့်အစုံ
(အိမ်ထောင်ရှိပါြေ)

□ လိပ်စာထပပာင်းလဲပခင်း

အခွန်ေမ်းမှတ်ပုံတင်
အမှတ်
အခွန်ေမ်းမှတ်ပုံတင်
အမှတ်

စာပို ့လိပ်စာ (စာပို ့သထြေေတထြာ်ပပပါ)

ထနရပ်လိပ်စာ

ဆြေ်သွယ်ရန်ြုန်းနံပါတ်

အီးထမးလ်လိပ်စာ

အထြောြေ်ခွန် IE Code

လုပ်ငန်းအမျိုးအစားြေုဒ်
နံပါတ်

အပိုင်း ြေ
လြေ်ခံရရှိသည့် စုစထု ပါင်းထငွပမာဏ
(ြေ)
ထရာင်းချ ၊ လဲလှယ်၊ လွှထဲ ပပာင်းလိုြေ်ထသာ ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းအမျိုးအစား

(ခ)
လြေ်ခံရရှိသည့် ထငွပမာဏ

၁။ (ြေ) အစုရှယ်ယာ များနှင့် ထငွထချးသြေ်ထသခံ လြေ်မှတမ
် ျား (သြေ်ဆိုင်ထသာ အချြေ်အလြေ်များ ရှင်းလင်းထြာ်ပပရန်)

(ခ) ထပမယာ(သြေ်ဆိုင်ထသာ အချြေ်အလြေ်များ ရှင်းလင်းထြာ်ပပရန်)

(ဂ) ပစ္စည်း၊ စြေ်ရုံပစ္စည်း နှင့် ပစ္စည်းြေရိယာ(သြေ်ဆိုင်ထသာ အချြေ်အလြေ်များ ရှင်းလင်းထြာ်ပပရန်)

(ဃ) အပခားပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ(သြေ်ဆိုင်ထသာ အချြေ်အလြေ်များ ရှင်းလင်းထြာ်ပပရန်)

၂။ စုစုထပါင်းရရှထိ ငွ (ထဒါင်လိုြေ်ြေွြေ် (ခ)ရှိ ၁ြေ+၁ခ+၁ဂ+၁ဃ တို ့အား ထပါင်းရန်)
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အပိုင်း (ခ)
စုစုထပါင်း ြေိုြေ်ညှိပပီးြေုန်ြေျစရိတ်
(ြေ)
လွှဲထပပာင်း ၊ လဲလယ
ှ ် ၊ ထရာင်းချလိုြေ်ထသာ ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်း

(ခ)
မူလတန်ြိုး (သို ့မဟုတ်
သြေ်ဆိုင်ရာ ြောလတန်ြိုး)

(ဂ)
မူလ တန်ြိုးအထပါ် ခွင့်ပပုေား
ထသာ ပြည့်စွြေ် တန်ြိုး
(သို ့မဟုတ် သြေ်ဆိုင်ရာ
ြောလတန်ြိုး)

(ဃ)
ယခုနှစ်နှင့် ယခင်နှစ်များ
အတွြေ် စုစုထပါင်း တန်ြိုး
ထလျာ့

(င)
စုစုထပါင်း

၁။ (ြေ) အပိုင်း (ြေ) မှ အစုရှယ်ယာများနှင့် ထငွ
ထချးသြေ်ထသခံ လြေ်မှတ်များ
(ခ) အပိုင်း (ြေ)မှ ထပမယာ
(ဂ) အပိုင်း (ြေ)မှ ပစ္စည်း၊ စြေ်ရုံပစ္စည်းနှင့်
ပစ္စည်းြေိရိယာ
(ဃ) အပိုင်း(ြေ)မှ အပခားပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများ
၂။ ထဒါင်လိုြေ်ြေွြေ် (ခ)၊ (ဂ) နှင့် (ဃ)တို ့ရှိ
ပမာဏများအား တစ်ခုစီ ထပါင်းပါ။
၃။ အလျားြေွြေ် ၂ မှ ထဒါင်လိုြေ်ြေွြေ် (ခ) နှင့် (ဂ) ရှိ ပမာဏ များအား ထပါင်းပါ။
၄။ အလျားြေွြေ် ၂ ထဒါင်လိုြေ်ြေွြေ် (ဃ)မှ ပမာဏြေို ပြည့်ပါ။
၅။ စုစုထပါင်းြေိုြေ်ညှိပပီးြေုန်ြေျစရိတ်။ အလျားြေွြေ် ၃ မှ အလျားြေွြေ် ၄ အား နုတပ
် ါ။

အပိုင်း (ဂ)
အထပခပစ္စည်းမှ ပမတ်စွန်းထငွ နှင့် ြေျသင့် အခွန်
၁။ စုစုထပါင်းထရာင်းရထငွ ။ (အပိုင်း(ြေ)၊ အလျားြေွြေ် (၂)မှ ထငွပမာဏြေို ပြည့်ပါ။)
၂။ စုစုထပါင်းြေိုြေ်ညှိပပီးြေုန်ြေျစရိတ်။ (အပိုင်း (ခ )၊ အလျားြေွြေ် (၅) ရှိ ထငွပမာဏြေို ပြည့်ပါ။)
၃။ အထပခပစ္စည်းမှ ပမတ်စွန်းထငွ။ အလျားြေွြေ် ၁ မှ အလျားြေွြေ် ၂ ြေိုနှုတ်ပါ။ (သုည (သို ့မဟုတ)် သုညထအာြေ် ထလျာ့နည်းလျှင် သုည
“၀”ြေိပု ြည့်ပါ။ ဤထနရာမှစ၍ ြေျန်ဇယားများပြည့်ရန်မလိုပါ။ အထပခပစ္စည်းမှ ပမတ်စွန်းထငွမရှိသပြင့် အခွန်ထပးထဆာင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ )
၄။ ြေျသင့ထသာအခွ
်
န်ပမာဏ။ (အလျားြေွြေ် ၃ × ၁ဝ %) ထရနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ထငွ ့ ြေုမ္ပဏီများအတွြေ် ြေျသင့်မည့် အခွန်နှုန်းများအား
ညွှန် ြေားချြေ်တွင် ြေည့်ပါ။ (ကြေိုတင်ခွန်ထပးသွင်းခဲထသာ
့
ဘဏ်ထငွသွင်းချလံ ပူးတွဲတင်ပပရန်။)
၅။ ထပးထဆာင်ေားထသာ ကြေိုတင်ခွန်စုစုထပါင်း
၆။ ယခုနှစ်သို ့ သယ်ယူလာထသာ ယခင်နှစ်တွင် ပိုမိုထပးထဆာင်ေားခဲ့ထသာ အခွန်ပမာဏ
၇။

