အခွန်ဆင
ို ်ရာစီမံအုပ်ချုပ်မှုဥပဒေ
(၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်ဥြထေအမှတ်
၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း
( ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

၇

၅

၂၀

။)

ရက်

ရက် )

ပြည်ထောင်စုလွှတ်ထတာ်သည် ဤဥြထေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
အခန်း (၁)
အမည်၊ အာဏာတည်ခခင်း၊ သက်ဆိုင်ခခင်းနှင့် အဓိပ္ပာယ်ဒော်ခပချက်များ
အမည်နှင့် အာဏာတည်ခခင်း
၁။

(က)

ဤဥြထေကို အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအုြ်ချုြ်မှုဥြထေဟု ထခါ်တွင်ထစရမည်။

(ခ)

ဤဥြထေသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ထအာက်တိုဘာလ (၁) ရက်ထန့မှစ၍ အာဏာတည်ထစရမည်။

သက်ဆိုင်ခခင်း
၂။

အပခားနည်းပြင့် သတ်မှတ်ေားပခင်းမရှိလျှင် ဤဥြထေသည် ထအာက်ြါအခွန်အမျုးအစားများ
ိ

နှင့် သက်ဆိုင်ထစရမည် (က)

ဝင်ထငွခွန်၊

(ခ)

ကုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်၊

(ဂ)

အေူးကုန်စည်ခွန်၊

(ဃ)

ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်အား တာဝန်အြ်နှင်းေားသည့် အပခားအခွန်။

အဓိပ္ပာယ်ဒော်ခပချက်များ
၃။

(က) ဤဥြထေတွ င် ြါရှိထ သာ ထအာက် ြါစကားရြ် များသည် ထြာ် ပ ြြါအတိ ု င် း အဓိြ္ပာယ်
သက်ထရာက်ထစရမည် (၁) နိုင်ငံဒတာ် ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံထတာ် ကိုဆိုသည်။
(၂) ဝန်ကကီးဌာန ဆိုသည်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာနကို
ဆိုသည်။
(၃)

ခပည်ဒောင်စုဝန်ကကီး ဆိုသည်မှာ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာန ပြည်ထောင်စု
ဝန်ကကီးကို ဆိုသည်။

(၄) ဦးစီးဌာန ဆိုသည်မှာ စီမံကိန်းနှငဘ
့် ဏ္ဍာထရးဝန်ကကီးဌာန ပြည်တွင်းအခွန်များ
ဦးစီးဌာနကို ဆိုသည်။
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(၅) ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ် ဆိုသည်မှာ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ကို
ဆိုသည်။
(၆) တာဝန်ခံအရာရှိ ဆိုသည်မှာ အခွန်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းတာဝန်များကို ထဆာင်ရွက်ရန်
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က သတ်မှတ်တာဝန်ထြးအြ်ေားသည့် အခွန်ဝန်ေမ်းကို
ဆိုသည်။
(၇) အခွန်ဝန်ေမ်း ဆိုသည်မှာ ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ေမ်းထဆာင်
လျက်ရှိထသာ နိုငင
် ့ဝ
ံ န်ေမ်းတစ်ဦးဦးကို ဆိုသည်။
(၈) အခွန်ေမ်း ဆိုသည်မှာ အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ အခွနထ
် ြးထဆာင်ရန် တာဝန်
ရှိသူကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် ဤဥြထေကို ကျင့်သုံးပခင်းအားပြင့် အခွန်
ထြးထဆာင်ရန်တာဝန်ရှိသူနှင့်အခွန်ကို ြင်ရင်းမှနုတ်ယူ၍ ဦးစီးဌာနသို့ ထြးသွင်းရန်
တာဝန်ရိသ
ှ ူတို့လည်း ြါဝင်သည်။
(၉) ကျွမ်းကျင်သူ ဆိုသည်မှာ အခွန်စီမံအုြ်ချုြ်မှုကို မှန်ကန်ေိထရာက်စွာ ထဆာင်ရွက်
နိုငထ
် ရးအတွက် အထောက်အကူပြုရန် အခွန်ဆိုင်ရာ၊ ဥြထေ ဆိ ု င ် ရာ၊ စာရင် း
ဆိုင ်ရ ာ သို့ မဟု တ် အပခားသက်ဆ ိုင ်ရ ာဘာသာရြ် တစ် ခု ခု တွ င် ကျွမ်းကျင်သူ
သိ ု ့ မ ဟု တ ် သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသူတစ်ဦးဦး ကိုဆိုသည်။
(၁၀) စာတမ်းအမှတ်အသား ဆိုရာတွင် အီလက်ေထရာနစ်နည်းပြင့်ပြစ်ထစ၊ အပခား
နည်းပြင့်ပြစ်ထစ ထရးမှတ်ေားထသာ စာအုြ်၊ စာရင်း၊ မှတ်တမ်း၊ မှတ်ြုံတင်
စာရင်း၊ ဘဏ်ထငွစာရင်းရှင်းတမ်း၊ အချက်အလက် သိုထလှာင်သည့် ကိရိယာတွင်
သိုထလှာင်ေားသည့် ကိန်းဂဏန်း သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက် တို့လည်း
ြါဝင်သည်။
(၁၁) အခွန်ဒကကညာလွှာ ဆိုသည်မှာ ဦးစီးဌာနသို့ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက တင်သွင်း
ရမည့က
် ြေညာလွှာ သို့မဟုတ် အခွန်ေမ်းကိုယ်စား ဦးစီးဌာနက ပြုစုထြးသည့်
ယင်းြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အပခားြုဂ္ဂိုလ်များ ထြးထဆာင်ရမည့် အခွန်တာဝန်
ဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ကို ထြာ်ပြေားထသာ ထကကညာလွှာကို ဆိုသည်။
ယင်းစကားရြ်တွင် သတင်းအချက်အလက် ထကကညာလွှာလည်း ြါဝင်သည်။
(၁၂) အခွန်ဥပဒေ ဆိုသည်မှာ ဤဥြထေနှငသ
့် က်ဆိုင်သည့် အခွန်အမျုးအစားမျ
ိ
ားကို
စီမံအုြ်ချုြ်သည့် ထအာက်ြါဥြထေများကိုဆိုပြီး ယင်းစကားရြ်တွင် အဆိုြါ ဥြထေ
တစ်ရြ်ရြ်အရ ေုတ်ပြန်သည့န
် ည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊
အမိန့်နှင့် ညွှန်ကကားချက်များလည်း ြါဝင်သည်(ကက) ဝင်ထငွခွန်ဥြထေ၊
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( ခခ ) ကုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေ၊
( ဂဂ ) အေူးကုန်စည်ခွန်ဥြထေ၊
(ဃဃ) ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်အား တာဝန်အြ်နှင်းေားသည့် အပခားအခွန်ဆိုင်ရာ
ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်။
(၁၃) အခွန် ဆိုသည်မှာ အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ ထကာက်ခံသည့် နိုင်ငံထတာ်အစိုးရသို့
မပြစ်မထနထြးသွင်းရမည့်အခွန်ကိုဆိုသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် အခွန်နှင့် စြ်လျဉ်းသည့်
အတိုးနှင့် ေဏ်ထကကးထငွတို့လည်း ြါဝင်သည်။
(၁၄) စည်းကကပ်မှု ဆိုသည်မှာ အခွန်ကာလတစ်ခုအတွက် အခွန်ေမ်းက ထြးထဆာင်ရန်
တာဝန်ရှိသည့် အခွန်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ မှတ်တမ်းများတွင် ထရးသွင်းပခင်းကို
ဆိုသည်။ ယင်းစကားရြ်တွင် ပြင်ဆင်စည်းကကြ်မှုနှင့် ြုေ်မ ၂၇၊ ြုေ်မခွဲ (င) အရ
စည်းကကြ်မှု တို့လည်းြါဝင်သည်။
( ခ ) ဤဥြထေတွင် အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုေားပခင်းမရှိသည့် စကားရြ်များသည် သက်ဆိုင်ရာ
အခွန်ဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအလို့ငှာ အဓိြ္ပာယ်ြွင့်ဆိုေားသည့်အတိုင်း သက်ထရာက်
ထစရမည်။
အခန်း (၂)
ရည်ရွယ်ချက်
၄။

ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ ထအာက်ြါအတိုင်းပြစ်သည် (က)

အခွန်များကို ေိထရာက်စွာ ထကာက်ခံနိုင်ထစရန်၊

( ခ ) မတူညီသည့် အခွန်အမျုးအစားများအား
ိ
စီမံအုြ်ချုြ်မှုကို တတ်နိုင်သမျှ တစ်ထပြးညီ
ပြစ်ထစရန်၊
( ဂ ) အခွန်ေမ်းများ၏ အခွင့်အထရးနှင့် တာဝန်များကို တိကျစွာသတ်မှတ်ထြးနိုငရ
် န်၊
(ဃ)

ပြည် တွ င ် းအခွ န ်မ ျားဦးစီ းဌာန၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှ င့်လု ပ်ပ ိုင ်ခ ွင် ့များကို တိ က ျစွ ာ
သတ်မှတ်ထြးနိုင်ရန်၊

( င ) အခွန်ေမ်းကိုယ်တိုင်စည်းကကြ်သည့်စနစ် (Self Assessment System) သို့ ကူးထပြာင်း
ကျင့်သုံးရာတွင် ြိုမိုေိထရာက်ထကာင်းမွန်ပြီး ရှင်းလင်းလွယ်ကူထစရန်။
အခန်း (၃)
အရပ်ရပ်ဆိုင်ရာခပဋ္ဌာန်းချက်များ
ညွှန်ကကားဒရးမှူးချုပ်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
၅။

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီး၏ ကကီးကကြ်ကွြ်ကဲမှုပြင့် ထအာက်ြါတို့ကုိ

ေမ်းရွက်ရန် တာဝန်ရိသ
ှ ည် (က)

အခွန်ထကာက်ခံပခင်းနှင့် တာဝန်ခံပခင်း၊
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(ခ)

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှငအ
့် ညီ စီမံအုြ်ချုြ်ပခင်းနှင့် ကျင့်သုံးထဆာင်ရွက်ပခင်း။

လုပ်ငန်းတာဝန်နင
ှ ့် လုပ်ပိုင်ခွင့်လွှဲအပ်ခခင်း
၆။

(က)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် (၁) ဤဥြထေြါ လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို ခံယူလုြ်ြိုင်ခွင့်ရှိ ရမည်။
(၂) ဤြုေ်မအရ တာဝန်ခွဲထဝအြ်နှင်းနိုငသ
် ည့် လုြ်ြိုငခ
် ွင့်မအ
ှ ြ မိမအ
ိ ား အြ်နှင်း
ေားသည့် လုြ်ငန်းတာဝန် သို့မဟုတ် လုြ်ြိုင်ခွင်တ
့ စ်ရြ်ရြ်ကို အခွန်ဝန်ေမ်း
တစ်ဦးဦးသို့ပြစ်ထစ၊ တရားဝင်လွှဲအပ်ပိုင်ခွင့်ရှိကသာ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသို့ ပြစ်ထစ၊
တည်ဆဲရာေူးတာဝန်တစ်ရြ်ရြ်သို့ ပြစ်ထစ လွှဲအြ်နိုင်သည်။
(၃) ြုေ်မခွဲငယ် (၂) အရ လွှဲအြ်ေားထသာ လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်ကို မည်သည့်
အချန်ိ တွင်မဆို ပြန်လည် ရုြ်သိမ်းခွင်ရ
့ ှိသည်။

(ခ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် မိမေ
ိ ံတင်ပြရန် လိုအြ်သည့် သတင်း အချက်အလက်၊
ထကကညာချက်နှင့် စာတမ်းအမှတ်အသား တစ်စုံတစ်ရာကို မိမက
ိ အဆိုပြုသည့် ြုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးသို့ သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ထြးအြ်ရန် ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ဂ)

ဤြုေ်မအရ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုငခ
် ွင့်ကိုလွှဲအြ်ထသာ်လည်း (၁) ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က မိမိ၏လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့် လုြ်ြိုင်ခွင့်များအား ကိုယ်တိုင်
ကျင့်သုံးထဆာင်ရွက်ပခင်းကို အဟန့်အတား မပြစ်ထစရ။
(၂) ညွှ န ် ကကားထရးမှ ူ းချုြ် သည် မိ မိ အ ားအြ်န ှ င ် းေားထသာ လု ြ် င န် းတာဝန်န ှ င ့်
လုြ်ြိုင်ခွင့်များမှ လွတ်ကင်းပခင်းမရှိထစရ။

ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကူအညီရယူခခင်း
၇။

(က)

ဦးစီးဌာန၏ လုြ်ငန်းတာဝန်များကို ထကာင်းမွန်စွာေမ်းထဆာင်နိုင်ထစထရး အလို့ငှာ
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ဝန်ကကီးဌာန၏ သထဘာတူညီချက်ပြင့် သင့်ထလျာ်သည်ဟု
ယူဆသည့် ကျွမ်းကျင်သူများ၏ အကူအညီကို သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ရယူနိုင်သည်။

(ခ)

လုြ်ငန်းတာဝန်တစ်ရြ်ရြ်အတွက် သတ်မှတ်တာဝန်ထြးအြ်ခံရသည့် တာဝန်ခံအရာရှိသည်
ကျွမ်းကျင်သူက ထြးအြ်သည့်အကူအညီအထြါ် ကကီးကကြ်ထဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

မည်သူမဆို ကျွမ်းကျင်သူနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်ဆံထဆာင်ရွက်ပခင်းမပြုလိုြါက ပငင်းြယ်
ခွင့်ရှိသည်။ သို့ရာတွင် တာဝန်ခံအရာရှိကို အကူအညီထြးလျက်ရှိထသာ ကျွမ်းကျင်သူအား
ဟန့်တားပခင်းမပြုရ။
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(ဃ)

ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦး၏ အကူအညီကို ရယူရာတွင် အကျုးစီ
ိ းြွားချင်းြဋိြက္ခ (conflict
of interest) ပြစ်ထနြါက မည်သူမဆို ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ တိုင်ကကားခွင့်ရှိသည်။

(င)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ြုေ်မခွဲ (ဃ) အရ တိုင်ကကားပခင်းအထြါ် စိစစ်၍ ဆုံးပြတ်ချက်
ချမှတ်ရမည်ပြစ်ပြီး အကူအညီဆက်လက်ရယူပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေိုဆုံးပြတ်ချက်သည်
အပြီးအပြတ်ပြစ်သည်။

( စ ) ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးကို တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းသည် စာပြင့်ထရးသားထြာ်ပြေားပခင်းမရှိလျှင်
ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ဤြုေ်မအရ ထဆာင်ရွက်ထကကာင်း အတိအလင်း ထြာ်ပြေားပခင်း
မရှိလျှင်ထသာ်လည်းထကာင်း သက်ထရာက်မှုမရှိထစရ။
(ဆ)

ဤြုေ်မနှင့်အကျုံးဝင်သည့် ကျွမ်းကျင်သူတစ်ဦးသည် ယင်းအားတာဝန်ထြးအြ်ပခင်းထကကာင့်
ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ယင်း၏အကူအညီရယူပခင်းထကကာင့်ထသာ်လည်းထကာင်း အခွန်ဥြထေ
တစ်ရြ်နှင့်ဆက်စြ်၍ လက်ဝ ယ် သိ ု ့ထ ရာက် ရ ှ ိလာသည့ ် သတင်းအချက်အလက် နှင့်
စာတမ်းအမှတ်အသားအားလုံးကို လျှု့ဝှ
ိ က်ေိန်းသိမ်းရမည်။

(ဇ)

ြုေ်မ ၈ နှင့် ြုေ်မ ၈၀ တို့သည် ဤြုေ်မအရ အကူအညီရယူေားသည့် ကျွမ်းကျင်သူအထြါ်
သက်ထရာက်မှုရှိထစရမည်။

လျှု့ဝှ
ိ က်ကိစ္စအခေစ် မှတ်ယူခခင်း
၈။

(က)

ြုေ်မခွဲ (ဂ)၊ (ဃ)နှင့် (င) တို့တွင် ထြာ်ပြေားသည့် ခခင်းချက်များမှတစ်ြါး ဤဥြထေအရ
တာဝန်ေမ်းထဆာင်ထနသည့် သို့မဟုတ် ဤဥြထေအရ စီမံအုြ်ချုြ်ရန် ခန့်ေားပခင်း
ခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည် လုြ်ငန်းတာဝန်အရ မိမိလက်ခံရရှိသည့် အခွန်ေမ်းတစ်ဦးဦးနှင့်
စြ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် စာတမ်းအမှတ်အသား အားလုံးကို လျှု့ဝှ
ိ က်
ေိန်းသိမ်း ရမည်ပြစ်ပြီး ယင်းသတင်းအချက်အလက်များကို ထအာက်ြါ ြုဂ္ဂိုလ်၊ ရုံး၊ ဌာနနှင့်
အြွဲ့အစည်းများေံသို့သာ ေုတ်ထြာ်ပခင်းပြုနိုငသ
် ည် (၁) ယင်းတိ ု့ ၏ တာဝန် များကို ေမ် းရွက ် ရ န် ရ ည် ရ ွယ ် ခ ျက် အလိ ု ့င ှ ာ ဦးစီးဌာန၏
ဝန်ေမ်းများ၊ ဦးစီးဌာန၏ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအြ်ပခင်းခံရသူများ၊ အထကာက်ခွန်
ဦးစီးဌာနနှင့် ယစ်မျုးခွ
ိ န်ဆိုင်ရာ အထေွထေွအုြ်ချုြ်ထရးဦးစီးဌာနတို့၏ ဝန်ေမ်းများ၊
(၂) ဦးစီးဌာနအားကကီးကကြ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်အလို့ငှာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီး၊
(၃) အခွန်ကိစ္စရြ်များကို သုံးသြ်အကဲပြတ်ရန် တာဝန်ထြးအြ်ပခင်းခံရသည့် ဝန်ကကီး
ဌာန၏ဝန်ေမ်းများ၊
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(၄) ဦးစီးဌာနအထြါ် ြုံမှနစ
် စ်ထဆးရန် တာဝန်ရှိသည့် ပြည်ထောင်စုစာရင်းစစ်ချုြ်ရုံး၊
(၅) နိုင်ငံတကာသထဘာတူညီချက် တစ်ရြ်ရြ်နှင့်အညီ နိုင်ငံထတာ်နှင့် လက်မှတ်ထရးေိုး
သထဘာတူညီေားထသာ ပြည်ြနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ အခွန်အာဏာြိုင်များ၊
(၆) ရာဇဝတ် မ ှု တ စ် ခ ု က ို တရားစွ ဲဆ ိ ု ရ န် အလို ့ င ှ ာ ဥြထေနှ င ့ ်အ ညီ လိုက်နာထစရန်
အထရးယူထဆာင်ရွက်သည့် အစိုးရဌာန၊ အြွဲ့အစည်းများ၊
(၇) အခွန်ေမ်းထြးထဆာင်ရမည့် အခွန်ကိုသတ်မှတ်ရန်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ဥြထေ
တစ်ရြ်ရြ်အရ ပြစ်မှုတစ်ခုအတွက် တာဝန်ရှိထကကာင်း ထြာ်ပြရန်ထသာ်လည်းထကာင်း
ကကားနာစစ်ထဆးသည့် သက်ဆိုင်ရာတရားရုံး။
(ခ)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ြုေ်မခွဲ (က) အရ သတင်းအချက်အလက်ကို ေုတ်ထြာ်ရန် ခွင့်ပြု
ပခင်းခံရြါက အနည်းဆုံးလိုအြ်သည့် အတိုင်းအတာအေိသာ ေုတ်ထြာ်နိုင်ပြီး ကျန်
သတင်းအချက်အလက်များကို လျှု့ဝှ
ိ က်အဆင့ပ် ြင့် ေိန်းသိမ်းေားရမည်။

(ဂ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ သတင်းအချက်အလက်ကို လက်ခံရရှိသူသည် မိမလ
ိ က်ခံ ရရှိသည့်
သတင်းအချက်အလက်ကို အနည်းဆုံးလိုအြ်သည့် အတိုင်းအတာ အေိသာ ေုတ်ထြာ်
နိ ု င ်ပ ြီ း ကျန် သ တင် းအချက် အလက်မ ျားကိ ု လျှ ု့ဝှ
ိ က ်အ ဆင့် ပ ြင့ ် ေိန်းသိမ်းေား
ရမည်။

(ဃ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အခွန်ေမ်း သို့မဟုတ် ယင်း၏ကိုယ်စားပြုသူပြစ်ထကကာင်း
ထပြာဆိုလာသည့် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား ယင်းထပြာဆိုချက် မှန်ကန်ထကကာင်း ခိုင်လုံသည့်
အာမခံချက်ရရှိပြီးမှသာ ယင်းအခွန်ေမ်းနှငြ
့် တ်သက်သည့် သတင်းအချက်အလက်
များကို ယင်းြုဂ္ဂိုလ်ေံသို့ ေုတ်ထြာ်နိုင်သည်။

(င)

အခွန်ေမ်းနှင့် စြ်လျဉ်းသည့် သတင်းအချက်အလက်ကို ယင်းအခွန်ေမ်း၏ စာပြင့်
ထရးသားေားသည့် သထဘာတူညီချက်ပြင့်သာ အပခားသူတစ်ဦးဦးေံသို့ ေုတ်ထြာ်
နိုငသ
် ည်။

အခွန်ေမ်းမှတ်ပတ
ုံ င်အမှတ်
၉။

(က)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အခွန်ေမ်းတစ်ဦးချင်းစီအတွက် အခွန်ေမ်း မှတ်ြတ
ုံ င်
အမှတ်တစ်ခုစီ သတ်မှတ်ထြးရမည်။

(ခ)

အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ်နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ထကကညာချက်ကို နိုင်ငံထတာ်ပြန်တမ်းတွင်
တရားဝင်ေုတ်ပြန်ပြီးသည့်အခါတွင် အခွန်ေမ်းတစ်ဦးအတွက် သို့မဟုတ် သတ်မှတ်
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ေားသည့်အခွန်ေမ်းအုြ်စုအတွက် သီးသန့်အခွန်ေမ်းမှတ်ြုံတင်အမှတ်ကို သတ်မှတ်
ထြးရမည်ပြစ်ပြီး ယင်းကို အခွန်အားလုံးအတွက် အသုံးပြုထစရမည်။
(ဂ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အခွ န ်န ု တ ်ယ ူ ကပးသွင ် းရန် တာဝန်ရိှသည့် အခွန်ထမ်း
မဟုတ်ကသာ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအတွက်လည်း အခွန်ေမ်းမှတ်ြုံတင်အမှတ်တစ်ခု သတ်မှတ်
ထြးနိုငသ
် ည်။

(ဃ)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် သက်ဆိုင်ရာ နည်းဥြထေ၊ စည်းမျဉ်း၊ စည်းကမ်း၊ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊
အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများနှင့်အညီ ထအာက်ြါတို့ကုိ လိုက်နာ
ထဆာင်ရွက်ရမည် (၁) အခွန်တစ်ရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ထြးြိထ
ု့ သာ အခွန်ထကကညာလွှာများ၊ ထကကညာ
ချက်များ သို့မဟုတ် အပခားစာတမ်းအမှတ်အသားများထြါ်တွင် ယင်း၏ အခွန်ေမ်း
မှတ်ြတ
ုံ င်အမှတ်ကို ထြာ်ပြရမည်။
(၂) အခွန ်ေမ် းမှ တ် ြုံ တ င်အမှတ ်ြို င် ရှင ်နှ င့်စ ြ်လျဉ်းသည့် အခွန ်ဆိ ုင် ရာ သတင် း
အချက်အလက်များကိုထြးအြ်ရန် သက်ဆိုင်ရာနည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊
ညွှန်ကကားချက်များပြင့် သတ်မှတ်ေားသည့် အပခားြုဂ္ဂိုလ်ကို အခွန်ေမ်းမှတ်ြုံတင်
အမှတ် ထြးအြ်ရမည်။

(င)

ညွှ န ် ကကားထရးမှ ူ းချုြ် သည် အခွ န ်ေ မ် းေံထ ြးြိ ု ့ ထ သာ ယင် းအခွ န ်ေ မ် း၏ အခွ န ်
တာဝန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် စာပြင့်ဆက်သွယ်မှုအားလုံးတွင် အခွန်ေမ်းမှတ်ြုံတင်အမှတ်
ကို ထြာ်ပြရမည်။

(စ)

