ြပည်ေောင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငဳေတာ်အစိုဵရ
ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴအခွန်ဝန်ကြီဵဌာနဝန်ကြီဵရုဳဵ
( ဝင်ေငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵ )
အမိန့်ေ ြာ်ြငာစာ အမှတ်၊ ၁၀၃/ ၂၀၁၂
ေနြပည်ေတာ်၊ ၁၃၇၃ ခုနှစ်၊ တေပါင်ဵလြပည်ဴေြျာ် ၈ ရြ်
(၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၁၅ ရြ်)
[ ြပင်ဆင် : 21.01.2015, 04.02.2016, 10.06.2020 ]
ဘဏ္ဍာေရဵနှင်ဴအခွန်ဝန်ကြီဵဌာနသည် ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၅၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) အရ အပ်နှင်ဵသည်ဴ
လုပ်ပိုင်ခွင်ဴြို ြျင်ဴသုဳဵ၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ သေဘာတူညီချြ်ြဖင်ဴ ေအာြ်ပါစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵြို
ထုတြ် ပန်လုြ
ိ ်သည်။
အခန်ဵ ၁
အမည်၊ အြျိုဵသြ်ေရာြ်ြခင်ဵနှငဴ် အဓိပ္ပာယ်ေဖာ်ြပချြ်
၁။

(ြ) ဤစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵြို ဝင်ေငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။
(ခ)

၂။

ဤစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵသည် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်မှစ၍ အြျိုဵသြ်ေရာြ်ေစရမည်။

ဤစည်ဵမျဉ်ဵမျာဵတွင် ပါရှိေသာ စြာဵရပ်မျာဵသည် ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒနှငဴ် ဝင်ေငွခွန်နည်ဵဥပေဒမျာဵ
တွင် ပါရှိသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ အဓိပ္ပာယ်သြ်ေရာြ်ေစရမည်ဴအြပင် ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ် ဆိုသည်မှာ
ြပည်တွင်ဵ အခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်ြို ဆိုသည်။
အခန်ဵ ၂
နိုင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအာဵ စည်ဵ ြပ်ြခင်ဵ

၃။

နိုင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်

ေြာြ်ခဳြခင်ဵြို

မည်သို့ပင်ပါရှိေစြာမူ

နိုင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵ

ေအာြ်ပါ အတိင
ု ်ဵ ြပုလုပ်ရမည်(ြ) ဥပေဒပုဒ်မ

၁၆၊

ပုဒ်မခွဲ

(ြ)

တွင်

အဖွဲ့အစည်ဵသည် ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ ကြိုတင်၍ဝင်ေငွခွန်ြို ထိန
ု ှစ်အတွြ် နိုင်ငဳေတာ်၏
အရအသုဳဵခန့်မှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵတွင်

ယင်ဵအဖွဲ့အစည်ဵအတွြ်

ဝင်ေငွခွန်လျာထာဵ

ေပဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။ ယင်ဵသို့ ေပဵေဆာင်ရာတွင် သုဳဵလတစ်ကြိမ်အရစ်ြဖင်ဴ
ေပဵေဆာင်ရမည်။ နိုင်ငဳေတာ်၏ အရအသုဳဵခန့်မှန်ဵေြခ ေငွစာရင်ဵအရ အဆိုပါဝင်ေငွခွန်
လျာထာဵချြ် ေြပာင်ဵလဲမှုရှိလျှင် ယင်ဵေြပာင်ဵလဲလျာထာဵသည်ဴ အတိင
ု ်ဵ ြျန်အရစ်

မျာဵြို ြပန်လည်ညိပှ ပီဵ ေပဵေဆာင်ရမည်။ ထိသ
ု ို့ကြိုတင်ေပဵေဆာင်သည်ဴ ဝင်ေငွခွန်ြို
သြ်ဆိုင်ရာစည်ဵကြပ်မှုနှစ်တွင် ခုနှိမ်ေပဵရမည်။
သို့ရာတွင် နိုင်ငဳေတာ်၏ အရအသုဳဵခန့်မှန်ဵေြခေငွစာရင်ဵတွင် အဆိုပါဝင်ေငွခွန်လျာထာဵ
ရာ၌ ကြိုတင်ေပဵေဆာင်ရန် အခွန်နှငဴ် ရိုဵရိုဵအခွန်ခွဲြခာဵ လျာထာဵမှုရှိလျှင် ကြိုတင်
ေပဵေဆာင်ရန် ဝင်ေငွခွန်လျာထာဵ ချြ်သာလျှင် ဤအပိုဒ်နှငဴ် အြျုဳဵဝင်ေစရမည်။
(ခ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇ တွင် မည်သို့ပင်ပါရှိေစြာမူ နိုင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵ အဖွဲ့အစည်ဵသည်
သြ်ဆိုင်ရာ ဝင်ေငွနှစ်အတွြ် နှစ်ချုပ်စာရင်ဵမျာဵ ြပုစုပပီဵသည်ေ
ဴ န့မှ ရြ်ေပါင်ဵသုဳဵဆယ်
အတွင်ဵ ဝင်ေငွေကြညာလွှာ ြို ဆိုင်ရာပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵထဳ ေပဵပို့ရမည်။

(ဂ)

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်ဵမှ ေပဵပို့ေသာဝင်ေငွေကြညာလွှာတွင်
ေဖာ်ြပ ထာဵသည်ဝ
ဴ င်ေငွြို လြ်ခဳ၍ ဝင်ေငွခွန်စည်ဵကြပ်ရမည်။
သို့ရာတွင် ယင်ဵသို့ေဖာ်ြပသည်ဴ

ဝင်ေငွမှာ အခွန်ေပဵေဆာင်ထုြ
ိ ်ေသာ

ဝင်ေငွထြ်

ေလျာဴနည်ဵေနသည် ဟု ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵြ ေတွ့ရှိလျှင် အခွန်ေပဵေဆာင်ထုြ
ိ ်
ေသာ ဝင်ေငွြိုသတ်မှတ်၍ အခွန် စည်ဵကြပ်နိုင်သည်။ ထိ့ြု ပင် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ၏
စာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵအစီအစဉ်အရ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်ဵ၏ စာရင်ဵမျာဵြို စစ်ေဆဵပပီဵေသာ
အခါ သြ်ဆိုင်ရာနှစ်အတွြ် ဝင်ေငွသည် မူလေကြညာ ထာဵသည်ဴ ဝင်ေငွ သို့မဟုတ်
ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵြ

သတ်မှတ်ခဲဴသည်ဴ

ဝင်ေငွနှငဴ်ြွာြခာဵခဲဴလျှင်

ယင်ဵအဖွဲ့

အစည်ဵသည် စာရင်ဵစစ်ေဆဵချြ် အစီရင်ခဳစာရရှိပပီဵ ရြ်ေပါင်ဵသုဳဵဆယ်အတွင်ဵ အဆိုပါ
နှစ် အတွြ် ဝင်ေငွေကြညာလွှာအသစ်ြို စာရင်ဵစစ်ေဆဵချြ် အစီရင်ခဳစာမိတ္တူနှငဴ်အတူ
ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵ ဌာနသို့ ထပ်မဳေပဵပို့ရမည်။ ယင်ဵတို့ြို လြ်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါ ပမို့နယ်
အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် သြ်ဆိုင်ရာ နှစ်အတွြ် စည်ဵကြပ်မှုြို ဝင်ေငွေကြညာလွှာ
အသစ်အရ ြပန်လည်ြပုလုပ်ရမည်။
(ဃ) ဥပေဒပုဒ်မ

၆

ပါ

သြ်သာခွင်ဴမျာဵသည်

နိုင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵမျာဵနှငဴ်

အြျုဳဵမဝင်ေစရ။
(င)

အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်ဵမျာဵအေပါ် စည်ဵကြပ်ေြာြ်ခဳြခင်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ ြျန်ြိစ္စရပ်
မျာဵအတွြ် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနြ အခါအာဵ
ေလျာ်စွာ ထုတြ် ပန်သည်ဴ ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
အခန်ဵ ၃
သမဝါယမအသင်ဵမျာဵအာဵ စည်ဵ ြပ်ြခင်ဵ

၄။

(ြ) ၁၉၉၂ ခုနှစ်၊

သမဝါယမအသင်ဵဥပေဒအရ

ဖွဲ့စည်ဵထာဵေသာ

သမဝါယမအသင်ဵ၏

စုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွြို တွြ်ချြ်သတ်မှတ်ရာ၌ ယင်ဵဝင်ေငွရရှိရန် ြုန်ြျစရိတ်မျာဵနှငဴ်

ဝင်ေငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵအရ
လည်ဵေြာင်ဵ၊

ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဴ

ေအာြ်ပါရန်ပုဳေငွမျာဵြို

အမှန်ထည်ဴဝင်ေငွမျာဵအနြ်မှ

ပစ္စညဵ် တန်ဖိုဵေလျာဴေငွတိြ
ု့ ို

ထူေထာင်ထာဵ

အပမဲတမ်ဵဝန်ထမ်ဵလစာ

ပပီဵ

ယင်ဵရန်ပုဳေငွမျာဵသို့

ြုန်ြျစရိတ်၏

တစ်ဆယ်

ရာခိုင်နှုန်ဵထြ်မပိုေသာ ပမာဏအထိြိုလည်ဵေြာင်ဵ နုတ်ပယ်ခွင်ဴြပုရမည်-

(ခ)

(၁)

အိုနာစာရန်ပုဳေငွသု့ိ ထည်ဴဝင်ေငွ။

(၂)

လူမှုေရဵနှငဴ် ယဉ်ေြျဵမှုရန်ပုဳေငွသု့ိ ထည်ဴဝင်ေငွ။

စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ

(ြ)

တွင်

အြျုဳဵမဝင်ေသာ

၁၉၉၈

ခုနှစ်၊

သမဝါယမအသင်ဵ

နည်ဵဥပေဒမျာဵ၏ နည်ဵဥပေဒ ၆၃ နှငဴ် ၆၄ အရ အမှန်ထေ
ူ ထာင်ထာဵသည်ဴ ရန်ပုဳေငွ
တစ်ရပ်ရပ်မှ

ထုတေ
် ပဵသည်ဴ

အသုဳဵစရိတ်ြိုလည်ဵ

နုတ်ေပဵရမည်။

သို့ေသာ်

ယင်ဵအသုဳဵစရိတ်ြုန်ြျေငွသည် မတည်စရိတ်နှငဴ် ဝင်ေငွခွန် ေပဵသွင်ဵေငွ မြဖစ်ေစရ။
(ဂ)

ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ တွင် မည်သို့ပင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵေစြာမူ သမဝါယမအသင်ဵသည်
သြ်ဆိုင်ရာ

ဝင်ေငွနှစ်ြုန်ဆုဳဵပပီဵ

သုဳဵလအတွင်ဵ

ဤစည်ဵမျဉ်ဵခွဲ

(ြ)

နှငဴ်

(ခ)

တို့ပါအတိင
ု ်ဵ တွြ်ချြ်ရရှိသည်ဴ စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွအေပါ် သြ်ဆိုင်ရာစည်ဵကြပ်နှစ်နှငဴ်
သြ်ဆိုင်ေသာ

နှုန်ဵမျာဵအရ

ြျသင်ဴေသာအခွန်ြို

တစ်ကြိမ်တည်ဵြဖင်ဴ

အေကြ

ေပဵေဆာင်ရမည်။ ယင်ဵသို့ ေပဵေဆာင်ေသာ အခွန်သည် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ အရ ကြိုတင်
ေပဵေဆာင်ေသာ ဝင်ေငွခွန်ြဖစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(ဃ) သမဝါယမအသင်ဵ၏