ခွန်။ အလျားြေွြေ် ၅ နှင့် အလျားြေွြေ် ၆ တို ့ြေို ထပါင်း၍ ရသည့်ရလဒ်ြေို အလျားြေွြေ် ၄ မှ နှုတပ
် ါ။
ဝ (သို ့မဟုတ)် ဝ ထအာြေ်နည်းပါြေ (၀) ဟု ပြည့်ပါ။

၈။ ပို၍ထပးထဆာင်ေားထသာ အခွန်။ အလျားြေွြေ် ၅ နှင့် အလျားြေွြေ် ၆ တို ့ြေို ထပါင်း၍ ရသည့်ရလာဒ်မှ အလျားြေွြေ် ၄ ြေို
နှုတ်ပါ။ ဝ (သို ့မဟုတ)် ဝ ထအာြေ် ထလျာ့နည်းပါြေ “၀” ဟုပြည့်ပါ။ “ဝ” (သို ့မဟုတ်) “ဝ” ထအာြေ် ထလျာ့နည်းပါြေ “၀” ဟုပြည့်ပါ။
အြေယ်၍ ပိထငွ
ု ြေို ပပန်အမ်းထပးထစလိုပါြေ ဤအြေွြေ်တွင် အမှတ်ပခစ်ပါ။ ► □
အြေယ်၍ အမှတ်မပခစ်ေားပါြေ ပိုထငွြေို ထနာင်လာမည့် အခွန်ြောလတွင် အသုံးပပုရန် ဆြေ်လြေ်သယ်ထဆာင်သွားမည်။

အပိုင်း (ဃ)
ေပ်မံထြာ်ပပလိထသာအချြေ်
ု
အလြေ် (သြေ်ဆိုင်ရာအြေွြေ်တွင် အမှတပ် ခစ်ပါ။)
၁။ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းအား ဆြေ်စပ်အြွဲ ့အစည်းများ/ဆြေ်စပ်ပုဂ္ဂိုလ်များအ ြေား၌ လွှဲထပပာင်းထရာင်းချပခင်း(သို ့မဟုတ)် အပခားသူများအား ြောလ တန်ြိုးအတိုင်း
မထရာင်းချပခင်း။ ထြာ်ပပပါအချြေ်တုင
ိ ်းမှန်ြေန်ပါြေ အြွဲ ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်၊ လိပ်စာထြာ်ပပချြေ်နှင့် ဆြေ်စပ် အြွဲ ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သင်၏
ပတ်သြေ်ဆြေ်နွယ်မှု။ သို ့မဟုတပ
် ါြေ ြောလတန်ြိုးအတိုင်း ထရာင်းချပခင်းမရှိသည့် အထ ြောင်းပပချြေ် အား ရှင်းလင်းထပးရန်။

□ ဟုတ် □ မဟုတ်

၂။ ပိုင်ဆိုင်မှုပစ္စည်းများအား ဆြေ်စပ်အြွဲ ့အစည်းများ/ဆြေ်စပ်ပုဂ္ဂိုလ်များအ ြေား၌ ဝယ်ယူရရှိပခင်း(သို ့မဟုတ)် အပခားသူများေံမှ ြောလ တန်ြိုးအတိုင်း
မရရှိေားပခင်း။ ထြာ်ပပပါအတိုင်းမှန်ြေန်ပါြေ အြွဲ ့အစည်း/ပုဂ္ဂိုလ်၏ အမည်၊ လိပ်စာထြာ်ပပချြေ်နှင့် ဆြေ်စပ်အြွဲ ့အစည်း/ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် သင်၏ ပတ်သြေ်
ဆြေ်နွယ်မှု။ သို ့မဟုတပ
် ါြေ ြောလတန်ြိုးအတိုင်း မရရှိရသည့် အထ ြောင်းပပချြေ်အား ရှင်းလင်းထပးရန်။

□ ဟုတ် □ မဟုတ်

၃။ ထရာင်းချလိုြေ်သည့် ပိုင်ဆိုင်မှု ပစ္စည်းအတွြေ် အမှန်ြေုန်ြေျခဲ့သည့် တန်ြိုးအား ြောလတန်ြိုးပြင့် အစားေိုးခဲ့ပခင်း။ ထြာ်ပပပါအတိုင်း မှန်ြေန်ပါြေ
အစားေိုးရသည့် အထ ြောင်းအရင်းအား ထြာ်ပပရန်။ ဥပမာ အထမွဆြေ်ခံပခင်း(သို ့) ထမတ္တာအထလျာြေ် ထပးြေမ်းပခင်းပြင့် ရယူ ခဲ့ပခင်းများ

□ ဟုတ် □ မဟုတ်
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ထဆာင်ရွြေ်ခယူ၍ ထ ြေညာလွှာပြည့်သွင်းသူ၏ ြေတိဝန်ခံချြေ် (ထဆာင်ရွြေ်ခယူ၍ ထ ြေညာလွှာပြည့်သွင်းသူ မရှိပါြေ ဤအဆင့်ြေိုပြည့်သွင်းရန်မလိုပါ။)
အေြေ်ထြာ်ပပပါ အချြေ်အလြေ်များသည် ြေျွန်ုပ် သိရှိယုံ ြေည်သမျှ မှန်ြေန်ပပည့်စပ
ုံ ါ ထ ြောင်း ြေျွန်ုပ်သိရှိရထသာ အချြေ်အလြေ်အားလုံးအရ ဝန်ခံလြေ်မှတ်ထရးေိုးပါသည်။
(မှတ်ချြေ်။ စာရွြေ်စာတမ်းလိမ်ညာတင်သွင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကြေီးဥပထဒပုဒ်မ ၁၇၇ ြေို ချိုးထြာြေ်ပခင်းပြစ်သည်။ )
ထဆာင်ရွြေ်ခယူ၍ ထ ြေညာလွှာ
ပြည့်သွင်းသူ လြေ်မှတ်