အခွန်ေမ်းသည် အမည် (လုြ်ငန်းအမည်အြါအဝင်)၊ လိြ်စာ၊ လုြ်ငန်းတည်ထနရာ
သို့မဟုတ် ထဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အခွန်ေိုက်သင့်သည့် လုြ်ငန်းသထဘာသဘာဝ
တစ်ခုခုထပြာင်းလဲလျှင် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ စာပြင့် တင်ပြရမည်။

(ဆ)

အခွန်ေမ်းသည် ြုေ်မခွဲ (စ) အရ တင်ပြရာတွင် ကုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေ၊ အေူး
ကုန်စည်ခွန်ဥြထေတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စပြစ်ြါက ထပြာင်းလဲမှုပြုလုြ်ပြီး ၁၅ ရက်
အတွင်း၊ ဝင်ထငွခွန်ဥြထေနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကိစ္စရြ်ပြစ်ြါက ထပြာင်းလဲမှုပြုလုြ်ပြီး
တစ်နှစ်အတွင်း ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ စာပြင့် အထကကာင်းကကားရမည်။

အခွန်ကင်းရှင်းဒကကာင်းလက်မှတ်
၁၀။

(က)

အခွန်ေမ်းသည်
ထတာင်းခံနိုင်သည်။

အခွန်ကင်းရှင်းထကကာင်းလက်မှတ်ကို

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံမှ

8
(ခ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ထအာက်ြါအချက်များအထြါ် ထကျနြ်မရ
ှု ှိြါက အခွန်ေမ်း
အား အခွန်ကင်းရှငး် ထကကာင်းလက်မှတ် ေုတ်ထြးနိုငသ
် ည် (၁) အခွန်ေမ်းသည် ထြးထဆာင်ရန် အခွန်မရှိထတာ့ပခင်းနှငအ
့် ပငင်းြွားမှုပြစ်ထနသည့်
အခွန်အတွက် အာမခံထြးထဆာင်ပြီးပြစ်ပခင်း သို့မဟုတ်
(၂) အခွန်ေမ်းသည် ထြးထဆာင်ရမည့်အခွန်များကို ထြးထဆာင်ပြီးပြစ် ထစမည်ဟ ု
ညွှန်က ကားထရးမှူ းချုြ် က ယုံကကည်ေိုက်သည့် အစီအစဉ်များ ပြုလုြ်ေားပြီး
ပြစ်ပခင်းနှင့် အခွန်ေမ်းသည် ထြးထဆာင်ရန် အချန်ိ ထစ့ထရာက်သည့် အရစ်အားလုံး
အတွက် အစီအစဉ်များအတိုင်း ထြးထဆာင်ပြီးပြစ်ပခင်း။

(ဂ)

အခွ န ်က င် းရှ င် းထကကာင် းလက် မှ တ ် ေု တ ် ထ ြးရန် လို အ ြ် သ ည့် အထပခအထနများကိ ု
စည်းမျဉ်းများပြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(ဃ)

အခွန်ကင်းရှင်းထကကာင်းလက်မှတ်ကို မှားယွင်းထသာ သတင်းအချက်အလက်များအထြါ်
တွင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ထြါ့ဆစွာထြးအြ်ေားသည့် မမှန်ကန်ထသာ သတင်းအချက်
အလက် မ ျားအထြါ်တွ င် ထ သာ် လည် းထကာင် း အထပခပြု၍ ေုတ်ထြးသည်ကို ရရှိခဲ့
ပခင်းပြစ်ြါက

ယင်းအခွန်ကင်းရှင်းထကကာင်း

လက်မှတ်သည်

အကျုးသက်
ိ
ထရာက်မှု

မရှိထစရ။
အများခပည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက် (Public Rulings)
၁၁။

(က)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အခွန်ဥြထေများကို အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ရာတွင်
ထရှ့ထနာက်ညီညွတ်မှုရှိထစရန်လည်းထကာင်း၊ အများပြည်သူနှင့်အခွန်ဝန်ေမ်းများအတွက်
လမ် းညွှန ် မှု ပ ြစ် ထစရန်လ ည် းထကာင် း အခွ န် ဥြထေကိ ု က ျင့ ် သ ုံ းမှု နှ င ့် စ ြ်လ ျဉ် းသည့ ်
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ ရှင်းလင်း ထြာ်ပြချက်များကို အများပြည်သူ သိရှိလိုက်နာရန်
သတ်မှတ်ချက်အပြစ် ေုတ်ပြန်ထကကညာနိုငသ
် ည်။

(ခ)

အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်တစ်ရြ်သည်

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က

ရုြ်သိမ်းပခင်းမပြုသထရွ့ ဦးစီးဌာနအထြါ် စည်းထနှာင် သက်ထရာက်မှုရှိထစရမည်။
(ဂ)

အများပြည်သူသိရှိလိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက်သည် အခွန်ေ မ် းအထြါ် စည်းထနှာင်
သက်ထရာက်မှု မရှိထစရ။

ကကိုတင်သိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက် (Advance Rulings)
၁၂။

(က)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် သီးသန့်ကိစ္စရြ်တစ်ခုအတွက် အခွန်ေမ်းက ထလျှာက်ေားလျှင်
အခွန်ဥြထေကို ကျင့်သုံးပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဦးစီးဌာန၏ သထဘာေားကို ထြာ်ပြသည့်
ကကိုတင်သိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်ကို အခွန်ေမ်းအား ေုတ်ထြးနိုင်သည်။
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(ခ)

အခွန်ေမ်းသည် ြုေ်မခွဲ (က) အရ ထလျှာက်ေားသည့် ကိစ္စနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ပြည့်စုံ
မှန်ကန်စွာ ထြာ်ပြခဲ့ပြီး ကကိုတင်သိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်နှငအ
့် ညီ အပြည့်အဝ
လိ ု က် န ာထဆာင် ရ ွ က ် ခဲ ့ ြါက ယင် း ကကိ ု တင် သိ ရ ှ ိလ ိ ု က် န ာရန် သတ်မှတ်ချက်သည်
ဦးစီးဌာနနှင့် အခွန်ေမ်းတို့အထြါ်တွင် ယင်းကကိုတင်သိရှိ လိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက်
ေုတ်ထြးသည့် အချန်ိ တွင် ယင်းကိစ္စအထြါ် အကျုးသက်
ိ
ထရာက်သည့် ဥြထေပြဋ္ဌာန်း
ချက်အတိုင်း စည်းထနှာင်သက်ထရာက်မှု ရှိထစရမည်။

(ဂ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် လု ံထ လာက် ထ သာအထကကာင် းရှ ိ ြါက ထလျှာက်ေားသူေံ
စာပြင့ ် အထကကာင် းကကားလျက် ကကိုတင်သိရှိလိုက်နာရန် သတ်မှတ်ချက်တစ်ရြ်က ို
အပြည့်အဝထသာ်လည်းထကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းထသာ်လည်းထကာင်း ပြင်ဆင်ပခင်း
သို့မဟုတ် ရုြ်သိမ်းပခင်း ပြုနိုင်သည်။

(ဃ)

ကကိုတင်သိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက် တစ်ရြ်ကို ပြင်ဆင်ပခင်း သို့မဟုတ် ရုြ်သိမ်း
ပခင်းသည် ထရှ့လာမည့်ကာလတွငသ
် ာ အကျုးသက်
ိ
ထရာက်မှုရှိထစပြီး မည်ကဲ့သို့ အကျုးိ
သက် ထ ရာက် မ ည် ဟ ူ သည့ ် အထသးစိ တ ် အ ချက်မ ျားကိ ု ပြင်ဆ င်ပ ခင် း သို့မဟုတ်
ရုြ်သိမ်းပခင်းဆိုငရ
် ာ အထကကာင်းကကားစာတွင် ထြာ်ပြရမည်။

(င)

အသစ် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းသည့် ဥြထေနှင့်ညီညတ
ွ ်ပခင်းမရှိထသာ ကကိုတင်သိရှိ
လိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်၏ အစိတ်အြိုင်းသည် အလိုအထလျာက် ြျက်ပြယ်ထစရမည်
ပြစ်ပြီး ယင်းအစိတ်အြိုင်းကို အဆိုြါဥြထေပြဋ္ဌာန်းချက်နှင်အ
့ ညီ ပြင်ဆင်ထကကာင်း
သို့မဟုတ် ရုြ်သိမ်းထကကာင်း အခွန်ေမ်းေံသို့ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က အထကကာင်းကကား
ရမည်။

(စ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အခွန်ေမ်း၏ အမည်နှင့် အပခားသူများအထနပြင့် ကကိုတင်
သိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်ကို နားလည်ထစရန် လိုအြ်ပခင်းမရှိထသာ အခွန်ေမ်း၏
အထသးစိတ်အချက်အလက်များကို ချန်လှြ်၍ ကကိုတင် သိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက်ြါ
အချက်များကို အများပြည်သူသိရှိ ထစရန် အသိထြးေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ဆ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ကကိုတင်သိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက် ေုတ်ပြန်ရန်အတွက်
နည်းလမ်းများနှင့် သင့်ထလျာ်ထသာ အခထကကးထငွကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။

အခခားေုတ်ခပန်ချက်များ
၁၃။

ြုေ်မ ၁၂ အရေုတ်ပြန်ေားသည့် ကကိုတင်သိရှိလိုက်နာရန်သတ်မှတ်ချက် သို့မဟုတ် ဥြထေက

လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်လွှဲအြ်ေားသည့် အပခားကိစ္စရြ်များမှတစ်ြါး အခွန်ဝန်ေမ်းတစ်ဦးဦးက
အခွန်ေမ်း၏ ထြးထဆာင်ရန်ရှိသည့် အခွန်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ေုတ်ပြန်သည့်အပခားမည်သည့် ေုတ်ပြန်ချက်
သို့မဟုတ် သထဘာတူညီချက်တစ်စုံတစ်ရာကမျှ ဦးစီးဌာနအထြါ် စည်းထနှာင်သက်ထရာက်မှု မရှိထစရ။
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အခွန်ေမ်းနှင့် အခခားပုဂ္ဂိုလ်များကို ဆက်သွယ်ခခင်း
၁၄။

(က)

အခွ န ်ေ မ် း သိ ု ့ မ ဟု တ ် အပခားြု ဂ္ဂ ို လ် ေံ ညွှ န် က ကားထရးမှူ းချုြ် က ထြးြိ ု ့ သည့ ်
အထကကာင်းကကားစာ၊ ထြာ်ပြချက် သို့မဟုတ် သထဘာတူညီချက် တစ်စုံတစ်ရာသည်
ထအာက်ြါအချက်များနှင့် ညီညတ
ွ ်မှသာလျှင် အကျုးသက်
ိ
ထရာက်မှုရှိထစရမည် (၁) ဥြထေအရ လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့လ
် ုြ်ြိုင်ခွင့လ
် ွှဲအြ်ေားပခင်း၊
(၂) စာပြင့်ထရးသားေား၍ အခွန်ဝန်ေမ်းက လက်မှတ်ထရးေိုးေားပခင်းနှင့်
(၃) သက်ဆိုင်ရာအခွန်ေမ်း သို့မဟုတ် လိြ်မူေားထသာအပခားြုဂ္ဂိုလ်ေံ အတည်ပြု
ထြးအြ်ပြီးပြစ်ပခင်း။

(ခ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် တစ်ဦးချင်းြုဂ္ဂိုလ်ေံစာပြင့် အထကကာင်းကကားရန် လိုအြ်လျှင်
အထကကာင်းကကားစာ အတည်ပြစ်ရန် ထအာက်ြါနည်းလမ်းတစ်ခုခုပြင့် ထဆာင်ရွက်ရမည် (၁) ယင်းြုဂ္ဂိုလ်ေံ လက်ထရာက်ထြးအြ်ပခင်း၊
(၂) ထနာက်ဆုံးသိရှိရထသာ လိြ်စာသို့ စာတိုက်မှမှတ်ြုံတင်၍ ထြးြိပု့ ခင်း၊
(၃) လက် ရ ှိ အ သု ံ းပြုလျက် ရှ ိ သ ည် ဟ ု ညွှ န ်က ကားထရးမှ ူ းချုြ် က သိ ရ ှ ိေ ားသည့ ်
လိြ်စာသို့ အီလက်ေထရာနစ်နည်းပြင့်ထြးြိပု့ ခင်း။

(ဂ)