နှစ်ချုပ်စာရင်ဵမျာဵြို

သမဝါယမအသင်ဵနည်ဵဥပေဒမျာဵ၏

နည်ဵဥပေဒ ၈၄ အရ သမဝါယမဦဵစီဵဌာနြ နှစ်ချုပ်စာရင်ဵေရဵဆွဲြခင်ဵနှငဴ် နည်ဵဥပေဒ ၈၂
အရ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန စာရင်ဵစစ်ြဖင်ဴ စစ်ေဆဵြခင်ဵြဖစ်ပါြ သမဝါယမဦဵစီဵဌာန၏
စာရင်ဵစစ်အစီရင်ခဳစာအေပါ်အေြခြပု၍

စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ

(ြ)

နှငဴ် (ခ)

ပါြပဋ္ဌာန်ဵချြ်

မျာဵနှငဴ်အညီ စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွြို တွြ်ချြ်ရမည်။
(င)

အဆိုပါ အသင်ဵအေပါ် စည်ဵကြပ်ေြာြ်ခဳြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အြခာဵြိစ္စရပ်မျာဵြို
ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
အခန်ဵ ၄
အယူခဳြခင်ဵ
<ြပင်ဆင် 21.01.2015>

၅။

(ြ) အခွန်ထမ်ဵသည် ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵြ ချမှတ်ေသာ မိမိနှငဴ်သြ်ဆိုင်သည်ဴ အမိန့်
တစ်ရပ်ရပ်ြို အယူခဳဝင်လုပ
ိ ါြ(၁)

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ် သြ်ဆိုင်ရာ တိုင်ဵေဒသကြီဵ
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ် ြုမ္ပဏီမျာဵဆိုင်ရာ အခွန်ရုဳဵ

ဌာနမှူဵ

သို့မဟုတ်

အခွန်ထမ်ဵကြီဵ

မျာဵဆိုင်ရာ

အခွန်ရုဳဵဌာနမှူဵထဳ

သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အယူခဳလာွှ ပုဳစဳြဖင်ဴ တင်သွင်ဵရမည်။
(၂)

မှန်ြန်ေကြာင်ဵ

သြ်ေသခဳလြ်မှတ်

ေရဵထိဵု ထာဵေသာ

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵ

ဌာနမှူဵြ ချမှတ်သည်ဴ အမိန့်မိတ္တူြို အယူခဳလာွှ နှငဴ်အတူ ပူဵတွဲတင်ြပရမည်။
(ခ)

အခွန်ထမ်ဵသည်

အခွန်ေငွြို

အေြပအေြျေပဵေဆာင်ြခင်ဵမရှိဘဲ

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵ

ဌာနမှူဵြ ချမှတ်ေသာအမိန့်ြို အယူခဳဝင်ခွင်ဴြပုပါရန် ဥပေဒပုဒ်မ ၃၂၊ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၊
ပုဒ်မခွဲငယ် (၂) အရ ေလျှာြ်ထာဵ လိပ
ု ါြ ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့ြ ဤြိစ္စအတွြ်
တာဝန်လဲအ
ွှ ပ်ေသာအဖွဲ့သို့ ေလျှာြ်ထာဵရမည်။ အဆိုပါ အဖွဲ့သည် ေလျှာြ်ထာဵချြ်ြို
လြ်ခဳရရှိသည်အ
ဴ ခါ ေအာြ်ပါအတိင
ု ်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည်(၁)

အခွန်ထမ်ဵသည် အမှန်ပင် အခွန်ေငွြို အေြပအေြျေပဵေဆာင်နိုင်သူ ဟုတ်၊
မဟုတ် စိစစ်ရမည်။ လိအ
ု ပ်လျှင် ယင်ဵြိစ္စအတွြ် မည်သူ့ြိုမဆို ေခါ်ယူစစ်ေဆဵ
ေမဵြမန်ဵနိုင်သည်။

(၂)

အခွန်ထမ်ဵသည်
ယူဆရန်

အခွန်ေငွြို

အေကြာင်ဵရှိလျှင်

အေြပအေြျ

အခွန်ေငွြို

ေပဵေဆာင်နိုင်သူြဖစ်သည်ဟု

အေြပအေြျေပဵေဆာင်ေစပပီဵမှသာ

ယင်ဵအာဵ အယူခဳဝင် ခွင်ဴြပုရမည်။
(၃)

အခွန်ထမ်ဵသည် အခွန်ေငွြို အေြပအေြျ ေပဵေဆာင်နိုင်သူမဟုတ်ဟု ယူဆရန်
အေကြာင်ဵရှိလျှင် အခွန်ေငွတချို့တစ်ဝြ်ြို သတ်မှတ်ေပဵေဆာင်ေစပပီဵ ြျန်
အခွန်ေငွအတွြ်

လုေ
ဳ လာြ်ေသာ

အာမခဳပစ္စညဵ်

တင်သွင်ဵေစပပီဵမှသာ

အယူခဳဝင်ခွင်ဴြပုရမည်။
(ဂ)

အခွန်ထမ်ဵ သို့မဟုတ် ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် ဥပေဒပုဒ်မ ၃၃၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) အရ
အခွန် အယူခဳခုဳအဖွဲ့ထဳ အယူခဳဝင်ရာတွင် ယင်ဵအဖွဲ့ြ သတ်မှတ်ထာဵေသာ ပုဳစဳနှငဴ်အတူ
မှန်ြန်ေကြာင်ဵ

သြ်ေသခဳလြ်မှတ်ေရဵထိဵု ထာဵသည်ဴ

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ

အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ် တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ
သို့မဟုတ် ြုမ္ပဏီမျာဵဆိုင်ရာ အခွန်ရုဳဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်ဵကြီဵမျာဵဆိုင်ရာ
အခွန်ရုဳဵဌာနမှူဵြ ချမှတ်သည်ဴ အမိန့်မိတ္တူြို ပူဵတွဲ၍ တင်ြပ ရမည်။
(ဃ) အခွန်အယူခဳခုဳအဖွဲ့၏
အယူခဳဝင်သည်ဴ

အခါ

ဆုဳဵြဖတ်ချြ်အေပါ်

ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတေ
် တာ်ချုပ်သို့

ဥပေဒေရဵရာြပဿနာနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍သာ

အယူခဳဝင်ခွင်ဴရှိသည်။

ယင်ဵသို့ အယူခဳဝင်ရာတွင် အယူခဳလာွှ နှငဴ်အတူ မှန်ြန်ေကြာင်ဵ သြ်ေသခဳလြ်မှတ်
ေရဵထိဵု ထာဵေသာ အခွန်အယူခဳခုဳအဖွဲ့ြ ချမှတ်သည်ဴ အမိန့်မိတ္တူြို ပူဵတွဲ၍ တင်ြပရ
မည်။

(င)

ြပည်ေထာင်စုတရာဵလွှတ်ေတာ်ချုပ်

သို့မဟုတ်

အခွန်အယူခဳခုဳအဖွဲ့

သို့မဟုတ်

ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမ အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ် တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ် ြုမ္ပဏီမျာဵဆိုင်ရာ အခွန်ရုဳဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်ဵ
ကြီဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵဌာနမှူဵသည် အယူခဳအမှုြို ဆုဳဵြဖတ်ရာတွင်(၁)

လိအ
ု ပ်သည်အ
ဴ မှုတွဲ သို့မဟုတ် စာရွြ်စာတမ်ဵမျာဵြို သြ်ဆိုင်ရာမှ ေတာင်ဵယူ
နိုင်သည်။

(စ)

(၂)

မည်သူ့ြိုမဆို စစ်ေဆဵေမဵြမန်ဵနိုင်သည်။

(၃)

လိအ
ု ပ်သည်ဴ သတင်ဵအချြ်အလြ်မျာဵြို ေတာင်ဵယူနိုင်သည်။

အယူခဳမှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အယူခဳဝင်သူအာဵ ြိုယ်တိုင်ြဖစ်ေစ၊ ြိုယ်စာဵလှယ်ြဖင်ဴြဖစ်ေစ၊
ေရှ့ေနြဖင်ဴ

ြဖစ်ေစ

ရှင်ဵလင်ဵတင်ြပခွင်ဴ

ေပဵရမည်။

အယူခဳဝင်သူြ

စာြဖင်ဴ

ေလျှာြ်လတ
ဲ င်ြပလာလျှင်လည်ဵ ခွင်ဴြပုရမည်။
<ြပင်ဆင် 21.01.2015>
အခန်ဵ ၅
လုပ်ငန်ဵရပ်စဲသူနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အခွန်စည်ဵ ြပ်ရန်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ
၆။

(ြ) အခွန်ေပဵေဆာင်ထုြ
ိ ်သူတစ်ဦဵသည် မိမိ၏ လုပ်ငန်ဵြိုရပ်စဲလျှင် လုပ်ငန်ဵရပ်စဲသည်ဴ
ေန့အထိ အခွန်စည်ဵကြပ်ရန်ရှိေသာ ြာလအတွြ် ဝင်ေငွေကြညာလွှာြို လုပ်ငန်ဵရပ်စဲ
သည်ေ
ဴ န့မှ တစ်လအတွင်ဵ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵထဳ ေပဵပို့ရမည်။
(ခ)

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည်

အခွန်ေပဵေဆာင်ထုြ
ိ ်သူတစ်ဦဵ၏

လုပ်ငန်ဵြို

ရပ်စဲေကြာင်ဵေတွ့ရှိလျှင် ထိသ
ု ူအာဵ ဝင်ေငွေကြညာလွှာေပဵပို့ရန် အေကြာင်ဵကြာဵနိုင်
သည်။ ထိအ
ု ေကြာင်ဵကြာဵစာြို

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ

(ခ) အရ ေပဵပို့သည်ဴ

အေကြာင်ဵကြာဵစာြဖစ်ဘိသြဲဴသို့ မှတ်ယူရမည်။
(ဂ)

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် လုပ်ငန်ဵရပ်စဲသူအေပါ် အခွန်စည်ဵကြပ်ြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ
၍ ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

(ဃ) ဤစည်ဵမျဉ်ဵအရ စည်ဵကြပ်ရာ၌ ဝင်ေငွနှစ်ြို စည်ဵကြပ်နှစ်ဟု မှတ်ယူ၍ ဝင်ေငွနှစ်
အတွင်ဵ တည်ဆဲအခွန်နှုန်ဵမျာဵြဖင်ဴ တွြ်ချြ်ေတာင်ဵခဳရမည်။
(င)

လုပ်ငန်ဵရပ်ဆဲသူအေပါ် စည်ဵကြပ်ေြာြ်ခဳြခင်ဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အြခာဵြိစ္စရပ်မျာဵြို
ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

အခန်ဵ ၆
နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴဝင်ေငွရရှိသူမျာဵအာဵ စည်ဵ ြပ်ြခင်ဵ
၇။

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနသည် နိုင်ငဳြခာဵေငွရရှိသူ တစ်ဦဵဦဵ
သို့မဟုတ်

တစ်မျိုဵမျိုဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍

အခွန်ြို

နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ

ေပဵေဆာင်ေစရန်

သတ်မှတ်နိုင်သည်။
၈။

ဆိုင်ရာဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ
ြျပ်ေငွြဖင်ဴသာမြ

အခွန်ထမ်ဵ၏ရေငွ

နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴလည်ဵ

သို့မဟုတ်

ပါဝင်ပါြ

ြုန်ြျစရိတ်မျာဵတွင်

သို့မဟုတ်

နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴသာ

ရရှိြခင်ဵြဖစ်ပါြ ယင်ဵ၏စုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွနှငဴ် ေပဵေဆာင်ရန် အခွန်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍(ြ) နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ ရေငွနှငဴ်ြုန်ြျစရိတ်ေငွတြ
ို့ ို သတ်မှတ်ထာဵေသာ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြဖင်ဴ
ြျပ်ေငွ