ရြေ်စွဲ (ရြေ်၊ လ၊ နှစ်)

ထဆာင်ရွြေ်ခယူ၍ ထ ြေညာလွှာ
ပြည့်သွင်းသူ အမည်

အခွန်ေမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်

လုပ်ငန်းအမည်
လုပ်ငန်း၏
အခွန်ေမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်
ဆြေ်သွယ်ရန်ြုန်းနံပါတ်

လုပ်ငန်းလိပ်စာ

အီးထမးလ်လိပ်စာ

အခွန်ေမ်း(သို ့) ြေိုယ်စားလှယ်၏ ြေတိဝန်ခံချြေ်
အေြေ်ထြာ်ပပပါ အချြေ်အလြေ်များသည် ြေျွန်ုပ် သိရှိယုံ ြေည်သမျှ မှန်ြေန်ပပည့်စပ
ုံ ါ ထ ြောင်း ဝန်ခံလြေ်မှတ်ထရးေိုးပါသည်။
(မှတ်ချြေ်။ စာရွြေ်စာတမ်းလိမ်ညာတင်သွင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကြေီးဥပထဒပုဒ်မ ၁၇၇ ြေို ချိုးထြာြေ်ပခင်းပြစ်သည်။ )

လြေ်မှတ်

ရြေ်စွဲ (ရြေ်၊ လ၊ နှစ်)

ပုဂ္ဂိုလ်စု ြေိုယ်စား ၊ အစိုးရအြွဲ ့အစည်းြေိုယ်စား သို ့မဟုတ် တရားဝင်
တာဝန်ယူ မထပြရှင်းနိုင်ထသာသူြေိုယ်စား လြေ်မှတ်ထရးေိုးသူပြစ်ပါြေ
အမည်အပပည့်အစုံြေိုထြာ်ပပပါ။

ရာေူး
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ထယဘုယျ ညွှန် ြေားချြေ်များ
မည်သူသည် အထပခပစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွ ဝင်ထငွခွန် ထ ြေညာလွှာ တင်သွင်း ရမည်နည်း။
မည်သူမဆို အထပခပစ္စညး် တစ်ခု သို ့မဟုတ် တစ်ခုေြေ်ပို၍ ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ သို ့မဟုတ် အပခား တစ်နည်းနည်းပြင့် လွှဲထပပာင်းပခင်းပပုလုပ်လျှင် ယင်းသို ့
ပပုလုပ်သည့န
် ှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အခွန်ထပးထဆာင်ေိုြေ်ထသာ တန်ြိုးရှိသည့အ
် ပပင် ပမတ်စွန်းထငွရှိပါြေ ဝင်ထငွထ ြေညာလွှာြေို ထပးပို ့ ရမည်။ သို ့ရာတွင် လွှဲထပပာင်းပခင်း
ဆိရ
ု ာ၌ အထမွဆြေ်ခံပခင်း၊ အြိုးစားနားမပါဘဲ ထမတ္တ ာပြင့်ထပးြေမ်းပခင်း၊ လှူဒါန်းပခင်းတို ့ မပါဝင်ပါ။ အထပခပစ္စညး် မှ ပမတ်စွန်းထငွြေို ဤ ထ ြေညာလွှာတွင်သာ ထြာ်ပပ
ရမည်ပြစ်ပပီး နှစ်စဉ် တင်သွင်းရသည့် ဝင်ထငွထ ြေညာလွှာ တွင်မထြာ်ပပရပါ။
အထပခပစ္စည်းမှ ပမတ်စွန်းထငွ ဆိသ
ု ည်မှာ အထပခပစ္စညး် တစ်ခုအား ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ (သို ့) အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှထဲ ပပာင်းပခင်း ပပုလုပ်ရာမှရရှိထသာ
ပမတ်စွန်းထငွြေိုဆိုလသ
ို ည်။ ပမတ်စွန်းထငွဆုသ
ိ ည်မှာ စုစုထပါင်းရရှိသည့် တန်ြိုးမှ ယင်းပစ္စညး် အားပြည့စ
် ွြေ်ပခင်းအတွြေ် ြေုန်ြေျသည့်မတည်စရိတ်ြေို နုတ်ေားသည့်
အသားတင်အပမတ်ထငွြေိုဆိုလိုသည်။ အထပခပစ္စညး် ဆုံးရှုးံ မှုများြေို အထပခပစ္စည်းမှ ပမတ်စွန်းထငွ သို ့မဟုတ် အပခားအခွန်ထပးထဆာင်ေိုြေ်ထသာ ဝင်ထငွများနှင့် ခုနှိမ်၍
မရပါ။
အထပခပစ္စည်း ဆိသ
ု ည်မှာ ထပမ၊ အထဆာြေ်အအုံ နှင့် ယင်းတို ့၏အခန်းများ၊ ယာဉ်နှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာမတည်ပစ္စညး် များြေို ဆိလ
ု ိုသည်။ ယင်းစြေားရပ်တွင် အစု
ရှယ်ယာနှင့် ြေတိဝန်ခံချုပ်တို ့အပပင် ထငွထချးသြေ်ထသခံလြေ်မှတ်များ၊ ယင်းတို ့ြေဲ့သို ့ထသာ အလားတူ စာချုပ်စာတမ်းများ ပါဝင်သည်။ ထငွထချးသြေ်ထသခံလြေ်မှတ်
ဆိသ
ု ည်မှာ ထငွထချးသြေ်ထသခံလြေ်မှတ်များ လဲလှယ်ထရာင်းဝယ်ထရးဥပထဒတွင် အဓိပ္ပာယ်ြွင့်ဆိုေားသည့် ထငွထချးသြေ်ထသခံလြေ်မှတ်ြေို ဆိလ
ု ိုသည်။
ပပည်တွင်းထနပမန်မာနိုင်ငံသား၊ ပပည်တွင်းထနနိုင်ငံပခားသား၊ ပပည်ပထနနိုင်ငံသား၊ ပပည်တွင်းပုဂ္ဂိုလ်စုလုပ်ငန်း၊ ြေုမ္ပဏီ ၊ သမဝါယမအသင်း (သို ့) နိုင်ငံထတာ်ပိုင်
စီးပွားထရးအြွဲ ့အစည်းတို ့သည်
ပပည်တွင်းမှပြစ်ထစ၊ ပပည်ပမှပြစ်ထစရရှိထသာ အထပခပစ္စညး် မှပမတ်စွန်းထငွအားလုံးအထပါ် အခွန်စည်း ြေပ်ေိုြေ်သည်။ ပပည်ပ
ထနနိုင်ငံပခားသား သို ့မဟုတ် ပပည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ်အစိုးရ နိုင်ငံပခားရင်းနှီးပမှပ်နှံမှုဥပထဒအရ ရင်းနှီးပမှုပ်နှံေားထသာ ပပည်ပစီးပွားထရးလုပ်ငန်းများ
အတွြေ်မူ ပမန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှ ရရှထိ သာ အထပခပစ္စညး် ပမတ်စွန်းထငွအထပါ်တွင်သာ အခွန်စည်း ြေပ်ေိုြေ်သည်။