ညွှ န ် ကကားထရးမှ ူ းချုြ် သည် ကု မ ္ပ ဏီ သိ ု့ မ ဟု တ် အြွဲ ့အစည် းတစ် ခ ု ခု သ ိ ု ့ စာပြင့်
အထကကာင် းကကားရန် လိုအ ြ်လျှင် အထကကာင် းကကားစာ အတည်ပ ြစ် ရန် ထအာက်ြါ
နည်းလမ်းတစ်ခုခုပြင့် ထဆာင်ရွက်ရမည် (၁) အခွန်ကိစ္စအလို့ငှာ တာဝန်ထြးအြ်ေားသည့် ြုဂ္ဂိုလ်ေံ လက်ထရာက်ထြးအြ်ပခင်း
သို့မဟုတ် အီလက်ေထရာနစ်နည်းပြင့်ထြးြိပု့ ခင်း၊
(၂) နိုငင
် ထ
ံ တာ်အတွငး် ရှိ ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကလုြ်ငန်းတည်ထနရာသို့ ထြးြိပု့ ခင်း၊
(၃) ကုမ္ပဏီမှတ်ြုံတင်ရုံးတွင် မှတ်ြုံတင်ေားထသာလိြ်စာသို့ စာတိုက်မှ မှတ်ြုံတင်၍
ထြးြိပု့ ခင်း၊
(၄) လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိသည်ဟု ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က သိရှိေားသည့် လိြ်စာသို့
အီလက်ေထရာနစ်နည်းပြင့်ထြးြိပု့ ခင်း။

(ဃ)

အထကကာင်းကကားစာ ထြးြိပု့ ခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ စာတိုက်မှမှတ်ြတ
ုံ င်၍ ထြးြိပု့ ခင်းသည်
နိုငင
် ထ
ံ တာ်အတွငး် ရှိလိြ်စာသို့ ထြးြိပု့ ခင်းပြစ်ြါက ထြးြိသ
ု့ ည့်ထန့မှ ၂၁ ရက်ပြည့်သည့်
ထန့ရက်တွင်လည်းထကာင်း၊ နိုင်ငံထတာ်ပြင်ြရှိလိြ်စာသို့ ထြးြို့ပခင်းပြစ်ြါက ထြးြို့သည့်
ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ ပြည့်သည့် ထန့ရက်တွင်လည်းထကာင်း၊ အီလက်ေထရာနစ်နည်းပြင့်
ထြးြို့ပခင်းပြစ်ြါက ထြးြို့သည့်ထန့ရက်တွင်လည်းထကာင်း ထြးြို့အတည်ပြုပြီးပြစ်သည်
ဟု မှတ်ယူရမည်။
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(င)

အထကကာင်းကကားစာ၊ ထြာ်ပြချက်၊ သထဘာတူညီချက်၊ ထကကညာလွှာ၊ ြုံစံ၊ ထကကညာချက်၊
ဇယား သို့မဟုတ် အပခားစာတမ်းအမှတ်အသား တစ်စုံတစ်ရာအထြါ်တွင် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏
လက်မှတ်အပြစ် ထရးေိုးေားသည့် လက်မှတ်သည် အပခားနည်းထြာ်ပြေားပခင်းမရှိလျှင်
ယင်းြုဂ္ဂိုလ်၏ လက်မှတ်ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(စ)

ြုေ်မခွဲ (ခ) သို့မဟုတ် ြုေ်မခွဲ(ဂ) နှင့်အညီ အထကကာင်းကကားစာထြးအြ်ပခင်းကို ြုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးက ပငင်းြယ်လျှင် ယင်း၏ထနအိမ်အထဆာက်အအုံ၏ ဝင်ထြါက်တွင် စွဲကြ်ပခင်းပြင့်
အတည်ပြုနိုင်သည်။

ပုံစံနှင့် အဒကကာင်းကကားစာများ
၁၅။

(က)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ဤဥြထေကိ ု ေိထ ရာက် စ ွ ာ စီ မ ံအ ု ြ် ခ ျုြ် န ို င ် ရန် အလို ့ င ှာ
ဦးစီ းဌာနက သတ် မှ တ်ပြဋ္ဌာန် းမည့ ် သို့ မဟု တ် ေုတ်ပ ြန် မည့် အထကကာင် းကကားစာ၊
ထကကညာချက် ၊ ထြာ်ပ ြချက် ၊ ြု ံစ ံ ၊ ဇယားနှ င့ ် အပခားစာတမ် းအမှ တ ်အ သားများကိ ု
သတ်မှတ်ပြီး ေုတ်ပြန်နိုငသ
် ည်။

(ခ)

ဦးစီးဌာနသည် ြုေ်မခွဲ (က) တွင် ထြာ်ပြခဲ့သည့် စာတမ်းအမှတ်အသားများကို အများ
ပြည်သူအသုံးပြုနိုငထ
် စရန် သင့်ထလျာ်သည့်နည်းလမ်းပြင့် ထဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဂ)

ဤဥြထေအရ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ေုတ်ပြန်သည့် အများပြည်သူဆိုင်ရာ အသိထြး
ထကကညာချက် သ ည် ညွှ န ်က ကားထရးမှ ူ းချုြ် သိ ု ့မ ဟု တ ် ယင် းက သီးပခားတာဝန်
လွှဲအြ်သည့် အခွန်ဝန်ေမ်းတစ်ဦးဦးက လက်မှတ်ထရးေိုးရမည်ပြစ်ပြီး ယင်းအထြါ်တွင်
လက်မှတ်တံဆိြ်ရိုက်နှိြ်ပခင်း သို့မဟုတ် ထရးေိုးပခင်းပြုမှသာလျှင် အတည်ပြစ်သည်ဟု
မှတ်ယူရမည်။

ချု့ယွ
ိ င်းချက်သည် တရားဝင်ခခင်းအဒပါ် သက်ဒရာက်မှုမရှိဒစခခင်း
၁၆။

(က)

အခွန်ေမ်းသည် အထကကာင်းကကားစာနှင့် ယင်းတွင်ြါဝင်ထသာ အထကကာင်းအရာကို
ထကာင်းစွာသိရှိပြီးပြစ်ြါက ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် စည်းကကြ်မှုအထကကာင်းကကားစာ၊
အပခားအထကကာင် းကကားစာ သို ့ မ ဟု တ ် စာတမ် းအမှ တ ်အ သားများသည် ြုေ ် မ ၁၄
နှင့်အညီ ထြးြို့ပခင်းမရှိဆိုသည့် အထကကာင်းပြချက်ပြင့် အတည်မပြစ်ဟုထသာ်လည်းထကာင်း၊
အကျုးသက်
ိ
ထရာက်ပခင်း မရှိဟုထသာ်လည်းထကာင်း ပငင်းဆိုခွင့် မရှိထစရ။

(ခ)

ဤဥြထေအရ ေုတ်ပြန်သည့် စည်းကကြ်မအ
ှု ထကကာင်းကကားစာ သို့မဟုတ် အပခားအထကကာင်း
ကကားစာ သို့မဟုတ် စာတမ် းအမှ တ ်အ သားတစ် ခ ု ခ ု သ ည် ဤဥြထေနှင့်က ိ ု က ် ည ီပ ြီ း
စည် းကကြ် ခ ံရ သူ သိ ု ့ မဟု တ ် အထကကာင် းကကားစာ ချအပ်ပခင်းခံရသူအား ရည်ညွှန်း
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ကော်ပပထားက ြောင်း

သာမန်အားပေင့်

နားလည်နိုင်ပါြေ

ချု့ယွ
ိ င်းချြေ်ရှိသည်ဆိုသည့်

အက ြောင်းပပချြေ်က ြောင့် အတည်မပေစ်ဟု ပငင်းဆိုခွင့်မရှိထစရ။
ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအပ်ခခင်းခံရသူ (Agent) နှင့် အရာေမ်းများ
၁၇။

(က)

ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ေါရိုက်တာများသည် ယင်းကုမ္ပဏီက လိုအြ်သည့် စာရင်းဇယားနှင့်
အထောက်အေားများကို မှတ်တမ်းေားရန်နှင့် ေိန်းသိမ်းေားရန် ကုမ္ပဏီ အတွင်းထရးမှူး
သို့မဟုတ် ယင်းကုမ္ပဏီ၏ အပခားအရာေမ်းတစ်ဦးကို ခန့်အြ်တာဝန်ထြးရမည်။

(ခ)

အစုစြ်လုြ်ငန်း သို့မဟုတ် အပခားြုဂ္ဂိုလ်စုတစ်ခုခုသည် အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်ြါ
ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ အခွန်ေမ်းထဆာင်ရန်ရှိြါက သို့မဟုတ် အခွန်ဆိုင်ရာ တာဝန်
တစ်ရြ်ရြ်ေမ်းရွက်ရန်ရိြ
ှ ါက ဤဥြထေြါ လိုအြ်ချက်များကို လိုက်နာထဆာင်ရွက်ရန်
တာဝန်ယူထဆာင်ရွက်မည့် အစုဝင် သို့မဟုတ် အရာေမ်းတစ်ဦးဦးကို ထရွးချယ်တာဝန်
ထြးအြ်ရမည်။

(ဂ)

နိုင်ငံသားပြစ်ထစ၊ နိုင်ငံသားမဟုတ်သူပြစ်ထစ နိုင်ငံထတာ်အတွင်း ထနေိုင်ပခင်း မရှိသည့်
ြုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦးဦးသည် အခွ န ် ဥြထေတစ် ရ ြ် ရ ြ် ြါ ပြဋ္ဌာန် းချက် မ ျားနှ င့ ် အညီ အခွန်
ေမ်းထဆာင်ရန်ရှိြါက သို့မဟုတ် အခွန်ဆိုင်ရာ တာဝန်တစ်ရြ်ရြ် ေမ်းရွက်ရန်ရှိြါက
ဤဥြထေနှငအ
့် ညီ လိက
ု ်နာထဆာင်ရွက်ထရးအတွက် နိုငင
် ထ
ံ တာ်အတွင်း ထနေိုင်သည့်
ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအား ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအြ်ပခင်းခံရသူအပြစ် ထရွးချယ်တာဝန် ထြးအြ်
ရမည်။

(ဃ) ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ဤြုေ်မအရ ကုမ္ပဏအ
ီ တွင်းထရးမှူး၊ အစုဝင်၊ ဝန်ေမ်း သို့မဟုတ်
ကိ ု ယ် စ ားလှ ယ် လွှ ဲ အြ် ပ ခင် းခံ ရ သူ ခန့် အ ြ်ပ ခင် းကိ ု အထကကာင် းပြု၍ ဤဥြထေ၏
လိုအြ်ချက်များနှငအ
့် ညီ

လိုက်နာထဆာင်ရွက်ရန်

ြျက်ကွကပ် ခင်းအတွက်

တာဝန်ရိမ
ှ ှုမှ သက်သာခွင့်မရှိထစရ။
အခွန်ေမ်း၏ သတင်းအချက်အလက်ရရှိပုင
ိ ်ခွင့်
၁၈။

(က)

အခွန်ေမ်းသည် ယင်း၏အခွန်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အခွန်ထြးထဆာင်ေားရှိမှု အထပခအထနကို
ဦးစီးဌာနသို့ တင်ပြထတာင်းဆိုနိုငသ
် ည်။

(ခ)

ဦးစီးဌာနသည် ြုေ်မခွဲ (က) အရ အခွန်ေမ်းက ထတာင်းဆိုလျှင် (၁) ယင်းထြးထဆာင်ေားသည့် အခွန်စာရင်းကို အသိထြးရမည်၊
(၂) ဦးစီးဌာန၏အမှုတွဲတွင် ေိန်းသိမ်းေားဆဲပြစ်သည့် အခွန်ေမ်း တင်သွင်းထသာ
အခွန်ထကကညာလွှာမိတ္တူတစ်စုံကို ထြးအြ်ရမည်။
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သတ်မှတ်ရက်များ (Due dates)
၁၉။

(က)

အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်ြါပြဋ္ဌာန်းချက်များအရ ကိစ္စရြ်တစ်ခုခုအတွက် လိုက်နာထဆာင်ရွက်
ရမည့်ထနာက်ဆုံးထန့ရက်သည် အများပြည်သူရုံးြိတ်ရက်တွင် ကျထရာက်လျှင် ယင်းထန့
နှ င ့ ်ထ နာက် တ စ်ဆ က် တည် းပြစ် ထ သာ အများပြည် သ ူ ရု ံ းြွင ့ ် ရက် ၌ အဆိုြါကိစ္စရြ်
ထဆာင်ရွက်ပခင်းကို အချန်ိ မီထဆာင်ရွက်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(ခ)