သို့

ဖလှယ်၍

ြျပ်ေငွသြ်သြ်ြဖင်ဴ

တန်ဖိုဵသင်ဴရမည်။
အမှန်ရေငွနှငဴ်

ယင်ဵသို့ဖလှယ်ပပီဵ

ပမာဏအသီဵသီဵြို

ြျပ်ေငွသြ်သြ်ြဖင်ဴ

အမှန်ြုန်ြျစရိတ်

အသီဵသီဵြဖင်ဴ ေပါင်ဵြခင်ဵ၊ ရေငွစုစုေပါင်ဵမှ ြုန်ြျ စရိတ်စုစုေပါင်ဵြို ခုနှိမ်၍ ြျပ်ေငွြဖင်ဴ
စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွြို သတ်မှတ်ြခင်ဵြပုရမည်ြဴ ပင် ယင်ဵအေပါ် ြျသင်ဴမည်ဴ ြျပ်ေငွြဖင်ဴ
အခွန်ြိုလည်ဵ တည်ဆဲြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ သတ်မှတ်ရမည်။
(ခ)

စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ

(ြ)

သြ်သြ်ြဖင်ဴ

ပါအတိင
ု ်ဵ

တွြ်ချြ်ရရှိသည်ဴ

ေပဵေဆာင်ေစရန်

ပမာဏနှငဴ်

ြျပ်ေငွြဖင်ဴ

နိုင်ငဳြခာဵေငွသု့ိ

အခွန်ြို

ြျပ်ေငွ

ြပန်လည်ဖလှယ်၍

နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ ေပဵေဆာင်ေစရန် ပမာဏဟူ၍ အချိုဵခွဲေဝရမည်။ ယင်ဵသို့ ခွဲေဝရာ၌
ြျပ်ေငွသြ်သြ်ြဖင်ဴ ရေငွပမာဏနှငဴ် နိုင်ငဳြခာဵေငွ ြဖင်ဴအမှန်ရရှိသည်ြို ြျပ်ေငွသို့
ဖလှယ်ထာဵသည်ဴ

ြျပ်ေငွပမာဏ၊

ယင်ဵနှစ်ရပ်အချိုဵအတိင
ု ်ဵ

ခွဲေဝရန်

ြဖစ်သည်။

ယင်ဵေနာြ် ြျပ်ေငွြဖင်ဴ အခွန်အချိုဵပမာဏြို ြျပ်ေငွြဖင်ဴ ေပဵေဆာင်ေစရန်ြဖစ်ပပီဵ
နိုင်ငဳြခာဵေငွမှ ဖလှယ်ထာဵသည်ဴ ြျပ်ေငွြဖင်ဴ အခွန်အချိုဵပမာဏြို နိုင်ငဳြခာဵေငွသု့ိ
ြပန်လည်ဖလှယ် တန်ဖိုဵသင်ဴ၍ ယင်ဵနိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ ေပဵေဆာင်ေစရမည်။
(ဂ)

အထြ်ပါအတိုင်ဵ တွြ်ချြ်ရာတွင် ြမန်မာနိုင်ငဳေတာ် ဗဟိုဘဏ်ြ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ
ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵြဖင်ဴ တွြ်ချြ်ရမည်။ သြ်ဆိုင်ရာရေငွြို ဝင်ေငွနှစ်အတွြ် တစ်ကြိမ်
တည်ဵြဖင်ဴ ရရှိခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပါြ ယင်ဵေငွ ရရှိသည်ေ
ဴ န့၏ ေငွလလ
ဲ ှယ်နှုန်ဵြဖင်ဴလည်ဵေြာင်ဵ၊
တစ်ကြိမ်ထြ် ပိုမိုရရှိခဲဴြခင်ဵြဖစ်ပါြ ထိသ
ု ို့ရရှိသည်ဴ ေန့အသီဵသီဵ၏ ေငွလဲလှယ်နှုန်ဵ
မျာဵြို ပျမ်ဵမျှြခင်ဵြပုလုပ်၍ ယင်ဵ ပျမ်ဵမျှနှုန်ဵြဖင်ဴလည်ဵေြာင်ဵ နိုင်ငဳြခာဵေငွမှ ြျပ်ေငွသို့၊
ြျပ်ေငွမှ

နိုင်ငဳြခာဵေငွသု့ိ

ဖလှယ်တန်ဖိုဵ

သင်ဴရမည်။

ြုန်ြျစရိတ်မျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍လည်ဵ အလာဵတူ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(ဃ) စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ (ခ) အရ တွြ်ချြ်ရရှိသည်ဴ နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ အချိုဵြျအခွန်ြို ယင်ဵနိုင်ငဳ
ြခာဵေငွြဖင်ေ
ဴ တာင်ဵခဳ၍ ြပန်အမ်ဵရန်ရှိလျှင်လည်ဵ ယင်ဵနိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴပင် ြပန်အမ်ဵရမည်။

ြျပ်ေငွြဖင်ဴ အချိုဵြျ အခွန်ြိုလည်ဵ ြျပ်ေငွြဖင်ဴ ေတာင်ဵခဳ၍ ြပန်အမ်ဵရန် ရှိလျှင်လည်ဵ
ြျပ်ေငွြဖင်ဴပင် ြပန်အမ်ဵရမည်။
(င)

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ အရ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ အခွန်ေပဵသွင်ဵြခင်ဵြို အခွန်ထမ်ဵြ မိမိ
ေပဵေဆာင်ရမည် ဟု ခန့်မှန်ဵသည်န
ဴ ိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴအခွန်၊ ြျပ်ေငွြဖင်ဴ အခွန်ေပါ်တွင်
အေြခြပု၍ နိုင်ငဳြခာဵေငွ၊ ြျပ်ေငွတြို့ ဖင်ဴ ေပဵေဆာင်ရမည်။

(စ)

ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်အခွန်ဝန်ကြီဵဌာနြ နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ ရရှိသူ
တစ်ဦဵဦဵ သို့မဟုတ် တစ်မျိုဵမျိုဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴေပဵေဆာင်ရမည်ဴ အခွန်ြို
နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ

ရရှိ

သည်ရ
ဴ ေငွအေပါ်

အေြခြပုသည်ဴ

ပုဳေသရာခိုင်နှုန်ဵြဖင်ဴ

သတ်မှတ်နိုင်သည်။ ယင်ဵသို့ သတ်မှတ်ထာဵပါြ စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ (ခ) အရ တွြ်ချြ်ရရှိသည်ဴ
နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ ေပဵေဆာင်ရန် အခွန်မည်မျှပင်ြဖစ်ေစြာမူ ပုဳေသရာခိုင်နှုန်ဵအရ ြျသင်ဴ
အခွန်ပမာဏြိုသာ အစာဵထိဵု ေပဵေဆာင်ေစရမည်။ သို့ရာတွင် ြျပ်ေငွြဖင်ဴ အချိုဵြျ
အခွန်ပမာဏြိုမူ ြျပ်ေငွြဖင်ဴ ေပဵေဆာင်ေစရမည်။
(ဆ)

နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ ရေငွရရှိသူ၊ ြုန်ြျစရိတ်ရှိသူမျာဵအာဵ အခွန်စည်ဵကြပ်ေြာြ်ခဳြခင်ဵနှငဴ်
စပ်လျဉ်ဵ၍ ြျန်ြိစ္စရပ်မျာဵြို ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ဤစည်ဵမျဉ်ဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵအရ လြ်ေတွ့ေဆာင်ရွြ်
ရာတွင် ခြ်ခဲသည်ဴ ြိစ္စရပ်မျာဵ၊ ထူဵြခာဵသည်ြ
ဴ ိစ္စရပ်မျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ တွြ်ချြ်နည်ဵ
မျာဵြိုြဖစ်ေစ၊

ေဆာင်ရွြ်ရန်နည်ဵစနစ်မျာဵြိုြဖစ်ေစ

ညွှန်ကြာဵချြ်မျာဵ

ထုတြ် ပန်

သတ်မှတ်နိုင်သည်။
(ဇ)

ဤစည်ဵမျဉ်ဵပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်မျာဵသည် ြပည်ပေနနိုင်ငဳသာဵ၏ ြပည်ပတွင်ရရှိေသာ ရေငွ
သို့မဟုတ် ဝင်ေငွမျာဵနှငဴ် သြ်ဆိုင်ြခင်ဵ မရှိေစရ။

(ဈ)

စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ (စ) ပါအတိုင်ဵ ရေငွအေပါ်ပုဳေသနှုန်ဵြဖင်ဴ အခွန်ေပဵေဆာင်ရန် သတ်မှတ်ထာဵ
ြခင်ဵေကြာင်ဴ ယင်ဵသို့ နိုင်ငဳြခာဵေငွြဖင်ဴ ရေငွရရှိသူမျာဵသည် ဤစည်ဵမျဉ်ဵနှငဴ် အြျုဳဵဝင်
ြခင်ဵ မရှိဟု မှတ်ယူြခင်ဵ မရှိေစရ။
<ြပင်ဆင် 21.01.2015>
အခန်ဵ ၇
ယာယီစည်ဵ ြပ်မှုြပုလုပ်ြခင်ဵ

၉။

(ြ) ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည်
အေြခြပု၍

လည်ဵေြာင်ဵ၊

အခွန်ထမ်ဵထဳမှရရှိေသာ
ယင်ဵေကြညာလွှာနှငဴ်အတူ

ဝင်ေငွေကြညာလွှာြို

စာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵမျာဵပါရှိလျှင်

ယင်ဵစာရင်ဵရှင်ဵတမ်ဵမျာဵြို အေြခြပု၍ လည်ဵေြာင်ဵ ယာယီစည်ဵကြပ်မှုြို ြပုလုပ်နိုင်

သည်။ ယာယီစည်ဵကြပ်မှုအရ ြျသင်ဴသည်ဴ အခွန်ေငွမှ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆ အရ ေပဵေဆာင်
ပပီဵသည်ေ
ဴ ငွြို ခုနှိမ်ေပဵရမည်။
(ခ)

ယာယီစည်ဵကြပ်မှုအရ

အခွန်ထမ်ဵေပဵေဆာင်ရမည်အ
ဴ ခွန်ြို

ဥပေဒပုဒ်မ

၅၃

ပါ

နည်ဵလမ်ဵမျာဵ အတိင
ု ်ဵေတာင်ဵခဳရမည်။ ယင်ဵအခွန်ြို အခွန်ထမ်ဵြ ေပဵေဆာင်ရန်
ပျြ်ြွြ်လျှင် ဥပေဒပုဒ်မ ၃၉ နှငဴ် ပုဒ်မ ၄၀ တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်အ
ဴ တိင
ု ်ဵ အရ
ေြာြ်ခဳနိုင်သည်။
(ဂ)

ဤစည်ဵမျဉ်ဵအရ ယာယီစည်ဵကြပ်မှု ြပုလုပ်သည်ြ
ဴ ိစ္စတွင် ပုဳမှန်စည်ဵကြပ်မှုြို ဥပေဒပါ
ြပဋ္ဌာန်ဵချြ် မျာဵနှငဴ်အညီ ေဆာလျင်စွာ ြပုလုပ်ရမည်။

(ဃ) ဤစည်ဵမျဉ်ဵအရ ြပုလုပ်သည်ဴ ယာယီစည်ဵကြပ်မှုနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အယူခဳဝင်ခွင်ဴ မရှိေစရ။
အခန်ဵ ၈
အခွန်ေမ်ဵ၏ ြိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ်ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴရှိသူမျာဵ
၁၀။