မည်သည့ထ် ြေညာလွှာပုံစံြေို တင်သွင်းရမည်နည်း။

အထပခပစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွအထပါ် စည်း ြေပ်သည့်အခွန်
မည်သည့် အချိန်တွင် တင်သွင်းရမည်နည်း။

ပခင်းအလိုြေ်

တင်သွင်းသည့်ထ ြေညာလွှာြေို

(၃၀)
(ြေ) ယင်းပစ္စညး် ြေို ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သိုမဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှထဲ ပပာင်းပခင်းပပုထသာ စာချုပ်ချုပ်ဆုိသည့်ထန ့
သို ့မဟုတ် (ခ) ယင်းပစ္စညး် ြေို လြေ်ထရာြေ် လွှဲထပပာင်းထပးသည့်ထန ့တို ့အနြေ် ထစာရာရြေ်ြေိုဆိုလိုသည်။

အထပခပစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွအထပါ် စည်း ြေပ်သည့်အခွန် စုထပါင်းတင်သွင်းသည့်ထ ြေညာလွှာြေို မည်သည့် အချိန်တွင် တင်သွင်း
ရမည်နည်း။
အထပခပစ္စညး် ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ သို ့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှဲထပပာင်းပခင်းများ

(၃)

အထပခပစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွအထပါ် စည်း ြေပ်သည့်အခွန်
ပခင်းအလိုြေ် တင်သွင်းသည့် ထ ြေညာလွှာနှင့်
စုထပါင်းတင်သွင်းသည့်ထ ြေညာလွှာြေို မည်သည့် အချိန်တွင် အခွန်ထပးသွင်းရမည်နည်း။
(၃၀)

အထပခပစ္စညး် ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ သို ့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှဲထပပာင်းပခင်းများ
(၃)

(၃၀)

ပပစ်ဒဏ်များ
အခွန်ထ ြေညာလွှာတင်သွင်းေိုြေ်သူပြစ်ထသာ်လည်း သတ်မှတ်ေားသည့် ဇွန်လ (၃၀)ရြေ်ထန ့မတိုင်မီ ထ ြေညာလွှာတင်သွင်းရန် ပျြေ်ြေွြေ်ပါြေ ြေျသင့်ခွန်၏
၁၀%ြေို ပပစ်ဒဏ်ထ ြေး ထပးထဆာင်ရမည်။ ခိုင်လုံထသာ အထ ြောင်းပပချြေ်ပြင့် ဝင်ထငွခွန်ထ ြေညာလွှာ အချိန်မီ တင်သွင်းရန် ထနာြေ်ြေျပါြေ ပပစ်ဒဏ်ထ ြေး
ထပးထဆာင်ရန် မလိုအပ်ပါ။
အထပခပစ္စညး် မှပမတ်စွန်းထငွအထပါ် စည်း ြေပ်သည့အ
် ခွန်ြေို အထပခပစ္စညး် ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ သို ့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှဲထပပာင်းပခင်းများ
(၃၀)
၁၀%
ဝင်ထငွအားလုံးြေို ပပည့်စုံစွာတင်ပပရန် ပျြေ်ြေွြေ်ပါြေ (ဝင်ထငွေိမ်ချန်ပါြေ) စုစုထပါင်းဝင်ထငွအထပါ်တွင် ထပးထဆာင်ရမည့် အခွန်အပပင် ေိမ်ချန်ပခင်းထ ြောင့်
ပိုမိုြေျသင့်သည့အ
် ခွန်၏ ၁၀၀% နှင့် ညီမျှထသာ ဒဏ်ထငွြေိုပါ ထပးထဆာင်ရမည်။
ပမို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးမှ ခွင့်ပပုေားသည့်ြောလအတွင်း မတင်ပပရထသးသည့်ဝင်ထငွများနှင့်ပတ်သြေ်သည့် အချြေ်အလြေ်များြေို သင့်အထနနှင့် ေုတ်ထြာ်ရန်
ပျြေ်ြေွြေ်လျှင် (သို ့မဟုတ်) ေိမ်ချန်ခဲ့သည့် ဝင်ထငွေြေ် ထလျာ့နည်းေုတ်ထြာ်ခဲ့လျှင် အခွန်နှင့်ဒဏ်ထငွနှစ်ရပ်လုံး ထပးထဆာင်ရမည့်အပပင် တရားစွဲဆိုပခင်းခံရမည်
ပြစ်ပပီး ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်မှ ၁ဝ နှစ် အေိ ြေျခံရနိုင်မည်။
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အထသးစိတ် ညွှန် ြေားချြေ်များ
အထေွထေွ။ ယခုအထပခပစ္စညး် မှပမတ်စွန်းထငွများြေို ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနသို ့ အထပခပစ္စညး် ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့်
လွှဲထပပာင်းပခင်းများအလိုြေ် သို ့မဟုတ် နှစ်အလိုြေ် တင်ပပရမည်။ အထပခပစ္စညး် ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှဲထပပာင်းပခင်းများ
အလိုြေ် တင်သွင်းပခင်းပြစ်ပါြေ အထပခပစ္စညး် မှပမတ်စွန်ထငွအထပါ်စည်း ြေပ်သည့် အခွန်ထ ြေညာလွှာြေို အထရာင်းအဝယ်ပပုလုပ်သည့ထ် န ့မှ ရြေ်ထပါင်း (၃၀)အတွင်း
တင်သွင်းရမည်။ စုထပါင်း၍ တစ်စုတစ်စည်းတည်းတင်သွင်းပခင်းပြစ်ပါြေ ဝင်ထငွနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း (ဧပပီ ၁ ရြေ်မှ မတ် ၃၁)အတွင်း အထပခပစ္စညး် ထရာင်းချပခင်း၊
လဲလှယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှဲထပပာင်းပခင်းများအားလုံးြေို စုထပါင်း၍ တင်ပပရမည်။
အလျားြေွြေ် (ဃ) အြေယ်၍ သင့်အထနပြင့် ဤအခွန်အပိင
ု ်းအပခားြောလအတွင်း ယခင်တင်သွင်းခဲ့ထသာ ထ ြေညာလွှာြေို ပပင်ဆင်ပခင်းပြစ်ပါြေ “ပပင်ဆင်ေား
သည့် ထ ြေညာလွှာ”ဟူသည့် အြေွြေ်တွင် အမှတ်ပခစ်ပါ။ အထပခပစ္စညး် ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှဲထပပာင်းပခင်းများ အလိုြေ်
တင်သွင်းသည့်အခွန်ေမ်းများအထနပြင့် အထရာင်းအဝယ်ပပုလုပ်သည့ရ
် ြေ်စွဲြေို အခွန်ထ ြေညာလွှာ၏ေိပ်တွင် ထြာ်ပပရမည်။ သင့်အထနပြင့် သင်၏ယခင် ထ ြေညာလွှာ
တင်သွင်းချိန်မှစ၍ သင်၏လိပစ
် ာြေို ထပပာင်းလဲခဲ့ပါြေ “လိပ်စာထပပာင်းလဲပခင်း”ဟူသည့အ
် ြေွြေ်တွင် အမှတ်ပခစ်ပါ။