အခွန်ထြးထဆာင်ပခင်းမှတစ်ြါး အခွန်ေမ်း၏တင်ပြချက်၊ အယူခံလွှာ သို့မဟုတ် အပခား
စာတမ်းအမှတ်အသားများ လက်ခ ံရ ရှိထကကာင်း ဦးစီ းဌာနက တံဆိြ်ရိုကန
် ှိြ်သည့်
ထန့တွင ် တင် သွ င်းသည် ဟု မှ တ်ယူ ရမည် ။ ထကကညာလွှာ ကို စာတိုက ်မှ ထြးြိ ု့ပ ခင်း
ပြစ်ြါက ထြးြိသ
ု့ ည့် စာတိုက်တံဆိြ်ြါရက်စွဲတွင် တင်သွင်းသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(ဂ)

ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါ စာတမ်းအမှတ်အသားများကို အီလက်ေထရာနစ်နည်းပြင့် ထြးြိပု့ ခင်း
ပြစ်ြါက ဦးစီးဌာနက အီလက်ေထရာနစ်နည်းပြင့် လက်ခံရရှိသည့်ထန့တွင် တင်သွင်း
သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။ ယင်းထန့သည် အများပြည်သူ ရုံးြိတ်ရက်တွင် ကျထရာက်လျှင်
ယင်းထန့နှင့် ထနာက်တစ်ဆက်တည်းပြစ်ထသာ အများပြည်သူရုံးြွင့်ရက်တွင် လက်ခံ
ရရှိသည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
အခန်း (၄)
မှတ်တမ်းများေိန်းသိမ်းခခင်းနှင့် သတင်းအချက်အလက်စုဒဆာင်းခခင်း

စာရင်းများနှင့်မတ
ှ ်တမ်းများေိန်းသိမ်းခခင်း
၂၀။

(က)

စီးြွားထရးလုြ်ငန်း သို့မဟုတ် ကိုယ်ြိုင်အသက်ထမွးဝမ်းထကျာင်းလုြ်ငန်း ထဆာင်ရွက်လျက်
ရှိသည့် သို့မဟုတ် အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ ထကကညာလွှာတင်သွင်းရန် လိုအြ်သည့်
အခွန်ေမ်းသည် လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ချက်များထကကာင့် ရရှိလာသည့် ပမတ်စွန်းထငွနှင့်
အပမတ် သို့မဟုတ် အရှုံးကို ထသချာစွာထလ့လာစိစစ်နိုင်ရန် ယင်းလုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ချက်
များအားလုံးကို မှတ်သားေားသည့်စာရင်းနှင့် မှတ်တမ်းများကို နိုငင
် ထ
ံ တာ်အတွင်း
ေိန်းသိမ်းေားရှိရမည်။

(ခ)

အခွန်ေမ်းသည် ြုေ်မခွဲ (က) တွင်ထြာ်ပြေားသည့် မှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းများ အပြင်
ယင်းမှတ်တမ်းနှင့် စာရင်းများထရးသွင်းရာတွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် မူလအထောက်အေား
အချက်အလက်များနှင့် အထပခခံအထောက်အေား အချက်အလက်များကို ေိန်းသိမ်း
ေားရှိရမည်။
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(ဂ)

အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ လုြ်ထဆာင်ချက်တစ်ခု၏ မှတ်တမ်းများကိုပြုစုရန် သို့မဟုတ်
ေိန်းသိမ်းရန် လိုအြ်သည့်ြုဂ္ဂိုလ်သည် လုြ်ငန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အထောက်အေား
အချက်အလက်များကို (၁) လုြ်ထဆာင်ချက်တစ်ခုကို ပြုလုြ်သည့်ထန့မှစ၍ ခုနစ် နှစ်ကကာပမင့သ
် ည့် ကာလ
အေိ ေိန်းသိမ်းေားရမည်။
(၂) ခုနစ် နှစ်ေက်ြိုမိုကကာပမင့်သည့်ကိစ္စပြစ်ြါက ယင်းမှတ်တမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
အခွန်ကာလတစ်ရြ်အတွက် အခွန်စည်းကကြ်ရန် ကာလစည်းကမ်းသတ် ကုန်ဆုံး
သည်အေိ ေိန်းသိမ်းေားရမည်။

(ဃ)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ဤြုေ်မအရ လိုအြ်သည့် မှတ်တမ်းနှင့်စာရင်းများကို ပမန်မာဘာသာ
သို့မဟုတ် အဂဂလိြ်ဘာသာမဟုတ်သည့်အပခားဘာသာပြင့် ပြုစုေားြါက ညွှန်ကကား
ထရးမှူးချုြ်က ဘာသာပြန်ဆိုထြးရန် ထတာင်းဆိုသည့်အခါ ယင်းြုဂ္ဂိုလ်၏ စရိတ်ပြင့်
ပမန်မာဘာသာ သို့မဟုတ် အဂဂလိြ်ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကို ထြးအြ်ရမည်။

(င)

ဘဏ္ဍာထရးရှင်းတမ်းများ၊ ထငွထတာင်းခံလွှာများ၊ မူလမှတ်တမ်းထရးသွင်းသည့် စာအုြ်များ၊
အခွန်ေမ်းနှင့် ဦးစီးဌာနအကကားထရးသားဆက်သွယ်သည့် စာများအားလုံးကို ပမန်မာ
ဘာသာ သို့မဟုတ် အဂဂလိြ်ဘာသာပြင့် ထရးသားရမည်။

(စ)

ဤြုေ်မြါ မူလအထောက်အေား အချက်အလက်များဆိုရာတွင် ထအာက်ြါတို့ ြါဝင်သည်(၁) အထရာင် းနှ င ့် အဝယ် ထငွထ တာင် းခံလ ွှ ာများ၊ တန်ြ ိ ု းတွ က ် ချက် သည့ ် စာတမ် း
အမှတ်အသားများ၊ ကကိုတင်မှာကကားချက်များ၊ ထန့စဉ်မှတ်တမ်းများ၊ အဝယ်မှာ
ကကားလွှာများ၊ ကုန်စည်ထြးြိမ
ု့ ှုမှတ်တမ်းများ၊ ဘဏ်ရှင်းတမ်းများ၊ ြဋိညာဉ်
စာချုြ်များနှင့် လုြ်ထဆာင်ချက်တစ်ခု၏ အစိတ်အြိုင်းတစ်ရြ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့်
အပခားစာတမ်း အမှတ်အသားများ၊
(၂) အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အလို့ငှာ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအထနပြင့် ေုတ်ထြးသည့် သို့မဟုတ်
လက်ခံရရှိသည့် ထပြစာ၊ ပမီစားမှတ်စု သို့မဟုတ် ပမီရှင်မှတ်စုများအားလုံး၏
မိ တ ္တ ူများ၊ တင် ြ ိ ု ့ပ ခင် း သိ ု ့ မဟု တ ် တင် သ ွ င ် းပခင် းဆိ ု င် ရ ာ အထကာက်ခွန်ဦးစီး
ဌာန၏ အထောက်အေားများအားလုံး၊ ေုတ်လုြ်သူ၊ ဝန်ထဆာင်မှုထဆာင်ရွက်သူ
သို့မဟုတ် တင်သွငး် သူနှင့်လက်ခံသူကို သတ်မှတ်ထြာ်ပြနိုငမ
် ည့် စာပြင့်ထရးသား
ေားသည့ ် လု ံ ထ လာက် ထ သာအထောက် အ ေား၊ ထြးအြ် သ ည့ ် ကု န ် စ ည် မ ျား
သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုများ၏ သထဘာသဘာဝနှင့် အထရအတွက်၊ ထြးအြ်သည့်
အချန်ိ ၊ ထြးအြ်သည့်ထနရာ၊ ထြးအြ်မှုအတွက် ေည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အချက်များ၊
လက်ခံရရှိသူမှ သီးသန့်ရည်ရွယ်ချက်များအလိုက် အသုံးပြုပြီးသည့် ထြးအြ်ေားထသာ
ကုန်စည်၏ ြမာဏအတိုင်း အတာတို့ကုိ ပြသနိုင်မည့် စာပြင့်ထရးသားေားသည့်
လုံထလာက်ထသာ အထောက်အေား။
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ဒငွဒရးဒကကးဒရးအေွဲ့အစည်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ
၂၁။

ဘဏ် သို့မဟုတ် ထငွထရးထကကးထရးအြွဲ့အစည်းတစ်ခုခုသည် ထငွထကကးဆိုင်ရာ ဝန်ထဆာင်မှုရယူသူ

မည်သူမည်ဝါပြစ်ထကကာင်းထြာ်ပြချက်နှင့် အခွန်ေမ်းမှတ်ြုံတင်အမှတ်တို့ အြါအဝင် ယင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်
လုြ်ထဆာင်ချက်အားလုံးအတွက် မှတ်တမ်းေားရှိရမည်။
အခွန်ဒကကညာလွှာ
၂၂။

(က)

အခွန်ေမ်းတိုင်းသည်

အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ

လိုအြ်ြါက

အဆိုြါဥြထေတွင်

သတ် မ ှ တ ် သ ည့ ် အ ချ ိန် အ တွ င် း သတ် မ ှ တ ်ေ ားသည့ ် ထနရာ၌ ထသာ်လ ည် းထကာင် း၊
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ထတာင်းဆိုသည့်အတိုင်း ထသာ်လည်းထကာင်း ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါ
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံသို့ အခွန်ထကကညာလွှာကို တင်သွင်း
ရမည်။
(ခ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ထအာက်ြါတို့ကုသ
ိ တ်မှတ်ရမည် (၁) အခွန်ထကကညာလွှာြုံစံများ၊
(၂) အခွန်ထကကညာလွှာတွင်ြါရှိရမည့် သတင်းအချက်အလက်များ၊ လိုအြ်ြါက ထကကညာလွှာ
နှငအ
့် တူ ြူးတွဲတင်ပြရမည့် ထနာက်ဆက်တွဲ အချက်အလက်များနှင့်
(၃) ထကကညာလွှာတင်သွင်းရမည့်နည်းလမ်းများ။

(ဂ)

အခွ န ်ေ မ် းသည် ပြင် ဆင် ေားထသာအခွ န် ထကကညာလွှ ာ ကို မူလအခွန်ထကကညာလွှာ
တင်သွင်းရမည့် သတ်မှတ်ရက် ထကျာ်လွန်ပြီးထနာက် ထပခာက်နှစ်ေက် ထနာက်မကျထစဘဲ
တင်သွင်းနိုငသ
် ည်။

(ဃ)

အခွန်ေမ်းသည် အခွန်ထကကညာလွှာ၏ မှန်ကန်တိကျမှုနှင့် ပြည့်စုံမှုကို တာဝန်ခံရမည်။
သို့ရာတွင် အခွန်ေမ်းတစ်ဦးသည် ဥြထေအရ မစွမ်းထဆာင်နိုင်သူပြစ်ြါက အခွန်ေမ်း၏
တရားဝင်ကိုယ်စားပြုသူသည် အခွန်ထကကညာလွှာ၏ မှန်ကန်တိကျမှုနှင့် ပြည့်စုံမက
ှု ို
တာဝန်ခံရမည်။

(င)

အခွန်ထကကညာလွှာ သို့မဟုတ် အခွန်ထကကညာလွှာ၏ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကို အပခား
ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက အခထကကးထငွရယူ၍ ပြင်ဆင်ထြးရပခင်းပြစ်ြါက ယင်းြုဂ္ဂိုလ်ကလည်း
အခွန်ထကကညာလွှာတွင် လက်မှတ်ထရးေိုးရမည်။

(စ)

အခွန်ေမ်းက အခွန်ကာလတစ်ရြ်အတွက် အခွန်ထကကညာလွှာတင်သွင်းရပခင်း မရှိထသး
ထစကာမူ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အထကကာင်းကကားစာပြင့် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးအား
ယင်းကိုယ်တိုင်အတွက်ပြစ်ထစ၊ အပခားြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအတွက် ကိုယ်စားလှယ် လွှဲအြ်ပခင်း
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ခံရသူ သို့မဟုတ် ယုံမ ှတ ်အြ်န ှံ ခံရ သူအ ပြစ် ပြစ်ထ စ အဆိုြါကာလအတွက် ညွှန်ကကား
ထရးမှူးချုြ်က သတ်မှတ်သည့်အတိုင်း ြိုမိုပြည့်စုံသည့် အခွန်ထကကညာလွှာ တင်သွင်းရန်
သို့မဟုတ် ထနာက်ေြ် အခွန်ထကကညာလွှာ တင်သွငး် ရန် ထတာင်းဆိုနိုင်သည်။
သတင်းအချက်အလက်ဒကကညာလွှာများ
၂၃။