(ြ) ဥပေဒပါြိစ္စရပ်မျာဵအလို့ငှာ ဥပေဒအရ အခွန်ထမ်ဵြိုယ်တိုင်ေဆာင်ရွြ်ရန် လိအ
ု ပ်သည်ဴ
ြိစ္စမှတစ်ပါဵ ေအာြ်ပါပုဂ္ဂိုလ်တ့သ
ို ည် အခွန်ထမ်ဵ၏ ြိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ် ေဆာင်ရွြ်
ခွင်ဴရှိေစရမည်(၁)

အခွန်ထမ်ဵြ စာြဖင်ဴ ြိုယ်စာဵလှယ်ခန့်အပ်ေသာ ယင်ဵ၏ေဆွမျိုဵေတာ်စပ်သူ
သို့မဟုတ် ယင်ဵ၏ အပမဲတမ်ဵဝန်ထမ်ဵ၊

(၂)

တရာဵရုဳဵတစ်ခုခုတွင် ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴရှိသည်ဴ ေရှ့ေန၊

(၃)

ြမန်မာနိုင်ငဳစာရင်ဵေြာင်စီဥပေဒအရ

အသိအမှတ်ြပုြခင်ဵခဳရေသာ

စာရင်ဵြိုင်

သို့မဟုတ် စာရင်ဵစစ်၊
(၄)

ေအာြ်ပါအရည်အချင်ဵတစ်ခုခုနှငဴ် ြပည်စ
ဴ ုဳသည်ဝ
ဴ င်ေငွခွန်ေရှ့ေဆာင်(ြြ) ြမန်မာနိုင်ငဳ၏ တြ္ကသိုလ်တစ်ခုခု သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရြ
အသိအမှတ်ြပုေသာ

နိုင်ငဳြခာဵတြ္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ

ဝါဏိဇ္ဇဝိဇ္ဇာဘွဲ့

ြဖစ်ေစ၊ စာရင်ဵအင်ဵပညာ သို့မဟုတ် အခွန်ဘဏ္ဍာပညာ အဓိြြဖင်ဴ
ေအာင်ြမင်ေသာ ေဘာဂေဗဒဝိဇ္ဇာဘွဲ့ြဖစ်ေစ၊ ယင်ဵဘွဲ့တို့ေအာြ် မနိမ်ဴ
ေသာ အလာဵတူဘွဲ့ ြဖစ်ေစရရှိသူ၊
(ခခ)

ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန သို့မဟုတ် ယင်ဵဦဵစီဵဌာနြ ဆြ်ခဳေသာ
အခွန်ဌာနတစ်ခုခု၌ လုပ်သြ်အနည်ဵဆုဳဵ ၅ နှစ်ရှိ၍ ဤြိစ္စအတွြ်
ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်ြ သတ်မှတ်သည်ဴ အရည်အချင်ဵ နှငဴ်ြပည်ဴစုဳသူ
သို့မဟုတ် ဤအပိုဒ်တွင် ေဖာ်ြပေသာ လုပ်သြ်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ဤြိစ္စ

အတွြ်

ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်ြ

လုေ
ဳ လာြ်ေသာ

အေကြာင်ဵရှိ၍

ေလျှာဴေပါဴေပဵြခင်ဵ ခဳရသူ။
(ခ)

ဤစည်ဵမျဉ်ဵအရ ြိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ်ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴရှိသူတတ
ို့ ွင် ေအာြ်ပါတို့မပါဝင်
ေစရ(၁)

အစိုဵရဌာန၊ အစိုဵရအဖွဲ့အစည်ဵတစ်ခုခုမှ ထုတပ
် ယ်ြခင်ဵ၊ ထုတပ
် စ်ြခင်ဵခဳရသည်ဴ
ဝန်ထမ်ဵ၊

(၂)

စာရိတ္တနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ချို့ယွင်ဵမှုတစ်ခုခုေကြာင်ဴ ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်ြ ြိုယ်စာဵ
လှယ်အြဖစ် ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴ မရှိေကြာင်ဵ အမိန့်ချမှတ်ထာဵြခင်ဵ ခဳရသူ။

(ဂ)

မည်သူမဆို စာရိတ္တနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ချို့ယွင်ဵမှု တစ်ခုခုရှိလျှင် ထိသ
ု ူြို ဤြိစ္စအတွြ်
အခွန်ထမ်ဵ၏ ြိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ် ေဆာင်ရွြ်ခွင်ဴမရှိေကြာင်ဵ ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်ြ
အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။

သို့ရာတွင်

ထိသ
ု ို့အမိန့်ချမှတ်ြခင်ဵ

မြပုမီသြ်ဆိုင်သူအာဵ

ေြဖရှင်ဵခွင်ဴေပဵရမည်။
အခန်ဵ ၉
စည်ဵ ြပ်ရာေေသသတ်မှတ်ြခင်ဵ
၁၁။

(ြ) ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ် ြပည်ေထာင်စုနယ်ေြမအခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ်
တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ် ြုမ္ပဏီမျာဵဆိုင်ရာ
အခွန်ရုဳဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်ဵကြီဵမျာဵဆိုင်ရာ အခွန်ရုဳဵဌာနမှူဵသည် တာဝန်
ေပဵအပ်ြခင်ဵ ခဳရသည်ေ
ဴ ဒသအတွင်ဵ၌ တည်ရှိေသာစီဵပွာဵေရဵနှငဴ် အသြ်ေမွဵဝမ်ဵေြျာင်ဵ
ပညာလုပ်ငန်ဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

ဥပေဒပါြိစ္စ

အလို့ငှာ

ေဆာင်ရွြ်ပိုင်ခွင်ဴရှိရမည်။

သို့ရာတွင် အခွန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ၏ လုပ်ငန်ဵသည် ေဒသတစ်ခုထြ်ပိုပပီဵ ြွဲြပာဵတည်ရှိလျှင်
အဓိြလုပ်ငန်ဵတည်ရှိရာ ေဒသနှငဴ်ဆိုင်ေသာ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵ သို့မဟုတ်
ြုမ္ပဏီမျာဵဆိုင်ရာ အခွန်ရုဳဵ သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်ဵကြီဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵြ ေဆာင်ရွြ်
ရမည်။
(ခ)

ပစ္စညဵ် ေခါင်ဵစဉ်မှ ဝင်ေငွအတွြ် ပစ္စညဵ် တည်ရှိရာ ေဒသနှငဴ်ဆိုင်သည်ဴ ပမို့နယ်အခွန်
ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵ သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵ

သို့မဟုတ်

အခွန်ထမ်ဵကြီဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵြ လည်ဵေြာင်ဵ၊ လစာေခါင်ဵစဉ်မှ ဝင်ေငွအတွြ်
လစာရရှိ ေသာအလုပ်ခွင်တည်ရှိရာေဒသနှငဴ်ဆိုင်သည်ဴ ပမို့နယ်အခွန် ဦဵစီဵဌာမှူဵရုဳဵြ
လည်ဵေြာင်ဵ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

(ဂ)

အခွန်ထမ်ဵတစ်ဦဵ၌ ဝင်ေငွရလမ်ဵတစ်ခုထြ်ပိုမိုရှိလျှင် အဓိြဝင်ေငွရလမ်ဵ တည်ရှိရာ
ေဒသနှငဴ်ဆိုင်သည်ဴ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵ သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵ
မျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵ သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်ဵကြီဵမျာဵ ဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵြ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။

(ဃ) ဤစည်ဵမျဉ်ဵခွဲ (ြ)၊ (ခ) နှငဴ် (ဂ) တို့အရ လြ်ေတွ့ေဆာင်ရွြ်ရာ၌ ခြ်ခဲသညဴ်
ြိစ္စမျာဵတွင်

အခွန်ထမ်ဵေနထိုင်ရာေဒသနှငဴ်ဆိုင်သညဴ်

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵ

သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵ သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်ဵကြီဵမျာဵ
ဆိုင်ရာ အခွန်ရုဳဵြ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။ အြခာဵြိစ္စရပ်မျာဵ အတွြ် ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵ
ချုပ်ြ သတ်မှတ်ေပဵသညဴ် ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵ သို့မဟုတ် အလယ်အလတ်
အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵ သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်ဵကြီဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵ သို့မဟုတ်
ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒပုဒ်မ ၇ အရ အမိန့်ေကြာ်ြငာစာြဖငဴ် ထုတြ် ပန်ဖွဲ့စည်ဵေပဵထာဵသညဴ်
အဖွဲ့ရုဳဵြ ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
(င)

စည်ဵကြပ်ရာေဒသနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍ အြငင်ဵပွာဵလျှင် ဤြိစ္စအတွြ် ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်
၏ အဆုဳဵအြဖတ်သည် အပပီဵသတ် အတည်ြဖစ်ရမည်။ သို့ရာတွင် ထိသ
ု ို့ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵမြပုမီ
အခွန်ထမ်ဵအာဵ ေြပာေရဵဆိုခွင်ဴ ေပဵရမည်။

(စ)

စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ (ြ)၊ (ခ)၊ (ဂ)၊ (ဃ) နှငဴ် (င)တို့တွင်မည်သို့ပင်ပါရှိေစြာမူ မည်သည်လ
ဴ ုပ်ငန်ဵ
သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်ဵနှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍မဆို တိုင်ဵေဒသကြီဵ သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အခွန်
ဦဵစီဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ် ြုမ္ပဏီမျာဵဆိုင်ရာ အခွန်ရုဳဵဌာနမှူဵ သို့မဟုတ် ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵ
ဌာနမှူဵသည် စည်ဵကြပ်မှု အမိန့် ချမှတ်ြခင်ဵနှငဴ် အယူခဳအမိန့်ချမှတ်ြခင်ဵမဟုတ်ေသာ
ဥပေဒပါ အြခာဵြိစ္စရပ်မျာဵအာဵလုဳဵြို ေဆာင်ရွြ် ပိုင်ခွင်ဴ ရှိေစရမည်။
<ြပင်ဆင် 21.01.2015, 10.06.2020>
အခန်ဵ ၁၀

ြမန်မာနိုင်ငဳမှ ေွြ်ခွာသွာဵမည်ဴ သူမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ေဆာင်ရွြ်ရန်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ
၁၂။

(ြ) ြမန်မာနိုင်ငဳမှ ြပည်ပသို့ ေခတ္တြဖစ်ေစ၊ အပပီဵအပိုင်ြဖစ်ေစ ထွြ်ခွာသွာဵလိသ
ု ူသည် အခွန်
ေပဵေဆာင်ရန်တာဝန်မရှိေကြာင်ဵ
ေြျနပ်

ေလာြ်ေအာင်

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵထဳ
ေလျှာြ်ထာဵသူသည်

သို့မဟုတ်

တာဝန်ရှိသည်ဴအခွန်ြို

စီမဳပပီဵြဖစ်ေကြာင်ဵေထာြ်ခဳစာထုတေ
် ပဵရန်
စာြဖင်ဴ

ေလျှာြ်ထာဵရမည်။

ဝင်ေငွခွန်ဥပေဒအရ

ေပဵေဆာင်ရန်
သြ်ဆိုင်ရာ

ေထာြ်ခဳစာထုတေ
် ပဵရန်

တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ

အခွန်စည်ဵကြပ်ြခင်ဵ

မခဳရဖူဵသူြဖစ်လျှင် ဥပေဒအရ စည်ဵကြပ်မှုဖွင်ဴလှစ်ေဆာင်ရွြ် နိုင်သည်ဴ ဝင်ေငွနှစ် မျာဵ
အတွင်ဵ ထိသ
ု ူ၌ စည်ဵကြပ်နိုင်သည်ဴ ဝင်ေငွ ရှိ၊ မရှိ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵြ စိစစ်ရ