အပိုင်း(ြေ) ၊ အထေွထေွ
နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းပပုလုပ်သည့် အထပခပစ္စညး် ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှဲထပပာင်းပခင်းများြေို ပြည့စ
် ွြေ်ရန် အပိုင်း(ြေ)တွင်
ထနရာမလုံထလာြေ်ပါြေ ထရာင်းချ၊ လဲလှယ်၊ လွှဲထပပာင်းပခင်းတစ်ခုစီ၏ အထသးစိတ်စာရင်းတစ်ခုစီြေို ပူးတွဲထြာ်ပပပါ။ ပူးတွဲစာရင်းမှ စုစုထပါင်းစာရင်းချုပ်ြေို
အပိုင်း(ြေ)၊ စာတိုင်(ြေ)နှင့် (ခ) တွင် ထြာ်ပပပါ။

အပိုင်း(ြေ) ၊ ထဒါင်လိုြေ်ြေွြေ(် ြေ)
ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ (သို ့) အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှထဲ ပပာင်းပခင်း ပပုလုပ်သည့် အထပခပစ္စညး် တစ်ခုစီြေို ပြည့ပ
် ါ။ (ဥပမာ။ XYZ အာမခံ ြေုမ္မဏ၏
ီ
အများပိုင် အစုရှယ်ယာ ၁၀၀) အထမွဆြေ်ခံပခင်း (သို ့) ထမတ္တာအထလျာြေ်ထပးြေမ်းပခင်းနှင့် လှူဒါန်းပစ္စညး် များ လွှဲထပပာင်းပခင်းများ မပါဝင်ပါ။

အပိုင်း(ြေ) ၊ ထဒါင်လိုြေ်ြေွြေ် (ခ)
လြေ်ခံရရှိသည့် စုစုထပါင်း ထငွပမာဏြေို ပြည့ပ
် ါ။ အခွန်တံဆပ
ိ ်ထခါင်းထ ြေး၊ ပွဲစားခထြော်မရှငခ
် ၊ (သို ့) အပိုင်း(ြေ) ရှိ အပခားအသုံးစရိတ်များ နုတ်ရန်မလိုပါ။
ေိုအသုးံ စရိတ်များြေို အပိုင်း(ခ)တွင် ပြည့ပ
် ါ။ ပစ္စညး် လွှထဲ ပပာင်းပခင်းပပုပါြေ ယင်းပစ္စညး် ၏ ြောလတန်ြိုးြေို ထြာ်ပပပါ။ ြောလတန်ြိုးဆိရ
ု ာတွင် ေိုလွှဲထပပာင်း
ပခင်းပပုသည့်ထန ့တွင် ယင်းပစ္စညး် နှင့် အလားတူ ပစ္စညး် ၏တန်ြိုးပြစ်ပပီး ထမတ္တ ာအထလျာြေ် ထပးြေမ်းသည်ပြစ်ထစ၊ လူအချင်းချင်း ထသွးသားထတာ်စပ်မှုမရှိပဲ
လွှဲထပပာင်းသည်ပြစ်ထစ ယင်းတန်ြိုးသည် အြေျုံးဝင်သည်။
အြေယ်၍ လြေ်ခံရရှိသည့်စုစုထပါင်းထငွပမာဏသည် နိုင်ငံပခားထငွပြစ်ပါြေ ပစ္စည်းလွှထဲ ပပာင်းရယူသည့်ထန ့၌ အစိုးရမှ ေုတ်ပပန်ေားထသာ နိုင်ငံပခားထငွလဲလှယ်နှုန်း
အရ ပမန်မာြေျပ်ထငွသို ့ထပပာင်းလဲတွြေ်ချြေ်ရမည်။

အပိုင်း(ခ)၊ အထေွထေွ
နှစ်တစ်နှစ်အတွင်းပပုလုပ်သည့် အထပခပစ္စညး် ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှဲထပပာင်းပခင်းများြေို ပြည့စ
် ွြေ်ရန် အပိုင်း( )တွင်
ထနရာမလုံထလာြေ်ပါြေ ထရာင်းချ၊ လဲလှယ်၊ လွှဲထပပာင်းပခင်းတစ်ခုစီ၏ အထသးစိတ်စာရင်းတစ်ခုစီြေို
ပူးတွဲထြာ်ပပပါ။ ပူးတွဲစာရင်းမှ
စုစုထပါင်းစာရင်းချုပ်ြေို အပိုင်း(ခ)၊
( )၊ (ဂ)နှင့်(ဃ)တွင် ထြာ်ပပပါ။