အခွန်ထကကညာလွှာနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဤဥြထေြါပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦး၏ အခွန်ေမ်းထဆာင်ရမည့် တာဝန်မှအြပြစ်ထသာ ကိစ္စများနှငသ
့် က်ဆိုင်သည့် သတင်း
အချက်အလက်ထကကညာလွှာတင်သွင်းရန် တာဝန်ရှိသည့်ြုဂ္ဂိုလ်အထြါ်တွင် အကျုးသက်
ိ
ထရာက်မှုရှိထစရမည်။
ဒကကညာလွှာတင်သွငး် ရမည့် အချန်ိ ကာလတိုးခမှင့်သတ်မှတ်ခခင်း
၂၄။

(က)

အခွန်ေမ်းကပြစ်ထစ၊ အခွန်ထကကညာလွှာတင်သွငး် ရန်တာဝန်ရိသ
ှ ည့် အပခားြုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးဦးကပြစ်ထစ အခွန်ထကကညာလွှာတင်သွင်းရမည့် သတ်မှတ်ရက်ကို တိုးပမှင့်ထြးရန်
ထလျှာက်ေားလာြါက ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အခွန်ထကကညာလွှာ တင်သွင်းရန်
သတ်မှတ်ေားသည့် အချန်ိ ကန့်သတ်ချက်ကို တိုးပမှင့်ထြးနိုင်သည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က)အရ ထကကညာလွှာ တင်သွငး် ရန် သတ်မှတ်ေားသည့် အချန်ိ ကာလကို
တိုးပမှင့်ထြးထသာ်လည်း အခွန်ထြးထဆာင်ရန်သတ်မှတ်ရက်ကို သီးပခား တိုးပမှင့်ခွင်ပ့ ြု
ထြးပခင်းမရှိြါက က ြေညာလွှာတင်သွင်းရန် အချန်ိ တိုးပမှင့်ထြးပခင်းသည် အခွန်ထြးထဆာင်
ရမည့် သတ်မှတ်ထန့ရက်အထြါ် သက်ထရာက်မှုမရှိထစရ။

သတင်းအချက်အလက်ဒတာင်းခံပိုင်ခွင့်၊ အဒခခပစ္စည်းများနှင့် ရရန်ပိုင်ခွင့်များကို ကကည့်ရှုစစ်ဒဆးခွင့်
၂၅။

(က)

တာဝန်ခံအရာရှိသည် လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်လွှဲအြ်ေားသည့် ရည်ရွယ်ချက်
တစ်ခုခု အလို့ငှာ တာဝန်တစ်ရြ်ရြ်ကို ေမ်းထဆာင်ထရးအတွက် သက်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်း
ြရဝဏ်အတွင်းသိပု့ ြစ်ထစ၊

အများပြည်သူတို့

ဝင်ေွက်သွားလာနိုင်ထသာ

ထနရာသို့

ပြစ်ထစ ထအာက်ြါအချန်ိ တစ်ရြ်ရြ်တွင် ကကိုတင်အထကကာင်းကကားပခင်းမရှိဘဲ ဝင်ထရာက်ပခင်း၊
ရှာထြွပခင်း၊ စစ်ထဆးပခင်းပြုနိုငသ
် ည် (၁) ြုံမှန်အလုြ်ချန်ိ အတွင်း၊
(၂) ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏

ထလျှာက်ေားချက်အရ

သက်ဆိုင်ရာပမို့နယ်တရားရုံးမှ

တရားသူကကီးက စာပြင့်ထရးသားခွင်ပ့ ြုထသာ အချန်ိ တစ်ရြ်ရြ်အတွင်း။
(ခ)

တာဝန်ခံအရာရှိသည် လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်လွှဲအြ်ေားသည့် ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခု
အလို့ငှာ တာဝန်တစ်ရြ်ရြ်ကို ေမ်းထဆာင်ထရးအတွက် အခွန်ေမ်း၏ ထနအိမ်အတွင်း
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သို့ပြစ်ထစ၊ ြုေ်မခွဲ (က) တွင်ထြာ်ပြေားပခင်းမရှိထသာ အပခားြရဝဏ်အတွင်းသို့ပြစ်ထစ
ထအာက်ြါနည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်ပြင့် ဝင်ထရာက်ပခင်း၊ ရှာထြွပခင်း၊ စစ်ထဆးပခင်းပြုနိုင်သည်(၁) အခွန်ေမ်း၏သထဘာတူခွင့်ပြုချက်ပြင့်၊
(၂) ြရဝဏ် အ တွ င ် းသို ့ ဝင် ထ ရာက် ရ န် လိ ု အြ် ထကကာင် း ညွှ န် က ကားထရးမှူ းချုြ် ၏
ထလျှာက်ေားချက်အရ သက်ဆိုငရ
် ာပမို့နယ်တရားရုံးမှ တရားသူကကီးက စာပြင့်
ထရးသားထြာ်ပြေားထသာ အချန်ိ နှင့် ခွင့်ပြုေားထသာနည်းလမ်း။
(ဂ)

တာဝန်ခံအရာရှိသည် ထအာက်ြါအချက် တစ်ရြ်ရြ်နှင့်ကိုက်ညီြါက သီးပခားပြဋ္ဌာန်း
ေားပခင်းမရှိသည့် အခွန်ေမ်းြိုင်ဆိုင်သည့် မည်သည့်ြစ္စည်းကိုမဆိုဝင်ထရာက်ကကည့်ရှု
စစ်ထဆးပခင်း၊ ရှာထြွပခင်း၊ တိုင်းတာပခင်းနှင့် ကာလတန်ြိုးသတ်မှတ်ပခင်းတို့ ပြုလုြ်
နိုငသ
် ည် (၁) အခွန်ေမ်း၏ သထဘာတူခွင့်ပြုချက်ရရှိပခင်း၊
(၂) အနည်းဆုံး ၂၄ နာရီ ကကိုတင်၍ စာပြင့်အထကကာင်းကကားပခင်း။

(ဃ)

တာဝန်ခံအရာရှိသည် ထနအိမ် သို့မဟုတ် ြရဝဏ်အတွင်း ြုေ်မခွဲ (က)၊ ြုေ်မခွဲ(ခ)
သို့မဟုတ် ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရ ဥြထေနှငအ
့် ညီ ဝင်ထရာက်ပခင်း၊ ရှာထြွပခင်း၊ စစ်ထဆးပခင်း
ပြုရာတွင် ထအာက်ြါတို့ကုိ ပြုလုြ်နိုင်သည် (၁) စာတမ်းအမှတ်အသားတစ်ခုခုကို မိတ္တူကူးယူပခင်း၊
(၂) လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်လွှဲအြ်ေားသည့် ရည်ရွယ်ချက်နှင့်ဆီထလျာ်မှုရှိသည်ဟု
အထောက်အ ေားတစ် စ ုံ တ စ် ရာထတွ ့ ရှ ိ ြါက

စာတမ် းအမှ တ ် အ သား

သို့မဟုတ် အပခားအရာတစ်ခုခုကို လိုအြ်ြါက သိမ်းယူပခင်း၊
(၃) စာတမ်းအမှတ်အသား သို့မဟုတ် အပခားအရာတစ်ခုခုကို မှတ်မိထစရန် တံဆိြ်
အမှတ်အသားများ ရိုက်နှိြ်ပခင်း။
( င ) တာဝန်ခံအရာရှိက ဤြုေ်မအရ လွှဲအြ်ေားသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်အရ
စာတမ် း အမှတ်အသား သို့မဟုတ် အပခားအရာတစ်ခုခုကို သိမ်းယူရာတွင် တရားရုံး
အမိန့်က

အပခားနည်းလမ်းပြင့်

ခွင့်ပြုေားပခင်းမရှိြါက

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည်

ယင်းစာတမ် း အမှ တ်အ သား သို့ မဟု တ် အပခားအရာကို မိတ ္တူ ကူ းယူ ပြီ းထနာက်
မူရင်းကို သိမ်းဆည်းခံရသူေံ အပမန်ဆုံးပြန်လည်ထြးအြ်ရမည်။
( စ ) ဤြုေ်မအရ လွှဲအြ်ေားသည့် လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့လ
် ုြ်ြိုင်ခွင့်အရ တာဝန်ခံအရာရှိက
သိမ်းဆည်းသည့် အပခားအရာများသည် မိတ္တူကူး၍ မရသည့်အပြင် တရားရုံးက မူလ
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ြိုင်ရှင်ေံ ပြန်လည်ထြးအြ်ရန် အမိန့်ချမှတ်ပခင်းမပြုြါက ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည်
သင့်ထလျာ်ထသာ အချန်ိ ကာလတစ်ခုအေိ ယင်းအရာကို ေိန်းသိမ်းေားနိုင်သည်။
(ဆ)

ဤြုေ်မြါ လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်အရ သိမ်းဆည်းေားသည့် စာတမ်းအမှတ်အသား၏
တာဝန်ခံမိတ္တူကို တရားရုံးတွင် သက်ထသခံတင်ပြခွင့်ရှိပြီး ယင်းသည် မူရင်းစာတမ်း
အမှတ်အသားကဲ့သို့ သက်ထသခံတန်ြိုးရှိသည်။

(ဇ)

ဤြုေ်မြါ လုြ်ြိုင်ခွင့်များသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥြထေများအရ စုံစမ်းစစ်ထဆးမှုများမှ
ကင်းလွတ်ခွင်ရ
့ ေားသည့် နိုငင
် ပံ ခားတိုင်းပြည်များ၏ သံတမန်၊ ထကာင်စစ်ဝန်ချုြ်
သို့မဟုတ် အပခားမစ် ရ ှ င် မ ျားနှ င ့် နိ ု င် င ံ တ ကာအြွ ဲ့ အစည် းများ၏ ြရဝဏ်များနှင့်
သက်ဆိုင်ပခင်းမရှိထစရ။

( စျ )

ဤြုေ်မအရ တာဝန်ခံအရာရှိ သို့မဟုတ် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ထတာင်းခံခဲ့ထသာ
စာတမ်းအမှတ်အသားများကို အခွန်ေမ်း သို့မဟုတ် အပခားြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ထြးအြ်ရန်
ြျက်ကွကခ
် ဲ့လျှင် ယင်းအခွန်ေမ်း သို့မဟုတ် ယင်းြုဂ္ဂိုလ်က အခွန် စည်းကကြ်မှုအထြါ်
အပငင်းြွားသည့် စစ်ထဆးစီရင်မှုတစ်ခုခုတွင် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ သထဘာတူညီချက်
မရဘဲ အဆိုပါစာတမ်းအမှတ်အသားများြေို သက်ထသခံအပြစ် တင်သွင်းခွင့်မရှိထစရ။

(ည)

ဤြုေ်မအရ စာအုြ်များ၊ စာတမ်းအမှတ်အသားများ၊ မှတ်တမ်းများ သို့မဟုတ် အပခား
အရာများကို သိမ်းဆည်းပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်သည် ရုံးချန်ိ အတွင်း လာထရာက်ကကည့်ရှု
စစ်ထဆးနိုငပ် ြီး မိမက
ိ ုန်ကျစရိတ်ပြင့် မိတ္တူကူးယူနိုငသ
် ည်။

( ဋ ) ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ် သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်လွှဲအြ်ပခင်းခံရသည့်
ဝန်ေမ်းသည် ဤြုေ်မအရ လက်ဝယ်ေိန်းသိမ်းခဲ့ထသာ စာတမ်းအမှတ်အသားများ၊
မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ သို့မဟုတ် အပခားအရာများအားလုံးအတွက် လက်မှတ်ထရးေိုးပြီး
စုံစမ်းစစ်ထဆးမှု သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာအမှုကိစ္စ ထဆာင်ရွက်ပြီးသည့်ထန့မှ ၁၄ ရက်
အတွင်း ယင်းတို့ကုိ ြိုင်ရှင်ေံ ပြန်လည်ထြးအြ်ရမည်။
(ဌ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည်