မည်။ မည်သည်န
ဴ ှစ်အတွြ်မဆို အခွန်စည်ဵကြပ်ရန် အေကြာင်ဵရှိေကြာင်ဵေတွ့ရှိလျှင်
ထိသ
ု ူအာဵ ယင်ဵနှစ် သို့မဟုတ် နှစ်မျာဵအတွြ် စည်ဵကြပ်မှုြို ြပုလုပ်ရမည်။
(ခ)

ေထာြ်ခဳစာထုတေ
် ပဵရန် ေလျှာြ်ထာဵသူအာဵ အခွန်စည်ဵကြပ်ရန်ရှိလျှင် စည်ဵကြပ်မှု
မျာဵြို ပပီဵြပတ်ေအာင်ေဆာင်ရွြ်ရမည်။ ဝင်ေငွေကြညာလွှာတင်သွင်ဵထာဵြခင်ဵ မရှိေသဵ
ေသာ စည်ဵကြပ်မှုမျာဵ ရှိလျှင် အခွန်ထမ်ဵအာဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရ ြဖစ်ေစ၊
ပုဒ်မ ၂၁ အရြဖစ်ေစဆိုင်ရာ အေကြာင်ဵကြာဵစာြို အတည်ြပု၍ ခုနစ်ရြ်ေအာြ်
မနည်ဵေသာ ြာလအတွင်ဵ ဝင်ေငွေကြညာလွှာ သို့မဟုတ် ေကြညာလွှာမျာဵြို တင်သွင်ဵ
ေစနိုင်သည်။

(ဂ)

နှစ်ြပည်ြဴ ဖစ်ေသာ ေနာြ်ဆုဳဵဝင်ေငွနှစ်ြုန်ဆုဳဵသည်ဴေန့၏ ေနာြ်တစ်ေန့မှ အခွန်ထမ်ဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳမှထြ
ွ ်ခွာသွာဵမည်ဟု
အခွန်ထမ်ဵ၏

စုစုေပါင်ဵဝင်ေငွ

သတ်မှတ်ထာဵသည်န
ဴ ှုန်ဵြဖင်ဴ
သွာဵမည်ဟု

ခန့်မှန်ဵသည်ေ
ဴ န့အထိ
ြိုခန့်မှန်ဵသတ်မှတ်၍

စည်ဵကြပ်ရမည်။

ခန့်မှန်ဵသည်ေ
ဴ န့သည်

ေြျာ်လန
ွ ်မည်ြဖစ်ပါြ

ြာလအပိုင်ဵအြခာဵအတွြ်
လြ်ရှိဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွြ်

အခွန်ထမ်ဵြမန်မာနိုင်ငဳမှ

ထွြ်ခွာ

လြ်ရှိဘဏ္ဍာေရဵနှစ်ြုန်ဆုဳဵသည်ဴ

ေန့ထြ်

လြ်ရှိဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွြ်

စည်ဵကြပ်မှုအြပင်ယင်ဵနှစ်

ြုန်ဆုဳဵပပီဵ ေနာြ်တစ်ေန့မှ အခွန်ထမ်ဵြမန်မာနိုင်ငဳမှ ထွြ်ခွာသွာဵမည်ဟု ခန့်မှန်ဵသည်ဴ
ေန့အထိ ြာလအပိုင်ဵ အြခာဵအတွြ်ပါ ခွဲြခာဵပပီဵသီဵြခာဵစည်ဵကြပ်မှုမျာဵ ြပုလုပ်ရမည်။
ယင်ဵသို့ စည်ဵကြပ်ရာတွင် လြ်ရှိ ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အတွြ် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴနှုန်ဵြဖင်ဴ
အခွန်ေငွြို တွြ်ချြ်ရမည်။ ထိသ
ု ို့စည်ဵကြပ် နိုင်ရန် အခွန်ထမ်ဵအာဵ ဥပေဒပုဒ်မ ၁၇၊
ပုဒ်မခွဲ (ခ) အရအေကြာင်ဵကြာဵစာြို အတည်ြပု၍ ခုနစ်ရြ် ေအာြ်မနည်ဵေသာ
ြာလအတွင်ဵ ဝင်ေငွေကြညာလွှာြို တင်သွင်ဵေစနိုင်သည်။
(ဃ) ေထာြ်ခဳစာထုတ်ေပဵရန် ေလျှာြ်ထာဵသူအေပါ်တွင် အခွန်စည်ဵကြပ်ရန်ရှိေသာ်လည်ဵ
ြမန်မာနိုင်ငဳမှ ထိသ
ု ူမထွြ်ခွာမီ စည်ဵကြပ်မှုအာဵလုဵဳ ြို ပပီဵြပတ်ေအာင် ေဆာင်ရွြ်နိုင်
မည်ဴ

အေြခအေနမရှိလျှင်

ထိသ
ု ူြမန်မာနိုင်ငဳမှ

ထွြ်ခွာသွာဵပပီဵေနာြ်

ထိုသူအာဵ

စည်ဵကြပ်မှုြပုလုပ်နိုင်ရန် လိအ
ု ပ်မည်ြ
ဴ ိစ္စရပ်မျာဵ ြို ေဆာင်ရွြ်ထာဵရမည်။ ထိ့ြု ပင်
ြျသင်ဴမည်ဴ အခွန်ေငွမျာဵေြာြ်ခဳရရှိရန် လုေ
ဳ လာြ်ေသာ စီမဳမှုမျာဵ ြိုလည်ဵ ြပုလုပ်
ထာဵရှိရမည်။
(င)

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵသည် ေလျှာြ်ထာဵသူအာဵ ပုဳစဳ “ြ” တွင် ဥပေဒပုဒ်မ ၃၈၊
ပုဒ်မခွဲ (ြ) ၌ ြပဋ္ဌာန်ဵသည်ဴ သြ်ေသခဳလြ်မှတ်ထုတ်ေပဵပိုင်ခွင်ဴ ရှိသူထသ
ဳ ို့ လိပ်မူလျြ်
သင်ဴေလျာ်ေသာ စာပိုဒ်ြို အသုဳဵြပုပပီဵ ယင်ဵပုဳစဳြို ထုတေ
် ပဵရမည်။

(စ)

စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ (င) ပါ ပုဳစဳ “ြ” ြို ရရှိေသာအခါ ြပည်ပသို့ ထွြ်ခွာသွာဵလိုသူသည်
ဥပေဒပုဒ်မ ၃၈၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) တွင် ြပဋ္ဌာန်ဵသည်သ
ဴ ြ်ေသခဳ လြ်မှတ်ထုတ်ေပဵပိုင်ခွင်ဴ

ရှိသူထသ
ဳ ို့အဆိုပါ ပုဳစဳ “ြ” ြို ပုဳစဳ “ခ” နှငဴ်တလ
ွဲ ျြ် တင်သွင်ဵရမည်။ သြ်ေသခဳ
လြ်မှတ် ထုတေ
် ပဵပိုင်ခွင်ဴရှိသူသည် လိအ
ု ပ်သည်မျာဵြို စိစစ်ေဆာင်ရွြ်ပပီဵ ပုဳစဳ “ဂ”
ြဖင်ဴ သြ်ေသခဳလြ်မှတ်ြို ထုတေ
် ပဵရမည်။
(ဆ)

ေအာြ်ေဖာ်ြပပါ ပုဂ္ဂိုလ်တ့သ
ို ည် ြမန်မာနိုင်ငဳမှ ြပည်ပသို့ ထွြ်ခွာလိလ
ု ျှင် ဥပေဒပုဒ်မ ၃၈၊
ပုဒ်မခွဲ (ြ) တွင်ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်သ
ဴ ြ်ေသခဳလြ်မှတ်ြို ရယူရန် မလိအ
ု ပ်ေစရ(၁)

အသြ် ၁၈ နှစ်မြပည်ဴေသဵသူမျာဵ၊

(၂)

ေတာြ်ေလျှာြ် လြ်မှတ်ြိုင်ေဆာင်၍ ခရီဵစဉ်အရသာ ြဖတ်သန်ဵသွာဵလာ
ေသာ

ခရီဵသည်မျာဵ

နှငဴ်

ြပည်ပမှ

အြပန်လြ်မှတ်ပါရှိပပီဵ

ြပည်တွင်ဵတွင်

ရြ်ေပါင်ဵြိုဵဆယ်ထြ် မပိုဘဲေနထိင
ု ်သည်ဴ ခရီဵသည်မျာဵ၊
(၃)

နိုင်ငဳြခာဵတိုင်ဵြပည်မျာဵမှ

ြမန်မာနိုင်ငဳသို့

လာေရာြ်တာဝန်ထမ်ဵေဆာင်ေန

သည်သ
ဴ ဳတမန်မျာဵ၊ သဳတမန်အဆင်ဴဝင် ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵနှငဴ် ယင်ဵတို့၏ မိသာဵစုမျာဵ၊
(၄)

အထြ်ပါသဳတမန်မျာဵ၏

အချိန်ြပည်အ
ဴ မှုထမ်ဵမျာဵနှငဴ်

ယင်ဵတို့၏

မိသာဵစု

မျာဵြဖစ်ပပီဵ မိမိတို့ ြိုယ်စာဵြပုေသာ တိုင်ဵြပည်၏ နိုင်ငဳသာဵြဖစ်၍ ြမန်မာနိုင်ငဳတွင်
အြခာဵအြျိုဵစီဵပွာဵြဖစ်ထန
ွ ်ဵေစသည်ဴ

လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာြို

ေဆာင်ရွြ်ြခင်ဵ

မြပုသူမျာဵ၊
(၅)

နိုင်ငဳြခာဵတိုင်ဵြပည် အစိုဵရတို့၏ လုပ်ငန်ဵေဆာင်တာမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြမန်မာ
နိုင်ငဳသို့ ေရာြ်ရှိလာကြေသာ အဆိုပါအစိုဵရတို့၏ ဝန်ထမ်ဵမျာဵ၊ ြိုယ်စာဵလှယ်
မျာဵနှငဴ် ယင်ဵတို့၏ မိသာဵစုမျာဵ၊

(၆)

ြမန်မာနိုင်ငဳအစိုဵရ၏

ဖိတ်ကြာဵချြ်အရြဖစ်ေစ၊

ြုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ

လုပ်ငန်ဵ

တာဝန်မျာဵ ေဆာင်ရွြ်ရန်ြဖစ်ေစ ြမန်မာနိုင်ငဳသို့ လာေရာြ်ကြေသာ ပုဂ္ဂိုလ်မျာဵ၊
ဝန်ထမ်ဵမျာဵနှငဴ် ယင်ဵတို့၏ မိသာဵစုမျာဵ၊
(၇)
(ဇ)

ြမန်မာနိုင်ငဳမှထွြ်ခွာသွာဵရန် ြပည်နှင်ဒဏ်အမိန့်ေပဵြခင်ဵ ခဳရသူမျာဵ။

ဤစည်ဵမျဉ်ဵအရ လြ်ေတွ့ေဆာင်ရွြ်ရာတွင် ခြ်ခဲသည်ြ
ဴ ိစ္စရပ်မျာဵ၌ ပုဳစဳ “ဂ” ထုတ်
ေပဵရန် နည်ဵလမ်ဵမျာဵြို ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်ြ သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။
အခန်ဵ ၁၁
တန်ဖိုဵေလျာဴခွင်ဴြပုေငွ

၁၃။

(ြ) (၁)

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) နှငဴ် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၁၊ ပုဒ်မခွဲ (ခ) တို့အရ
အေဆာြ်အအုဳ၊

စြ်ြိရိယာ၊

စြ်ယန္တရာဵစု သို့မဟုတ်

ပရိေဘာဂမျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍ နုတ်ေပဵရမညဴ်ပစ္စညဵ် တန်ဖိုဵ ေလျာဴေငွမှာ ေအာြ်ဇယာဵပါ နှုန်ဵမျာဵ
အတိင
ု ်ဵ ြဖစ်ေစရမည်။