အပိုင်း(ခ)၊ ထဒါင်လိုြေ်ြေွြေ် (ခ)
အထပခပစ္စညး် ၏ မူလတန်ြိုးြေို ပြည့ပ
် ါ။ အြေယ်၍ နိုင်ငံပခားထငွ ပြင့်ဝယ်ယူေားပခင်းပြစ်ပါြေ ပစ္စညး် ဝယ်ယူသည့်ထန ့၌ အစိုးရမှ ေုတ်ပပန်ေားထသာ နိုင်ငံပခားထငွ
လဲလှယ်နှုန်းအရ ပမန်မာြေျပ်ထငွသို ့ထပပာင်းလဲ တွြေ်ချြေ်ရမည်။ အထပခပစ္စညး် ြေို ရယူခဲ့ရာတွင် အမှန်ြေုန်ြေျသည့် မူလတန်ြိုးြေို တိြေျစွာ မသိနိုင်လျှင်ပြစ်ထစ၊
ယင်းပစ္စညး် ြေို အထမွဆြေ်ခံပခင်း(သို ့) ထမတ္တ ာအထလျာြေ် ထပးြေမ်းပခင်းပြင့် ရယူခဲ့လျှင် (ထဒါင်လိုြေ်ြေွြေ် (ခ) တွင်ထြာ်ပပေားသည့်အတိုင်း) ယင်းပစ္စညး် ြေို
ရယူခဲ့သည့် အချိန်၌ ထပါ်ထပါြေ်ထသာ ြောလတန်ြိုးြေို ယင်းအထပခပစ္စညး် ၏ မူလတန်ြိုးအပြစ် မှတ်ယူရမည်။ အထပခပစ္စညး် တစ်ခုခုသည် ၁၉၉၇ခုနှစ်၊ ဧပပီ ၁ရြေ်ထန ့
မတိုင်မီ အခွန်ေမ်းပိုင်ပြစ်ခဲ့လျှင် မူလတန်ြိုးြေို အဆိပ
ု ါထန ့ရြေ်၌ ထပါ်ထပါြေ်ထသာ ယင်းပစ္စညး် ၏ ြောလတန်ြိုးဟု မှတ်ယူရမည်။

အပိုင်း(ခ) ၊ ထဒါင်လိုြေ်ြေွြေ် (ဂ)
အထပခပစ္စညး် ြေို ရယူရာတွင်လည်းထြောင်း၊ ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း၊ အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှထဲ ပပာင်းရာတွင်လည်းထြောင်း ြေုန်ြေျသည့် စရိတ်များ
ပြည့ပ
် ါ။ အခွန်တံဆပ
ိ ်ထခါင်းထ ြေး၊ စာရွြေ်စာတမ်းထ ြေး၊ ထရှ ့ထနခများ၊ ပွဲစားခများ၊ အြေျိုးထဆာင်ခများ၊ အဆိပ
ု ါ အထပခပစ္စညး် ၏ သြေ်တမ်းတိုး အသုံးပပုနိုင်ရန်
ြေုန်ြေျသည့် အသုံးစရိတ် အားလုံးပါဝင်သည်။
ဝင်ထငွခွန်မှ နုတ်ပယ်ခွင့်ရှိထသာ အထပခပစ္စညး် အား ပပင်ဆင်သည့် ြေုန်ြေျစရိတ် ြေို ေည့သ
် ွင်းပခင်းမပပုရ။ ၁၉၉၇ခုနှစ်၊ ဧပပီ ၁ရြေ်ထန ့ မတိုင်မီ သင့်ေံသို ့ အထပခပစ္စညး်
တစ်ခုခုြေို ရယူပခင်းရှိပါြေ ယင်းထန ့ရြေ်မတိုင်မီ ြေုန်ြေျေားထသာ ယင်းအထပခပစ္စညး် ဆိုင်ရာ မတည်အသုံးစရိတ် ေည့သ
် ွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အပိုင်း(ခ) ၊ ထဒါင်လိုြေ်ြေွြေ် (ဃ)
ဝင်ထငွခွန်အတွြေ် ရည်ရွယ်၍ ယခင်နှစ်များြေ နုတ်ယူခဲထ့ သာပမာဏ (သို ့မဟုတ် နုတ်ယူရန်ရှိထသာ်လည်းမနုတ်ခဲ့သည့် ပမာဏ) နှင့် နုတ်ပယ်ခွင့်မရှိပါ။ ယခုနှစ်
အတွြေ် တန်ြိုးထလျာ့ြေို နုတ်ပယ်ခွင့်မရှိပါ။ သို ့ရာတွင် ယင်းပစ္စညး် အား ရယူပိုင်ဆုင
ိ ်ခဲ့ထသာနှစ်အတွြေ် တန်ြိုးထလျာ့ထငွြေို ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ၁၉၉၇ခုနှစ်၊ ဧပပီ ၁ရြေ်
ထန ့ မတိုင်မီ ယင်းပစ္စညး် အား ရယူပိုင်ဆုိင်ခဲ့ပါြေ ေိုြောလအတွြေ် တန်ြိုးထလျာ့ထငွြေို မနုတ်ရပါ။
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အပိုင်း(ဂ)
ဘဏ္ဍာနှစ်တစ်နှစ်အတွင်း အထပခပစ္စညး် ၏ စုစုထပါင်းတန်ြိုးသည် ြေျပ်သိန်း ၁၀၀ ေြေ် ပိုမှသာ ပမတ်စွန်းထငွအထပါ် အခွန်စည်း ြေပ်မည်ပြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာနှစ်
တစ်နှစ်အတွင်း အထပခပစ္စညး် ၏စုစုထပါင်းတန်ြိုးသည် ြေျပ်သိန်း ၁၀၀ ေြေ် ထြေျာ်လွန်ပါြေ စုစုထပါင်း ပမာဏအထပါ်တွင် (ြေျပ်သိန်း ၁၀၀ အပါအဝင်) ဝင်ထငွခွန်
ြေျသင့်ထစမည်ပြစ်သည်။