မည်သည့်ထပမအမျုးအစားကိ
ိ
ုမဆို

သွားထရာက်စစ်ထဆး

တိုင်းတာထစပခင်းကိုလည်းထကာင်း၊ ယင်းထပမနှင့်သက်ဆိုင်ထသာ စာတမ်းအမှတ်အသား
တစ်စုံတစ်ရာကို လက်ဝယ်ရှိသူ သို့မဟုတ် ေိန်းသိမ်းေားသူက ထြးအြ်ရန် ဆင့်ဆိုပခင်း
ကိုလည်းထကာင်း ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဍ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ဤြုေ်မြါ လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်များကို ကျင့်သုံး
ရာတွ င ် ပမန်မာနိုင်ငံရဲတြ်ြွဲ့ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကိုယ်စားလှယ်ထစလွှတ်
ထြးရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနသို့ ထတာင်းဆိုနိုင်သည်။
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(ဎ)

ဤြုေ်မနှင့် ြုေ်မ ၂၆ ြါ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်လွှဲအြ်ေားသည့် ရည်ရွယ်ချက်
ဆိုသည်မှာ (၁) ြု ဂ္ဂ ိ ုလ် တစ် ဦးဦး၏ ထြးထဆာင် ရမည့် အခွ န် ြမာဏကိ ု ဆု ံ းပြတ်န ိ ု င် ထ စရန်
ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် သတင်းအချက်အလက်စုထဆာင်းပခင်း၊
(၂) ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးေံမှ အခွန်ထကာက်ခံရန် ရည်ရွယ်ချက်ပြင့် သတင်းအချက်အလက်
စုထဆာင်းပခင်း သို့မဟုတ်
(၃) ြု ဂ္ဂ ိ ုလ် တစ် ဦးဦးနှ င ့် စ ြ် လျဉ် းသည့ ် အခွန်ဆိုင်ရာစုံစမ်းစစ်ထဆးပခင်း သို့မဟုတ်
တရားစွဲဆိုပခင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက် စုထဆာင်းပခင်းတို့ကို
ဆိုသည်။

(ဏ) ဤြုေ်မအရ ထဆာင်ရွက်ထသာ တာဝန်ခံအရာရှိ သို့မဟုတ် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ကို
သက်ဆိုင်ရာလုြ်ငန်းြရဝဏ် သို့မဟုတ် ထနရာ၏ြိုင်ရှင်က ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ဥြထေ
နှင့်အညီ လက်ရှိပြစ်သူကထသာ်လည်းထကာင်း ရုံးလုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရန် ေိုက်သင့်သည့်
ထနရာ၊ အသုံးအထဆာင်နှင့် အကူအညီများ ထြးအြ်ရမည်။
သတင်းအချက်အလက်ရယူရန် အဒကကာင်းကကားခခင်း
၂၆။

(က)

လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်လွှဲအြ်ေားသည့် ရည်ရွယ်ချက်အလို့ငှာ တာဝန်ခံအရာရှိ
သို့မဟုတ် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အခွန်ေမ်း သို့မဟုတ် အခွန်ေမ်းမဟုတ်သည့်
ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးေံ သင့်ထလျာ်ထသာ အထကကာင်းကကားစာထြးြိ၍
ု့ (၁) အပခားြု ဂ္ဂ ိ ုလ် တစ် ဦးနှ င့ ် သ က် ဆ ိ ု င် သ ည့ ် သတင် းအချက်အ လက် အြါအဝင်
အထကကာင်းကကားစာပြင့် ထတာင်းခံသည့် သတင်းအချက် အလက်တစ်စုံတစ်ရာကို
ထြးအြ်ရန် သို့မဟုတ်
(၂) စစ်ထဆးခံရန် သို့မဟုတ် အထကကာင်းကကားစာတွင် ထြာ်ပြေားသည့် ယင်းြုဂ္ဂိုလ်
ေိန်းချုြ်ေားသည့် စာတမ်းအမှတ်အသားများ သို့မဟုတ် အပခားသက်ထသခံ
အထောက်အေားများကို ထြးအြ်ရန်အလို့ငှာ အထကကာင်းကကားစာတွင် သတ်မှတ်
ေားသည့် အချန်ိ နှင့်ထနရာသို့ လာထရာက်ရန် ဆင့ဆ
် ို နိုငသ
် ည်။

( ခ ) စာတမ်းအမှတ်အသားများ သို့မဟုတ် အပခားသက်ထသခံအထောက်အေားများအား
ေုတ်ထြးပခင်း သို့မဟုတ် ကကည့်ရှုမှတ်သားပခင်းတို့နှင့်စြ်လျဉ်း၍ ပမန်မာနိုငင
် ထ
ံ တာ်
ဗဟိုဘဏ်ဥြထေအြါအဝင် တည်ဆဲဥြထေတစ်ရြ်ရြ်၊ စာချုြ်တစ်ရြ်ရြ်တို့တွင် မည်သို့ြင်
ြါရှိထစကာမူ ြုေ်မ ၂၅ နှင့် ဤြုေ်မြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှငအ
့် ညီ ထဆာင်ရွက်ခွင့် ရှိထစ
ရမည်။
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အခန်း (၅)
စည်းကကပ်မှုများ
စည်းကကပ်မှု
၂၇။

(က)

အခွ န ်ေ မ် း၏ အခွ န် ထ ြးထဆာင်ရ န် တ ာဝန် အထြါ် စည် းကကြ်မ ှု က ို ဤဥြထေတွ င ်
လည် းထကာင် း၊ အခွ န် ဥြထေတစ် ရ ြ်ရ ြ် တ ွ င် လည် းထကာင် း သတ် မ ှ တ ်ေ ားသည့ ်
နည်းလမ်းအတိုင်း ထဆာင်ရွက်ရမည်။

(ခ)

ညွှန်က ကားထရးမှူ းချုြ် က ထဆာင်ရ ွက် သည့ ် စည် းကကြ် မှုက ို အခွ န် ထကကညာလွှ ာ တွင ်
ြါရှိထသာ သတင်းအချက်အလက်များနှင့် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ရရှိနိုင်ထသာ အပခား
သက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များထြါ်တွင် အထပခပြု၍ ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

(ဂ)

အခွန်ေမ်းတစ်ဦးက အခွန်ထကကညာလွှာကို သတ်မှတ်ေားသည့်အတိုင်း တင်သွင်းရန်
ြျက်ကွက်ပခင်း သို့မဟုတ် ပြည့်စုံထအာင်ထဆာင်ရွက်ပခင်းမရှိြါက ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည်
ယင်းနှင့်ြတ်သက်သည့် ရရှိနိုင်သည့် သတင်းအချက်အလက် အထောက်အေားများ
အထြါ်တွ င ်အထပခခံလ ျက် ထြးထဆာင် ရ မည့် အခွ န ် ြ မာဏကိ ု စည် းကကြ်မ ှု ပ ြုလု ြ ်
နိုငသ
် ည်။

(ဃ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အခွန်ေမ်းတင်သွင်းသည့် အခွန်ထကကညာလွှာြါ အချက်
အလက် မ ျားကိ ု အထပခမခံ ဘ ဲ အပခားသတင်းအချက်အလက်ထ ြါ်တွ င် အလုံးစုံထသာ်
လည်းထကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ထေသထသာ်လည်းထကာင်း အထပခခံ၍ စည်းကကြ်မှုပြုြါက
အထပခခံ အပြစ် အသု ံ းပြုခဲ ့ သည့် သတင် းအချက် အလက် ၏ သထဘာသဘာဝကို
ထြာ်ပြရမည်။

(င)

အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ အခွန်ေမ်းက ထြးထဆာင်ရမည့်အခွန်ြမာဏကို တွက်ချက်
တင်သွင်းထသာ အခွန်ထကကညာလွှာသည် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ယင်းြမာဏပြင့်
စည်းကကြ်မှုပြုသကဲ့သို့ သက်ထရာက်မှုရှိထစရမည်။ သို့ရာတွင် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က
စည်းကကြ်မှုအသစ် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်စည်းကကြ်မှု ပြုလုြ်ပခင်းအတွက် အဟန့်အတား
မပြစ်ထစရ။

(စ)

အခွန်ေမ်းသည် အခွန်ဥြထေ တစ်ရြ်ရြ်အရ အခွန်ထြးထဆာင်ရမည့် သတ်မှတ်ရက်မတိုင်မီ
နိုင်ငံထတာ်မှ ေွက်ခွာသွားနိုင်သည်ဟု ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က အထောက်အေားတစ်စုံ
တစ်ရာထတွ့ရှ ိလ ျှင် ညွှ န် က ကားထရးမှူ းချုြ် မှ ယင် းြု ဂ္ဂ ို လ် အ ား ထြးအြ်ေားသည့်
အထကကာင်းကကားစာတွင် ထြာ်ပြေားသည့်ရက်စွဲသည် ယင်းအခွန်ကို ထြးထဆာင်ရန်
သတ်မှတ်သည့်ထန့ ပြစ်သည်။
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စည်းကကပ်မှုအသစ် သို့မဟုတ် ခပင်ဆင်စည်းကကပ်မှုခပုလုပ်ခခင်း
၂၈။

(က)

ညွှန်က ကားထရးမှူ းချုြ် သည် မူ လ စည် းကကြ် မှု တ စ် ရြ် က ို မှန်ကန်ပ ခင်း မရှိထကကာင် း
အထောက်အ ေားတစ် စ ုံ တ စ် ရာထတွ ့ ရှ ိ ြါက ြုေ ်မ ၂၉ ြါ ကာလစည် းကမ် းသတ်
အတွင်း စည်းကကြ်မှုအသစ် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်စည်းကကြ်မှု ပြုနိုငသ
် ည်။

(ခ)

အခွန်ေမ်းက စာရင်းများနှင့် မှတ်တမ်းများ ေိန်းသိမ်းေားရှိရန် သတ်မှတ်ချက်များကို
လိုက်နာထဆာင်ရွက်ရန် ြျက်ကွကလ
် ျှင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ မမှန်ကန်ထသာ သတင်း
အချက်အလက်များ တင်ပြခဲ့လျှင်ထသာ်လည်းထကာင်း ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ရရှန
ိ ိုင်
ထသာ သတင်းအချက်အလက်နှင့် အထောက်အေားများကို အထပခပြု၍ အထကာင်းဆုံး
ချင့်ချန်ိ ဆုံးပြတ်မှုပြင့် စည်းကကြ်မှုအသစ် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်စည်းကကြ်မှုပြုနိုင်သည်။

(ဂ)

အခွန်ေမ်းက ြုေ်မ၂၂၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရ ပြင်ဆင်ေားထသာ အခွန်ထကကညာလွှာတစ်ရြ်ကို
တင်သွင်းလာသည့်အခါ

မူလစည်းကကြ်မှုမှာ မမှန်ကန်ထသာသတင်းအချက်အ လက်

အထြါ် အထပခခံထကကာင်း အထောက်အေားတစ်စုံတစ်ရာထတွ့ရှိရြါက ညွှန်ကကားထရး
မှူးချုြ်သည် မူလစည်းကကြ်မက
ှု ို ြယ်ြျက်၍ စည်းကကြ်မှုအသစ် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်
စည်းကကြ်မှုကို ထဆာင်ရွက်ရမည်။
စည်းကကပ်မှုနှင့် ခပင်ဆင်စည်းကကပ်မှုအတွက် ကာလစည်းကမ်းသတ်များ
၂၉။

(က)

ညွှ န ် က ကားထရးမှ ူ းချုြ် သ ည် စည် းကကြ် မ ှု အ သစ် သိ ု ့ မ ဟု တ ် ပြင် ဆ င် စ ည် းကကြ် မ ှု
အြါအဝင် စည်းကကြ်မှုတစ်ခုခုကို စည်းကကြ်မှုနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် သက်ဆိုင်ရာ အခွန်
ကာလကုန်ဆုံးပြီး ထပခာက်နှစ်အတွင်း ထဆာင်ရွက်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ)

ထအာက်ြါစည်းကကြ်မှု တစ်ရြ်ရြ်တွင် စည်းကကြ်မန
ှု ှငစ
့် ြ်လျဉ်းသည့် သက်ဆိုင်ရာ
အခွန်ကာလကုန်ဆုံးပြီး ၁၂ နှစ် အတွင်း စည်းကကြ်မှုအသစ် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်စည်းကကြ်မှု
ပြုနိုင်သည် (၁) ြုေ်မ ၂၇၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရ စည်းကကြ်မှု၊
(၂) မူလစည်းကကြ်မှုသည် အခွန်ေမ်း၏ လိမ်လည်လှည့်ပြားမှုထကကာင့် သို့မဟုတ် တမင်
လျစ်လျူရှုမှုထကကာင့် မမှန်ကန်ထသာ သတင်းအချက်အလက်အထြါ် အထပခခံ၍
ပြုလုြ်ခဲ့ရပခင်း ပြစ်ြါက ြုေ်မ ၂၈၊ ြုေ်မခွဲ (က) အရ စည်းကကြ်မှု။