(၂)

စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ

(ြ)၊

စည်ဵမျဉ်ဵခွဲငယ်

ြိရိယာတန်ဆာပလာမျာဵ

(၁)

ဇယာဵတွင်

ေဖာ်ြပမထာဵသညဴ်

သို့မဟုတ် အြခာဵ မ-တည် အပိုင်ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ်

စပ်လျဉ်ဵ၍ နုတ်ေပဵရမညဴ် တန်ဖိုဵေလျာဴေငွမှာ စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ (ခ) နှငဴ် အြျုဳဵမဝင်
လျှင် မူရင်ဵတန်ဖိုဵအေပါ် ငါဵရာခိုင်နှုန်ဵ ြဖစ်ေစရမည်။
(၃)

ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်
စြ်မှုဝန်ကြီဵဌာန၏

သေဘာတူညီချြ်ြဖငဴ်

ေအာြ်ပါြိစ္စရပ်မျာဵအတွြ်

လိအ
ု ပ်ေသာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် တန်ဖိုဵေလျာဴနှုန်ဵတို့ြို သတ်မှတ်ေပဵနိုင်
သည်(ြြ) ြဒပ်မဲဴရရန်ပိုင်ခွငဴ်မျာဵ၊
(ခခ) တန်ဖိုဵနည်ဵ မ-တည် အပိုင်ပစ္စညဵ် မျာဵ။
(၄)

ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၊ ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် စီမဳြိန်ဵ၊ ဘဏ္ဍာေရဵနှငဴ်
စြ်မှုဝန်ကြီဵ

ဌာန၏

သေဘာတူညီချြ်ြဖငဴ်

ေအာြ်ပါြိစ္စရပ်မျာဵအတွြ်

လိအ
ု ပ်ေသာ လုပ်ထဳဵု လုပ်နည်ဵမျာဵနှငဴ် တန်ဖိုဵ ေလျာဴနှုန်ဵတို့ြို သတ်မှတ်ခွငဴ်ြပု
ေပဵနိုင်သည်(ြြ)ဤစည်ဵမျဉ်ဵခွဲပါ

တန်ဖိုဵေလျာဴနှုန်ဵထြ်

ေလျာဴ၍ြဖစ်ေစ၊

ပို၍ြဖစ်ေစ

ခဳစာဵလိေ
ု ကြာင်ဵ အခွန်ထမ်ဵြ ေလျှာြ်ထာဵလာသညဴ် ြိစ္စရပ်မျာဵ၊
(ခခ) တန်ဖိုဵေလျာဴ ခဳစာဵသညဴန
် ည်ဵလမ်ဵ ေြပာင်ဵလဲြခင်ဵဆိုင်ရာ ြိစ္စရပ်မျာဵ။

စ
မ-တည်
ဉ
အပိုင်ပစ္စညဵ် အမျိုဵအစာဵ

မူရင်ဵတန်ဖိုဵအေပါ် ရာခိုင်နှုန်ဵ

််
၁။

အေဆာြ်အအုဳ
လြ်ေရွဵစင်ပစ္စညဵ် မျာဵနှငဴ် သဳေချာင်ဵသွင်ဵ

(ြ
)

(ခ)

ြွန်ြ ရစ်မျာဵြဖငဴ် ေဆာြ်လပ
ု ်ထာဵေသာ
ခိုင်ခဳဴေတာငဴ် တင်ဵသညဴ် ပထမတန်ဵတိုြ်၊

(၁)

စြ်ရုဳအေဆာြ်အအုဳမျာဵ

၂.၅

(၂)

ြျန်အေဆာြ်အအုဳမျာဵ

၁.၂၅

သငဴ်ရုဳခိုင်ခဳဴေတာငဴ်တင်ဵသညဴ်

ဒုတိယတန်ဵတိုြ်
(၁)

စြ်ရုဳအေဆာြ်အအုဳမျာဵ

၅

(၂)

ြျန်အေဆာြ်အအုဳမျာဵ

၂.၅

အုတ်ကြပ်၊

(ဂ)

သို့မဟုတ်

သွပ်မိုဵထာဵသညဴ်

သစ်သာဵအေဆာြ်အအုဳ
(၁)

စြ်ရုဳအေဆာြ်အအုဳမျာဵ

၁၀

(၂)

ြျန်အေဆာြ်အအုဳမျာဵ

၅

(ဃ

ဝါဵနှငဴ် သြ်ြယ်ဓနိမျာဵြဖငဴ် ေဆာြ်လပ
ု ်
)

ထာဵသညဴ် အေဆာြ်အအုဳ
ပရိေဘာဂမျာဵနှငဴ်

၂။

အစာဵထိဵု ြပုြပင်

ြခင်ဵအတွြ်

ြုန်ြျစရိတ်ြို သာမန်အသုဳဵ စရိတ်
အြဖစ် ခွငဴ်ြပုမည်။

အေဆာြ်အအုဳတွင်

တပ်ဆင်ထာဵသညဴ် ပစ္စညဵ် မျာဵ၅

(ပန်ဵြန်ခွြ်ေယာြ်၊

ဖန်ထည်၊

ရြ်ထည်နှငဴ်

(ြ
)

အေထွေထွ

ပလတ်စတစ်ပိတ်မျာဵအတွြ်ခွငဴ်မြပုပါ
။ အစာဵထိုဵရာ၌ ြုန်ြျစရိတ်မျာဵ ြို
သာမန် အသုဳဵ စရိတ်အြဖစ် ခွငဴ်ြပုမည်)

ဟိုတယ်၊ ရုပ်ရှင်ရုဳနှငဴ် တည်ဵခိုခန်ဵမျာဵတွင်
(ခ)

အသုဳဵ

ြပုသညဴ်

တပ်ဆင်ထာဵ

အိမ်ေထာင်ပရိေဘာဂ၊
သညဴ်

ပစ္စညဵ် မျာဵ၊

၆.၂၅

ေငွထည်နှငဴ် မီဵဖိုေဆာင်သုဳဵ ပစ္စညဵ်
(ဂ)
၃။

ဟိုတယ်၊

ဇာတ်ပွဲရုဳနှငဴ်

ရုပ်ရှင်ရုဳမျာဵတွင်

အသုဳဵြပု သညဴ် တူရိယာပစ္စညဵ်

၁၀

စြ်ယန္တရာဵစု(ြ

အေထွေထွ

၅

)
ေအာြ်ပါမျာဵအတွြ် သီဵြခာဵနှုန်ဵမျာဵြဖငဴ်

(ခ)

ခွငဴ်ြပု မည်(၁)

ဆန်စြ်

… ၆.၂၅

(၂)

ဂျုဳစြ်

… ၆.၂၅

(၃)

ဆီစြ်

… ၆.၂၅

(၄)

ေရခဲစြ်

… ၆.၂၅

(၅)

ဘိလပ်ရည်စြ်

… ၆.၂၅

(၆)

ေြာ်ဖီမှုန့်စြ်

… ၆.၂၅

(၇)

အချိုေသာြ်လြ်ဖြ်ေြခာြ်စြ်

… ၆.၂၅

(၈)

အရြ်ချြ်စြ်

… ၆.၂၅

(၉)

မုန့်ဖုတ်ဖိုနှငဴ် ဘီစြွတ်စြ်

… ၆.၂၅

(၁၀

ေခါြ်ဆွဲ၊ ြမူစွမ်၊ ကြာဆဳ၊ မုန့်ဟင်ဵခါဵ
ဖတ်
) စသညဴ်စြ်

၆.၂၅

(၁၁) အမှုန့်ကြိတ်စြ်

… ၆.၂၅

(၁၂) စည်သွတ်စြ်

… ၆.၂၅

(၁၃) သာဵေရထုတ်စြ်

… ၆.၂၅

(၁၄) ဖိနပ်စြ်

… ၆.၂၅

(၁၅

(၁၆

ဓါတ်ခဲစြ်
)

… ၆.၂၅

ေြာ်စြ်
)

… ၆.၂၅

(၁၇

ဆပ်ြပာစြ်
)

… ၆.၂၅

ဖေယာင်ဵတိုင်စြ်
)

… ၆.၂၅

ကြိုဵြျစ်စြ်
)

… ၆.၂၅

(၂၀) ဒန်သတ္တုပစ္စညဵ် စြ်

… ၆.၂၅

(၂၁) သတ္တုပုဳဵစြ်

… ၆.၂၅

(၂၂) ပလပ်စတစ်ပစ္စညဵ် စြ်

… ၆.၂၅

(၂၃) သစ်ခွဲစြ်

… ၆.၂၅

(၂၄) ထုဵဳ ဖို

… ၆.၂၅

(၂၅) လျှပ်စစ်ပစ္စညဵ် ထုတလ
် ုပ်သညဴစ
် ြ်

… ၆.၂၅

(၂၆) ေြျာြ်ပစ္စညဵ် စြ်

… ၆.၂၅

(၂၇) သဳမှအပ အြခာဵသတ္တုအရည်ြျိုစြ်

… ၆.၂၅

(၂၈) တွင်ခုဳ

… ၆.၂၅

(၂၉) သေဘောြျင်ဵ

… ၆.၂၅

(၁၈

(၁၉

(၃၀

(ဂ)

ပဲခွဲစြ်
)

… ၆.၂၅

(၁)

ဆီခဲစြ်

… ၁၀

(၂)

ဓာတုေဗဒပစ္စညဵ် ထုတလ
် ုပ်သညဴစ
် ြ်

… ၁၀

(၃)

အြဖူချွတ်နှငဴ် ေဆဵဆိုဵစြ်

… ၁၀

(၄)

ေရာ်ဘာပစ္စညဵ် စြ်

… ၁၀

(၅)

အုတ်ဖို

… ၁၀

(၆)

အုတ်ကြပ်စြ်

… ၁၀

(၇)

ဝိုင်ယာကြိုဵနှငဴ် အိမ်ရိုြ်သဳစြ်

… ၁၀

(၈)

အထည်စြ်

… ၁၀

(၉)

ဆာဵဖို

… ၁၀

စြ်ပစ္စညဵ် မျာဵ-

…

ေြမေပါ်လျှပ်စစ်ကြိုဵလုဳဵကြီဵ

… ၂.၅

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵေပဵစြ်

… ၆.၂၅

၄။
(ြ
)
(ခ)

(၁)
(၂)

လျှပ်စစ်ဓာတ်အာဵပို့သညဴ်
စြ်ြိရိယာ

... ၆.၂၅

(၃)

ေြမေအာြ်လျှပ်စစ်ကြိုဵလုဵဳ ကြီဵ

… ၆.၂၅

(၄)

ဓာတ်ေလှြာဵ

… ၆.၂၅

(၅)

အေထွေထွလျှပ်စစ်ပစ္စညဵ်

… ၆.၂၅

(၆)

သတ္တုေရစိမ်စြ်ြိရိယာ

… ၆.၂၅

(၇)

စြ်ြိရိယာြပုြပင်ထန
ိ ်ဵသိမ်ဵသညဴစ
်
ြ်

… ၆.၂၅

(၈)

ပုဳနှိပ်စြ်

… ၆.၂၅

(၉)

ေလဖိစြ်နှငဴ် ေလအာဵစြ်ြိရိယာ

… ၆.၂၅

(ဂ)

ေရခဲမုန့်စြ်

… ၁၀

(ဃ

ရုပ်ရှင်ထတ
ု ်လပ
ု ်မှု၊
)

ြပသမှုဆိုင်ရာစြ်ပစ္စညဵ်

… ၁၂.၅

ဓာတ်မှန်နှငဴ်ေရာဂါြုဓာတ်အာဵ

(င)