အပိုင်း(ဂ) ၊ အလျားြေွြေ(် ၄)
ထရနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ထငွ ့ ြေဏ္ဍတွင် ပါဝင်လုပ်ြေိုင်သည့် ြေုမ္ပဏီများ
ပမန်မာနိုင်ငံ၏ ထရနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ထငွ ့ြေဏ္ဍတွင် ပါဝင်လုပ်ြေိုင်သည့် ြေုမ္ပဏီများသည် ြေုမ္ပဏီရှိအစုရှယ်ယာများ၊ မတည်အပိုင်ပစ္စည်းများသည့် အထပခပစ္စညး်
များြေို မည်သည့် နည်းလမ်းပြင့်မဆို ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် လွှဲထပပာင်းပခင်းထ ြောင့် အထပခပစ္စညး် မှပမတ်စွန်းထငွထပါ်ထပါြေ်လျှင် ထအာြေ်တွင်
ပမတ်စွန်းထငွနှင့် ယှဉ်တွဲ၍ ထြာ်ပပေားထသာ အခွန်နှုန်းများအတိုင်း ဝင်ထငွခွန်ထပးထဆာင်ရမည်။
ဝင်ထငွခွန် (ြေျပ်)

အခွန်စည်း ြေပ်ရမည့်
အသားတင်အထပခပစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွ(ြေျပ်)
ဝ - ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ - ၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၀
၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့် အေြေ်

အလျားြေွြေ် ၃ ပမာဏ × ၄၀%
၄၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ + အလျားြေွြေ် ၃ ရှိ ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ ထြေျာ် ပမာဏ × ၄၅%
၆၂,၅၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ + အလျားြေွြေ် ၃ ရှိ ၁၅၀,၀၀၀,၀၀၀,၀၀ဝ ထြေျာ် ပမာဏ ၅၀%

အလျားြေွြေ်(၄)တွင် သတ်မှတ်ရြေ်တစ်ခုတွင် သို ့မဟုတ် ဝင်ထငွနှစ် တစ်နှစ်အတွင်း ပြစ်ထပါ်ခဲ့သည့် အထပခပစ္စညး် ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အပခား
တစ်နည်းနည်းပြင့် လွှဲထပပာင်းပခင်းများအားလုံးအတွြေ် အခွန်ပမာဏြေို ထြာ်ပပပါ။ ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် လွှဲထပပာင်းပခင်း
အားလုံးအတွြေ်အခွန်ြေို အဆိပ
ု ါ အထပခပစ္စညး် ထရာင်းချပခင်း၊ လဲလှယ်ပခင်း သို ့မဟုတ် အပခား တစ်နည်းနည်းပြင့် လွှဲထပပာင်းပခင်း ပြစ်ထပါ်သည့ထ် န ့မှ ရြေ်အတွင်း (၃၀)
ထပးထဆာင်ရမည်ပြစ်သည်။ အထပခပစ္စည်းမှပမတ်စွန်းထငွအား နိုင်ငံပခားထငွပြင့် ရရှိပါြေ ြေျသင့်ခွန်ြေို ရရှိသည့်နိုင်ငံပခားထငွအမျိုးအစားအတိုင်းထပးထဆာင်ရမည်။
သို ့ရာတွင် ထရနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ထငွ ြေဏ္ဍတွ
့
င် ပါဝင်လုပ်ြေိုင်သည့် ြေုမ္ပဏမ
ီ ျားသည်အထပခပစ္စညး် မှ ပမတ်စွန်းထငွအထပါ် ြေျသင့်ခွန်ြေို (နိုင်ငံပခားထငွပြင့်ရရှိသည့်
အထပခပစ္စညး် မှပမတ်စွန်းထငွအပါအဝင်) ြေျပ်ထငွပြင့်သာ ထပးထဆာင်ရမည်။
အခွန်ထ ြေညာလွှာြေို ပမို ့နယ်အခွန်ဦးစီးရုံး၊
တင်သွင်းရမည်။ ြေျသင့်ခွန်ြေို ပမန်မာ့စီးပွားထရးဘဏ်သို ့ သွားထရာြေ် ထပးထဆာင်ရမည်။

(သို ့) အခွန်ေမ်းကြေီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးစသည့် သြေ်ဆုိင်ရာ

သို ့

အပိုင်း(ဂ) ၊ အလျားြေွြေ် ၅
ထပးထဆာင်ေားထသာကြေိုတင်ခွန်စုစုထပါင်း။ နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ထပးထဆာင်ခဲ့ထသာ အထပခပစ္စညး် မှပမတ်စွန်းထငွ ကြေိုတင်ခွန်စုစုထပါင်းြေို ဤအလျားြေွြေ်တွင်
ထြာ်ပပပါ။

အပိုင်း(ဂ) ၊ အလျားြေွြေ် ၆
ယခုနှစ်သို ့သယ်ယူလာထသာ ယခင်နှစ်တွင်ပိုမိုထပးထဆာင်ေားခဲ့ထသာ အခွန်ပမာဏ။
ပိုမိုထပးထဆာင်ေားခဲထ့ သာ အခွန်ပမာဏြေို ဤအလျားြေွြေ်တွင်ပြည့ပ
် ါ။

ဤနှစ်အခွန်အတွြေ်

အသုံးပပုရန်

ဆုးံ ပြတ်ေားထသာ

ယခင်နှစ်မှ

အပိုင်း(ဂ) ၊ အလျားြေွြေ် ၇
ထပးထဆာင်ရန်ြေျန်အခွန်။ အလျားြေွြေ် ၇ ရှိ ပမာဏသည် ထ ြေညာလွှာတင်သွင်းသည့်အချိနတ
် ွင် ထပးထဆာင်ရမည့် ထပးထဆာင်ရန်ြေျန်အခွန်ပြစ်သည်။ အခွန်
ထ ြေညာလွှာြေို ပမို ့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးရုးံ ၊ အလယ်အလတ်အခွန်ေမ်းများဆိင
ု ်ရာအခွန်ရုံး (သို ့) အခွန်ေမ်းကြေီးများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးစသည့် သြေ်ဆုင
ိ ်ရာဌာနသို ့
တင်သွင်းရမည်။
ထပးထဆာင်ရန်ြေျန်အခွန်ြေို ပမန်မာ့စီးပွားထရးဘဏ်သို ့ သွားထရာြေ်ထပးထဆာင်ရမည်။ ဘဏ်မှေုတ်ထပးထသာ ချလံြေို မှတ်တမ်းအပြစ် သိမ်းေားရမည်။