ပစ္စညဵ် မျာဵ

၅။

… ၂၀

ေရေကြာင်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵ(ြ

သဳထည်ခွဳြဖငဴ် ေဆာြ်လပ
ု ်ထာဵေသာ
)

စြ်မဲဴ ေရယာဉ်
သဳထည်ခွဳြဖငဴ်

(ခ)

ေဆာြ်လပ
ု ်ေသာ

စြ်ေရ ယာဉ်
သစ်သာဵခွဳြဖငဴ်

(ဂ)

ေဆာြ်လပ
ု ်ေသာ

ေရယာဉ်

… ၅

၆.၂၅

၁၀

ြုန်ဵလမ်ဵသယ်ယူပို့ေဆာင်ေရဵယာဉ်

၆။

မျာဵ(ြ

(၁)
)

ေမာ်ေတာ်ယာဉ်

… ၁၂.၅

(၂)

စြ်ဘီဵနှငဴ်ဆိုြ်ြာဵမျာဵ

… ၁၂.၅

အငှာဵယာဉ်၊
(ခ)

ြုန်တင်ြာဵမျာဵနှငဴ်

ခရီဵသည် တင်ြာဵမျာဵ၊ စြ်မဲဴယာဉ် … ၂၀
မျာဵ

၇။

အေထွေထွ(ြ

(၁)
)

ရုဳဵသုဵဳ စြ်ြိရိယာ

… ၁၀

(၂)

အေလဵချိန်စြ်နှငဴ်ြိရိယာ

… ၁၀

(၃)
(၄)

အလုပ်ရုဳသုဳဵစြ်ြိရိယာမျာဵနှငဴ်
တန်ဆာပလာမျာဵ
အထည်နှငဴ် ဦဵထုပ်ချုပ်စြ်

… ၁၀
… ၁၀

(၅)
(၆)
(၇)

(၈)
(၉)

(ဂ)

မျာဵ
အေအဵဓာတ်ေပဵ စြ်ြိရိယာ
ေဆာြ်လပ
ု ်ေရဵလုပ်ငန်ဵသုဳဵစြ်
ြိရိယာ
ေဆာြ်လပ
ု ်ေရဵနှငဴ်အိမ်သဳဵု သဳထည်
ပစ္စညဵ် ထုတလ
် ုပ်သညဴ် စြ်မျာဵ

၁၀
… ၁၀
၁၀

… ၁၀

သတ္တုတွင်ဵသုဳဵစြ်ပစ္စညဵ်

… ၁၀

လြ်ယြ္ကန်ဵ
)

… ၁၀

(၁)

ကြဳရည်ကြိတ်စြ်

… ၁၂.၅

(၂)

ခွဲစိတ်ြိရိယာမျာဵ

… ၁၂.၅

(၁)

စြ်မှုလယ်ယာသုဳဵစြ်ြိရိယာမျာဵ

… ၂၀

(၂)

ဝန်ချီစြ်

… ၂၀

(၁၀

(ခ)

သာဵေရနှငဴ်ြင်ဵဘတ်ပစ္စညဵ် ချုပ်စြ်

အြခာဵလုပ်ငန်ဵဆိုင်ရာအေထွေထွ

၈။

ပစ္စညဵ် မျာဵ
(ြ

(၁)
)
(၂)

(၃)
(၄)

ေလယာဉ်
စာရင်ဵြပုစြ်မျာဵ၊

… ၁၂.၅
ဂဏန်ဵတွြ်စြ်

မျာဵ
ရုပ်ရှင်နှငဴ် ြပဇာတ်သရုပ်ေဆာင်မျာဵ၏
အသုဳဵအေဆာင်မျာဵ
အသဳဖမ်ဵ၊ အသဳချဲ့ပစ္စညဵ် ြိရိယာမျာဵ

… ၁၀

… ၂၀
၁၀

(၅)

ပုလင်ဵေဆဵစြ်

… ၁၀

(၆)

ချပ်စြ္ကူဘူဵြပုလုပ်စြ်

… ၆.၂၅

(၇)

ြဗစ်နှငဴ်အရြ်ချြ်စြ်ရုဳ

… ၅

(၈)

ြင်မရာနှငဴ်ဓာတ်ပုဳပစ္စညဵ် မျာဵ

… ၁၀

(၉)

ဘိလပ်ေြမစြ်

… ၆.၂၅

ဓာတုေဗဒပစ္စညဵ် စြ်
)

… ၆.၂၅

(၁၀

(၁၁)

ြွန်ပျူတာစနစ်သုဳဵပစ္စညဵ် ြိရိယာ
မျာဵ

၂၀

(၁၂) ဝါကြိတ်စြ်

… ၆.၂၅

(၁၃) နို့ချြ်စြ်

… ၁၀

(၁၄) စာြူဵစြ်နှငဴ် မိတ္တူြူဵစြ်မျာဵ

… ၁၀

(၁၅

(၁၆

(၁၇

(၁၈

(၁၉

သဳရည်ကြိုစြ်
)

… ၅

ဖန်ချြ်စြ်ရုဳ
)

… ၆.၂၅

ပိုဵသတ်ေဆဵထုတလ
် ုပ်စြ်
)

… ၁၀

ဆွယ်တာထိဵု စြ်
)

… ၁၂.၅

ေလျှာ်ဖွတ်၊ ေဆဵဆိုဵလုပ်ငန်ဵ
)
-အေထွေထွလုပ်ငန်ဵသုဳဵြိရိယာ

… ၅

-အဝတ်ေလျှာ်စြ်

… ၅

(၂၀) မီဵြခစ်စြ်

… ၅

(၂၁) ေရနဳြုမ္ပဏီမျာဵ
-စြ်နှငဴ်စြ်ြိရိယာမျာဵ

… ၅

-ပိုြ်လုင
ိ ်ဵမျာဵ

… ၅

-လွန်တူဵြိရိယာမျာဵ

… ၂၀

-ေရနဳတူဵစင်မျာဵ

… ၁၀

-ဘူမိ၊

ရူပေလဴလာစမ်ဵသပ်ေရဵ

ြိရိယာမျာဵ
-ဆိုြ်စမစ်

ေလဴလာစမ်ဵသပ်

ြိရိယာမျာဵ
-အြခာဵေလဴလာစမ်ဵသပ်ြိရိယာမျာဵ
(၂၂)

(၂၃)

ေအာြ်စီဂျင်၊

အဆြ်တီလင်

ဓာတ်ေငွ့ ထုတလ
် ုပ်စြ်
သုတ်ေဆဵ၊

အေရာင်တင်ေဆဵ

ထုတလ
် ုပ်စြ်

… ၁၀

၁၀
၁၀
… ၅

၆.၂၅

(၂၄) ကြြ်ဘဲ၊ အသာဵထုတလ
် ုပ်စြ်

… ၆.၂၅

(၂၅) အပ်ချုပ်စြ်မျာဵ

… ၁၀

(၂၆) သေဘောေဆဵမှုတ်စြ်

… ၁၀

(၂၇) သကြာဵစြ်မျာဵ

… ၆.၂၅

(၂၈)

တာေပါ်လင် (တာလပတ် သို့မဟုတ်
ပလတ် စတစ်)

(၂၉) ရုပ်ြမင်သဳကြာဵစြ်

… ၁၂.၅

-ေြာင်ဵြင်ကြိုဵတိုင်မျာဵ

… ၂.၅

-အြခာဵြိရိယာမျာဵ

… ၁၂.၅

-ဖမ်ဵစြ်
(ြ) အေထွေထွ

(၃၀

၁၀

(ခ) အငှာဵ

… ၁၂.၅

အုတ်ကြပ်ထတ
ု ်လပ
ု ်သညဴစ
် ြ်
)

… ၁၀

(၃၁) လြ်နှပ
ိ ်စြ်မျာဵ (လျှပ်စစ်နှငဴ်သာမန်)

၁၀

(၃၂) ထီဵထုတ်လုပ်စြ်

… ၁၀

(၃၃) ေလစုပ်၊ သန့်ရှင်ဵေရဵစြ်မျာဵ

… ၁၀

(၃၄) ဗွီဒီယို

(၃၅

-ြစာဵစြ်မျာဵ

… ၂၀

-အြခာဵဗွီဒီယိုစြ်မျာဵ

… ၁၀

အဝတ်ေလျှာ်စြ်မျာဵ
)

… ၁၂.၅

အထြ်ပါဇယာဵတွင် ေဖာ်ြပမထာဵသညဴ် ြိရိယာတန်ဆာပလာ သို့မဟုတ် အြခာဵမ-တည်အပိုင်ပစ္စညဵ်
နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍

နုတ်ေပဵရမညဴ်ပစ္စညဵ်

တန်ဖိုဵေလျာဴေငွမှာ

ဤစည်ဵမျဉ်ဵ၏

စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ

(ခ)

နှငဴ်

အြျုဳဵမဝင်လျှင် မူရင်ဵတန်ဖိုဵေပါ်တွင် တစ်နှစ်လျှင် ၅ ရာခိုင်နှုန်ဵြဖစ်ရမည်။ သို့ရာတွင် အသုဳဵြပုသညဴ် မတည်အပိုင်ပစ္စညဵ် ၏ အသုဳဵဝင်မှုသြ်တမ်ဵအရ ဤစည်ဵမျဉ်ဵခွဲပါ တန်ဖိုဵေလျာဴ အခွန်နှုန်ဵထြ်ေလျာဴ၍
ြဖစ်ေစ၊ ပို၍ြဖစ်ေစ ခဳစာဵလိေ
ု ကြာင်ဵ အခွန်ထမ်ဵြ လုေ
ဳ လာြ်ေသာ အေကြာင်ဵြပချြ်၊ ခိုင်လဳေ
ု သာ
အေထာြ်အထာဵမျာဵြဖငဴ် တင်ြပလာလျှင် ြပည်ေထာင်စုအစိုဵရ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြီဵဌာန၏ သေဘာတူ
ခွငဴ်ြပုချြ်ြဖငဴ် ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်ြ ခွငဴ်ြပုနိုင်သည်။

(ခ)

နည်ဵဥပေဒ ၁၀၊ အပိုဒ် (ခ) အရ ြပည်တွင်ဵြပည်ပစုစုေပါင်ဵဝင်ေငွြို ဥပေဒ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်
မျာဵနှငဴ်အညီ တွြ်ချြ်ရာတွင် တန်ဖိုဵေလျာဴေငွ ခွင်ဴြပုရန်အတွြ် စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ (ြ)
ပါဇယာဵ၌မပါရှိလျှင် သြ်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵ၏ စီမဳအပ
ု ်ချုပ်မှုရှိရာ နိုင်ငဳမှ ခွင်ဴြပုချြ်
အတိင
ု ်ဵ ခွင်ဴြပုနိုင်သည်။

(ဂ)

(၁)

ခွင်ဴြပုသည်ပ
ဴ စ္စညဵ် တန်ဖိုဵေလျာဴေငွစုစုေပါင်ဵသည်

သြ်ဆိုင်ရာ

မတည်အပိုင်

ပစ္စညဵ် အတွြ် အခွန်ထမ်ဵြုန်ြျေသာ မူရင်ဵတန်ဖိုဵထြ် မပိုရ။
(၂)

အခွန်ထမ်ဵြ မိမိပိုင်စြ်ြိရိယာြို အေဆာြ်အအုဳနှငဴ်အတူ အငှာဵချထာဵသည်ဴ
ြိစ္စတွင် ထိအ
ု ေဆာြ်အအုဳအငှာဵချထာဵြခင်ဵမှာ အဆိုပါ စြ်ြိရိယာအငှာဵချ
ထာဵြခင်ဵနှငဴ် ခွဲြခာဵ၍ မရနိုင်လျှင် ထိအ
ု ေဆာြ်အအုဳအတွြ် တန်ဖိုဵေလျာဴေငွ
နုတ်ပယ်ခွင်ဴရှိသည်။