အပိုင်း(ဂ) ၊ အလျားြေွြေ် ၈
အခွန်ပိုထပးထဆာင်ေားပခင်း။ အလျားြေွြေ် ၈ ရှိ ပမာဏသည် အခွန်ထ ြေညာလွှာ တွြေ်ချြေ်မှုမှန်ြေန်ပပီး ထပးရန်ရှိအခွန်ထငွလြေ်ြေျန်စာရင်း မရှိပါြေ
ထနာြေ်လာမည့န
် ှစ် နှစ်ချုပ်ထ ြေညာလွှာတွင် ပပန်လည်အသုံးပပုနိုင်မည်ပြစ်သည်။
အြေယ်၍ သင်ပပန်လည်ရရှိမည့် ပို၍ ေမ်းထဆာင်ခဲ့ထသာ ထငွပမာဏြေို ပပန်အမ်းထငွအထနပြင့် ပပန်လည်ရယူလိုပါြေ အလျားြေွြေ် ၈ ရှိ အြေွြေ်တွင် အမှတ်ပခစ်ပါ။
အပခားထပးထဆာင်ရန်အခွန်များ မရှိထတာ့သည့အ
် ပပင် ထ ြေညာလွှာပြည့သ
် ွင်းရာတွင် အမှားအယွင်းမရှိပါြေ အခွန်ပိုထငွများြေို ပပန်အမ်းသွားမည်ပြစ်သည်။
ပပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအထနပြင့် ဤထ ြေညာလွှာြေို လြေ်ခံရရှိသည့်ရြေ်စွဲမှ ၁ နှစ်အတွင်း ပပန်အမ်းထငွြေို ေုတ်ထပးရမည်။

အပိုင်း(ဃ) ၊ အလျားြေွြေ် ၁ နှင့် ၂
ဆြေ်စပ်အြွဲ ့အစည်း ဆိသ
ု ည်မှာ သင်၏ မိသားစု ဝင်တစ်ဦးဦးြေို ဆိလ
ု ိုသည်။ (အြိုး၊ အြွား၊ မိဘ၊ သားသမီး၊ ညီအစ်ြေို ထမာင်နှမများ)။ အခွန်ေမ်းမှ အစုရှယ်ယာ
အနည်းဆုံ ၅၀% ပိုင်ဆုင
ိ ်ေားသည့် အြွဲ ့အစည်း သို ့မဟုတ် ြေုမ္ပဏီလည်း ပါဝင်သည်။

ြောလတန်ြိုးနှင့် အနီးစပ်ဆုံးတူညီထသာထေးနှုန်းပြင့ထ် ရာင်းချပခင်း

ဆိသ
ု ည်မှာ ထသွးသားထတာ်စပ်မှု မရှိထသာ
ပုဂ္ဂိုလ်များ ြေား လွပ်လပ်စွာ လွှဲထပပာင်း၊
ထရာင်းချပခင်းပခင်းပြစ်သည်။ လွှထဲ ပပာင်းထရာင်းချသည့် ထေးနှုန်းသည် သင့်ထလျာ်မှန်ြေန်သည့် ထေးနှုန်းပြစ်ထ ြောင်း ထသချာရန် လိုအပ်ပါသည်။
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အပိုင်း(ဃ) ၊ အလျားြေွြေ် ၃
ြောလတန်ြိုး ဆိသ
ု ည်မှာ ထသွးသားထတာ်စပ်မှု မရှိထသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ ြေား လွတ်လပ်စွာ လွှဲထပပာင်းရာတွင် ေိုလွှဲထပပာင်းပစ္စညး် နှင့် အလားတူ ပစ္စညး် ၏ လွှထဲ ပပာင်း
ထန ့ရြေ်ရှိ တန်ြိုးြေို ဆိလ
ု ိုသည်။

ထဆာင်ရွြေ်ခယူ၍ ထ ြေညာလွှာ ပြည့်သွင်းသူ၏ ြေတိဝန်ခံချြေ်
ဤထ ြေညာလွှာမတင်သွင်းမီ စာမျြေ်နှာ ၂ ၌ ထဆာင်ရွြေ်ခယူ၍ ထ ြေညာလွှာပြည့သ
် ွင်းသူ (ဥပမာ။ သင်၏ စာရင်းြေိုင် သို ့မဟုတ် စာရင်းစစ်ထဆးသူ) အား
ဝန်ခံြေတိပပု လြေ်မှတထ် ရးေိုးထစရမည်။ အြေယ်၍ သင်၏ ဝန်ေမ်းမှ ထဆာင်ရွြေ်ပါြေ ဤအပိုင်းတွင် လြေ်မှတ်ထရးေိုးရန် မလိအ
ု ပ်ပါ။
မှတ်ချြေ်။ စာရွြေ်စာတမ်းလိမ်ညာတင်သွင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကြေီးဥပထဒပုဒ်မ ၁၇၇ ြေို ချိုးထြာြေ်ပခင်းပြစ်သည်။

အခွန်ေမ်း (သို)့ ြေိုယ်စားလှယ် ၏ ြေတိဝန်ခံချြေ်
ဤထ ြေညာလွှာြေို မတင်သွင်းမီ စာမျြေ်နှာ ၂ တွင် လြေ်မှတ်ေိုးရမည်။






ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတည်း ပြစ်ပါြေ ေို ပုဂ္ဂိုလ်မှ လြေ်မှတ်ထရးေိုးရမည်။
သမဝါယမ အသင်းအြွဲ ့ပြစ်ပါြေ ဥြေ္ကဋ္ဌ၊ (သို ့) အတွင်းထရးမှူး မှ လြေ်မှတ်ထရးေိုးရမည်။
ြေုမ္ပဏီ ပြစ်ပါြေ ြေုမ္ပဏီ ၏ ြေိုယ်စားလှယ်၊ အတွင်းထရးမှူး၊ အထေွထေွမန်ထနဂျာ (သို ့) မန်ထနဂျာ မှ လြေ်မှတ်ထရးေိုးရမည်။
နိုင်ငံထတာ်ပိုင် စီးပွားထရး အြွဲ ့အစည်းပြစ်ပါြေ၊ စီမထံ ရးရာ(သို ့) ထငွစာရင်းဌာနမှ တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ လြေ်မှတ်ထရးေိုးရမည်။

မှတ်ချြေ်။ စာရွြေ်စာတမ်းလိမ်ညာတင်သွင်းပခင်းသည် ရာဇသတ်ကြေီးဥပထဒပုဒ်မ ၁၇၇ ြေို ချိုးထြာြေ်ပခင်းပြစ်သည်။
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