(၃)

မတည်အပိုင်ပစ္စညဵ် ြို ဝင်ေငွနှစ်တစ်နှစ်လဳဵု အခွန်ထမ်ဵ အသုဳဵမြပုဘဲဝင်ေငွနှစ်၏
အစိတ်အပိုင်ဵ တစ်ရပ်၌သာ အသုဳဵြပုေစြာမူ ထိန
ု ှစ်အတွြ် ပစ္စညဵ် တန်ဖိုဵေလျာဴ
ေငွ အြပည်ဴ နုတ်ပယ်ခွင်ဴရှိသည်။

(၄)

ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ

မ-တည်အပိုင်ပစ္စညဵ် အလွှဲအေြပာင်ဵရှိလျှင်

ထိပ
ု စ္စညဵ် ြို

ေနာြ်ဆုဳဵဆြ်ခဳ အသုဳဵြပုသည်ဴ အခွန်ထမ်ဵအတွြ်သာ အဆိုပါတန်ဖိုဵေလျာဴေငွ
ြို နုတ်ပယ်ခွင်ဴရှိသည်။
(၅)

ဤစည်ဵမျဉ်ဵအရ တန်ဖိုဵေလျာဴေငွ ခဳစာဵနိုင်ရန်အလိ့င
ု ှာ သတ်မှတ်သည်ဴပုဳစဳြဖင်ဴ
အချြ်အလြ်မျာဵ ြိုအခွန်ထမ်ဵြ ြဖည်စ
ဴ ွြ်ေတာင်ဵခဳရမည်။
<ြပင်ဆင် 21.01.2015, 04.02.2016, 10.06.2020>
အခန်ဵ ၁၂

ဝင်ေငွရရှိသည်ဴ အချိန်၌ နုတ်ယူေပဵသွင်ဵရန် နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ် အခွန်ြို
ကြိုတင်ေပဵေဆာင်ရန်နည်ဵလမ်ဵမျာဵ
<ြပင်ဆင် 21.01.2015>
၁၄။

(ြ) ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) တို့အရ ဝင်ေငွခွန်နုတ်ယူရာတွင် နုတ်ယူေသာ နှစ်အတွြ်
စည်ဵကြပ်မှုမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပဋ္ဌာန်ဵထာဵသည်ဝ
ဴ င်ေငွခွန်နှုန်ဵမျာဵြဖင်ဴ တွြ်ချြ်နုတ်ယူ
ရမည်။
(ခ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ(ြ) နှငဴ် (ခ) တို့အရ နုတ်ယူထာဵေသာ ေငွအာဵလုဵဳ ြို
နုတ်ယူသူသည်

ထိသ
ု ို့

နုတ်ယူထာဵသညဴေ
် န့မှ

၁၅

ရြ်အတွင်ဵ

သြ်ဆိုင်ရာ

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵ သို့မဟုတ် အလယ်အလတ် အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵ
သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်ဵကြီဵမျာဵဆိုင်ရာအခွန်ရုဳဵ၏ ဘဏ်ေငွစာရင်ဵသို့ ေပဵသွင်ဵ ရမည်။

နုတ်ယူထာဵသညဴေ
် န့မှ

၁၅

ရြ်အတွင်ဵ

ေပဵသွင်ဵသညဴြ
် ိစ္စတွင်

ေပဵသွင်ဵသညဴ်

ေန့ရြ်သည် ဝင်ေငွနှစ် ြုန်ဆုဳဵသညဴ်ေန့မှ ၁၅ ရြ်အတွင်ဵ ြဖစ်ပါြ ေပဵသွင်ဵေသာ
အခွန်ြို သြ်ဆိုင်ရာ ဝင်ေငွနှစ်အတွြ် ေပဵသွင်ဵသညဴ် အခွန်အြဖစ် မှတ်ယူရမည်။
သို့ရာတွင် လိအ
ု ပ်လျှင် ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ေပဵသွင်ဵရမညဴ် ေန့ရြ်၊ ေပဵသွင်ဵရ
မညဴ်

နည်ဵလမ်ဵတို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍လည်ဵေြာင်ဵ၊

စည်ဵမျဉ်ဵခွဲ

(ဂ)ပါ

သတင်ဵအချြ်

အလြ် ေပဵပို့ရမညဴ် ေန့ရြ်၊ ေပဵပို့ရမညဴ် နည်ဵလမ်ဵတို့နှငဴ် စပ်လျဉ်ဵ၍လည်ဵေြာင်ဵ
သတ်မှတ်ေပဵနိုင်သည်။
(ဂ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) နှငဴ် (ခ) တို့အရ နုတ်ယူထာဵြခင်ဵြဖစ်လျှင် နုတ်ယူ
ထာဵေငွနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ သည်ဴ အေသဵစိတ်အချြ်အလြ်မျာဵြို သြ်ဆိုင်ရာပမို့နယ် အခွန်
ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵသိ့ု နုတ်ယူသည်ေ
ဴ န့မှ ၁၅ ရြ်အတွင်ဵ ေပဵပို့ရမည်။

(ဃ) ဥပေဒပုဒ်မ ၁၈ အရ လစာနှစ်ချုပ်စာရင်ဵေပဵပို့ရမည်သ
ဴ ူမျာဵမှာ ေအာြ်ပါတို့ြဖစ်သည်(၁)

နိုင်ငဳပိုင်စီဵပွာဵေရဵအဖွဲ့အစည်ဵ၊ နိုင်ငဳပိုင်စြ်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ၊ လုပ်ငန်ဵ၊ ဌာနြဖစ်လျှင်
ဆိုင်ရာရုဳဵ၏ အကြီဵအြဲ၊

(၂)

တစ်ဦဵတစ်ေယာြ်ပိုင် လုပ်ငန်ဵြဖစ်လျှင် ယင်ဵလုပ်ငန်ဵ၏ ပိုင်ရှင်၊

(၃)

ပုဂ္ဂိုလ်စုြဖစ်လျှင် ယင်ဵပုဂ္ဂိုလ်စု၏ အုပ်ချုပ်မှုြို တာဝန်ယူေသာ ပုဂ္ဂိုလ်စုဝင်၊

(၄)

သမဝါယမအသင်ဵြဖစ်လျှင် ယင်ဵအသင်ဵ၏ ဥြ္ကဋ္ဌနှငဴ် အတွင်ဵေရဵမှူဵ၊

(၅)

ြုမ္ပဏီြဖစ်လျှင်

ယင်ဵြုမ္ပဏီ၏

အေထွေထွမန်ေနဂျာ၊

အေထွေထွမန်ေနဂျာ

ခန့်ထာဵြခင်ဵမရှိြ မန်ေနဂျာ။
<ြပင်ဆင် 00.00.2015, 04.02.2016, 10.06.2020>
၁၄-ြ။(ြ) လစာေခါင်ဵစဉ်နှငဴ်

အြျုဳဵဝင်ေသာ

ဝင်ေငွတစ်ရပ်ရပ်နှငဴ်

ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကြီဵဌာနြ

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆-ြ၊ ပုဒ်မခွဲ (ြ) အရ သတ်မှတ်ေသာ ဝင်ေငွအမျိုဵအစာဵတစ်ရပ်ရပ်မှအပ
ြျန်ဝင်ေငွေခါင်ဵစဉ်ပါ ဝင်ေငွအမျိုဵအစာဵမျာဵနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အခွန်ထမ်ဵသည် ဝင်ေငွနှစ်
အတွင်ဵ မိမိရရှိသည်ဴ စုစုေပါင်ဵ ဝင်ေငွြို ခန့်မှန်ဵတွြ်၍ ယင်ဵအေပါ် ြပည်ေထာင်စု
၏အခွန်အေြာြ်ဥပေဒပါ

အခွန်နှုန်ဵြဖင်ဴ

ြျသင်ဴသည်အ
ဴ ခွန်ြို

သုဳဵလတစ်ကြိမ်

အရစ်ြဖင်ဴ သြ်ဆိုင်ရာ သုဳဵလမြုန်မီ ေငွသင
ွ ်ဵချလန်ြဖင်ဴ သြ်ဆိုင်ရာပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵ
ဌာနမှူဵရုဳဵ၏ ဘဏ်ေငွစာရင်ဵသို့ ကြိုတင်ေပဵသွင်ဵရမည်။
သို့ရာတွင် အေြခပစ္စညဵ် မှ ြမတ်စွန်ဵေငွနှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ ြပည်ေထာင်စု၏အခွန်အေြာြ်
ဥပေဒပါ

သတ်မှတ်အခွန်နှုန်ဵြဖင်ဴ

ြျသင်ဴမည်ဴ

အခွန်ေငွြို

ခန့်မှန်ဵတွြ်ချြ်၍

အေြခပစ္စညဵ် ြိုေရာင်ဵချြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ြခင်ဵ သို့မဟုတ် တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴ လွှေ
ဲ ြပာင်ဵြခင်ဵ
ြပုသည်ဴေန့မှ ရြ်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ ေငွသင
ွ ်ဵ ချလန်ြဖင်ဴ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရုဳဵ၏
ဘဏ်ေငွစာရင်ဵသို့ ကြိုတင်ေပဵသွင်ဵရမည်။

(ခ)

ဥပေဒပုဒ်မ ၁၆-ခ အရ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ ကြိုတင်ခွန်ေပဵေဆာင်ေစြခင်ဵအတွြ် လိြ
ု ်နာ
ေဆာင်ရွြ်ရမည်ဴနည်ဵလမ်ဵမျာဵ

သတ်မှတ်ထာဵြခင်ဵရှိပါြ

ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵ

သည် ထိသ
ု ို့ သတ်မှတ်သည်ဴ နည်ဵလမ်ဵမျာဵနှငဴ်အညီ အခွန်ထမ်ဵအာဵ ကြိုတင်ခွန်ေပဵ
ေဆာင်ေစရန် ေဆာင်ရွြ်ရမည်။
<ြပင်ဆင် 21.01.2015, 04.02.2016>
အခန်ဵ ၁၃
အေေွေေွ
၁၅။

ညွှန်ကြာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် ဥပေဒပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချြ်နှငဴ် စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵပါ သတ်မှတ်ချြ်မျာဵြို
လွယ်ြူစွာလိြ
ု ်နာေဆာင်ရွြ်နိုင်ရန် အလို့ငှာပုဳစဳမျာဵြို ထုတြ် ပန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။

၁၆။

ြျသင်ဴသည်အ
ဴ ခွန်ြို တွြ်ချြ်သတ်မှတ်ရာတွင် ြပာဵ ၅၀ ေအာြ်နည်ဵေသာ အခွန်ေငွြို
ထည်ဴသွင်ဵမတွြ်ချြ်ဘဲ ြပာဵ ၅၀ နှငဴ်တစ်ြျပ်အကြာဵရှိ အခွန်ေငွြို တစ်ြျပ်ဟု ထည်ဴသွင်ဵ
တွြ်ချြ် ရမည်။

၁၇။

၁၉၇၄

ခုနှစ်၊

ေဖေဖာ်ဝါရီလ

၂၈ ရြ်စွဲြဖင်ဴ

ထုတြ် ပန်ခဲဴေသာ

ဝင်ေငွခွန်စည်ဵမျဉ်ဵမျာဵြို

ဤစည်ဵမျဉ်ဵ မျာဵြဖင်ဴ ရုပ်သမ
ိ ်ဵလိြ
ု ်သည်။

လှထွန်ဵ
ြပည်ေထာင်စုဝန်ကြီဵ