(ဂ)

ဤြုေ်မတွင် ထြာ်ပြေားသည့် ကာလစည်းကမ်းသတ်အတွင်း စည်းကကြ်မှု ပြုလုြ်
ခဲ့ပခင်းမရှိသည့်အပြင် ြုေ်မ ၂၇၊ ြုေ်မခွဲ (င) အရ စည်းကကြ်ခဲ့မလ
ှု ည်း မရှိြါက အခွန်
ကာလတစ်ခုအတွက် စည်းကကြ်မှုတစ်ခုသည် ပြတ်ထတာက်နုတ်ယူေားသည့် အခွန်
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ြမာဏတစ်ခုရှိလျှင် ယင်းြမာဏအရ စည်းကကြ်မှု ပြုသည်ဟု မှတ်ယူရမည် ပြစ်ပြီး
ပြတ်ထတာက် နုတ်ယူေားသည့် အခွန် မရှိြါက အခွန်ထြးထဆာင်ရပခင်း မရှိထစရ။
(ဃ)

ဤြုေ်မရှိ မည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကမျှ အခွန်အယူခံခုံအြွဲ့ သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စု
တရားလွှတ်ထတာ်ချုြ်၏အမိန့်အရ ပြင်ဆင်စည်းကကြ်မှုအထြါ် ဟန့်တားပခင်း မရှိထစရ။

ဆုံးရှုံးနိုင်ဒခခအရ ကကိုတင်စည်းကကပ်မှု
၃၀။

(က)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အခွန်ဆုံးရှုံးမှုမရှိထစထရးအတွက် ယင်းနှငပ
့် တ်သြေ်သည့်
သတင်းအချက်အလက်များကို အထပခခံ၍ အခွန်ထြးထဆာင်ရန် ြုံမှန်သတ်မှတ်ေားသည့်
ကာလမတိုင်မီ စည်းကကြ်မှု ပြုလုြ်နိုင်သည်။

( ခ)

အခွန်ထမ်းသည် အခန်း (၆) တွင် ထြာ်ပြေားသည့် အယူခံြင
ို ်ခွင့်အပြင် ဤပုဒ်မအရ
ကြေိုတင်စည်း ြေပ်မှုအကပါ် ထအာက်ြါအထကကာင်းတစ်ရြ်ရြ် ထြါ်ထြါက်လျှင် အခွန်
အယူခံခုံအြွဲ့သို့ အယူခံတင်သွင်းနိုင်သည် (၁) ြမာဏများလွန်းပခင်း၊
(၂) ကကို တင် စည် းကကြ်မ ှုတ စ်ရ ြ်မထြါ်ထြါက်ထကကာင် း ထြာ်ပြထနသည့် ခိုင်လုံထသာ
အထပခအထနရှိပခင်း။

စည်းကကပ်မှုအဒကကာင်းကကားစာ
၃၁။

ြုေ်မ ၂၇၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) သို့မဟုတ် ြုေ်မခွဲ (ဂ) တို့အရ စည်းကကြ်မှုကိထ
ု သာ်လည်းထကာင်း၊ ြုေ်မ ၂၈

အရ စည်းကကြ်မှုအသစ် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်စည်းကကြ်မှုကိုထသာ်လည်းထကာင်း၊ ြုေ်မ ၃၀ အရ
စည်းကကြ်မှုကိုထသာ်လည်းထကာင်း ထဆာင်ရွက်ရာတွင် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ထအာက်ြါအချက်
များြါဝင် သည့် စည် းကကြ် မ ှု အထကကာင် းကကားစာကိ ု မိမိက ိုယ် တိ ုင် သို့ မဟု တ် တာဝန် ခံအ ရာရှိ က
လက်မှတ်ထရးေိုး ပြီး စည်းကကြ်ခံရသူေံ ထြးြို့ရမည် (က)

အခွန်ေမ်းအမည်၊

(ခ)

အခွန်ေမ်းမှတ်ြုံတင်အမှတ်၊

(ဂ)

အထကကာင်းကကားစာေုတ်ထြးသည့်ရက်စွဲ၊

(ဃ)

အထကကာင်းကကားစာနှင့် စြ်လျဉ်းသည့်ကိစ္စရြ်၊

(င)

ထြးထဆာင်ရမည့် အခွန်ြမာဏ၊

(စ)

မည် သ ည့ ် ထန့ရက်ထ နာက် ဆ ုံ းေား၍ အခွ န် ထ ြးထဆာင် ရန် ထြာ် ပ ြထတာင် းခံ ချက်
သို့မဟုတ် ကျသင့်ထသာအခွန်ကို ထြးထဆာင်ပြီးထကကာင်း ထြာ်ပြချက်၊

(ဆ)

အခွန်ထြးထဆာင်ရမည့်ထနရာ၊

(ဇ)

စည်းကကြ်မှုကို မထကျနြ်ြါက ထဆာင်ရွက်နိုင်မည့် အချန်ိ ၊ ထနရာနှင့် နည်းလမ်း။
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အခွန်ဒရှာင်ရှားမှုကို ဟန့်တားခခင်း (Anti-avoidance)
၃၂။

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် စည်းကကြ်မှုပြုရာတွင် အခွန်ထလျာ့နည်းထစရန် ရည်ရွယ်ချက်ပြင့်

အတု ပ ြုလု ြ ်ေ ားထသာ သိ ု ့ မ ဟု တ ် လု ြ ် ကကံ ြန် တ ီ းေားထသာ လုြ်ထဆာင်ချက်တစ်ခုကိုပြစ်ထစ၊
တစ်ခုေက် ြိုထသာလုြ်ထဆာင်ချက်အစဉ်အဆက်ကိပု ြစ်ထစ ေည့်သွင်းစဉ်းစားပခင်းမပြုဘဲ ထနနိုင်သည်။
ထို့အပပင်ယင်းလွဲမာှ းစွာ သတ်မှတ်ထြာ်ပြေားထသာ လုြ်ထဆာင်ချက်တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုေက်
ြိုထသာ လုြ်ထဆာင်ချက် အစဉ်အဆက်ကို အကပခမခံဘဲ ယင်း၏ြကတိစီးြွားထရးအထပခအထနမှန်
(economic substance) အထြါ် မူတည်၍ စည်းကကြ်မှု ပြုနိုငသ
် ည်။
အခန်း (၆)
စီမံအုပ်ချုပ်မှုနည်းလမ်းအရခပန်လည်သုံးသပ်ခခင်းနှင့် အယူခံခခင်း
အခွန်ဆိုင်ရာဆုံးခေတ်ချက်များ
၃၃။

မည်သည့်အခွန်ဆိုင်ရာဆုံးပေတ်ချြေ်များြေိုမျှ စီမံအုပ်ချုပ်မှုနည်းလမ်းအရ ပပန်လည်သုံးသပ်ပခင်း၊

အခွန်အယူခံခုံအေွဲ့သို့ အယူခံပခင်းနှင့် ပပည်ကထာင်စုတရားလွှတ်ကတာ်ချုပ်သို့ ဤအခန်းနှငအ
့် ညီ
ကလျှာြေ်ထားပခင်းမှအပ အပခားစစ်ကဆးစီရင်မှုတစ်ခုခု တွင် တရားစွဲဆို ပခင်းမပပုရ။
စီမံအုပ်ချုပ်မှုနည်းလမ်းအရခပန်လည်သုံးသပ်ခခင်း
၃၄။

(က)

အခွန်ေမ်းသည် ဦးစီးဌာန၏စည်းကကြ်မှု သို့မဟုတ် အပခားဆုံးပြတ်ချက်ကို ထကျနြ်မှု
မရှိြါက ပြန်လည်သုံးသြ်ထြးရန် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ ထလျှာက်ေားနိုငသ
် ည်။

(ခ)

အခွန်ေမ်းသည် ဆုံးပြတ်ချက်နှင်စ
့ ြ်လျဉ်းသည့် အထကကာင်းကကားစာလက်ခံရရှိသည့်
ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း စီမံအုြ်ချုြ်မှု နည်းလမ်းအရ ပြန်လည်သုံးသြ် ထြးရန်
အထသးစိတ်အထကကာင်းပြချက်များကို ထြာ်ပြလျက် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ ထလျှာက်ေား
ရမည်။

(ဂ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အခွန်ေမ်း၏ ထလျှာက်ေားချက်ကို စဉ်းစားသုံးသြ်၍
ဆုံ းပြတ် ရမည် ပြစ် ပြီ း ယင် းဆု ံးပြတ် ချက် နှ င့် အထကကာင်းပြချက် ကို အခွန်ေမ်းအား
စာပြင့် အသိထြးရမည်။

စီမံအုပ်ချုပ်မှုနည်းလမ်းအရ ခပန်လည်သုံးသပ်ခခင်းအဒပါ်အယူခံခခင်း
၃၅။

(က)

အခွန်ေမ်းသည် ြုေ်မ ၃၄၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ ဆုံးပြတ်ချက်ကို
ထကျနြ်မမ
ှု ရှိြါက ရက်ထြါင်း ၉၀ အတွင်း အခွန်အယူခံခုံအြွဲ့သို့ အယူခံဝင်နိုင်သည်။
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(ခ)

အခွန်ေမ်းသည် စီမံအုြ်ချုြ်မှုနည်းလမ်းအရ ပြန်လည်သုံးသြ်ပခင်းကို ထလျှာက်ေား
ခဲ့သည်မှာ ရက်ထြါင်း ၉၀ ထကျာ်လွန်ပြီးပြစ်ထသာ်လည်း ြုေ်မ ၃၄၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရ
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ ဆုံးပြတ်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ မရရှိြါက အဆိုြါ ရက်ထြါင်း ၉၀
ပြည့်သည့်ထန့မှစ၍ ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း ြုေ်မ ၃၄၊ ြုေ်မခွဲ (က) ြါ ဦးစီးဌာန၏
စည်းကကြ်မှု သို့မဟုတ် အပခားဆုံးပြတ်ချက်အထြါ် အခွန်အယူခံခုံအြွဲ့သို့ အယူခံဝင်နိုင်သည်။

သက်ဒသခပရန်တာဝန်
၃၆။

ြုေ်မ ၆၄၊ ြုေ်မခွဲ (ဃ) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်မှအြ စည်းကကြ်မှုမာှ းယွင်းထကကာင်း သက်ထသပြရန်

တာဝန်သည် စည်းကကြ်မှုကို ကန့်ကွက်သည့် အခွန်ေမ်းအထြါ်တွင် ကျထရာက်သည်။
အခငင်းပွားမှုမရှိဒသာ အခွန်ပမာဏများအဒပါ် ဆိုင်းငံ့မှုမရှိဒစခခင်း
၃၇။

(က)

အခွန်ေမ်းက စည်းကကြ်မှုအထြါ် စီမံအုြ်ချုြ်မှုနည်းလမ်းအရ ပြန်လည်သုံးသြ်ရန်
ထလျှာက်ေားပခင်း သို့မဟုတ် အယူခံထလျှာက်ေားပခင်းပြုထသာ်လည်း ညွှန်ကကားထရး
မှူးချုြ်က ြုေ်မ ၄၄ အရ အခွန် ထြးထဆာင်ရမည့် အချန်ိ ကိတ
ု ိုးပမှင်ထ
့ ြးပခင်းမရှိလျှင်
အခွန်ေမ်းသည် အပငင်းြွားမှုမရှိထသာ အခွန်ြမာဏများကို ထြးသွင်းပမဲ ထြးသွင်းရမည်။

(ခ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အပငင်းြွားမှုရှိထသာ အခွန်ြမာဏအတွက် အာမခံတင်သွင်းရန်
အခွန်ေမ်းအား ထတာင်းဆိုနိုင်သည်။

အပပီးသတ်စည်းကကပ်မှုဟု မှတ်ယူခခင်း
၃၈။

(က)

စည်းကကြ်မှုတစ်ခုသည် ြုေ်မ ၂၈ အရ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏ လုြ်ငန်းတာဝန်နှင့်
လုြ်ြိုင်ခွင့်နှင့် ြုေ်မခွဲ (ခ) တို့နှင့် မဆန့်ကျင်ထစဘဲ ြုေ်မ ၃၄ တွင် ခွင့်ပြုေားသည့်
ကာလစည် းကမ် းသတ်အ တွ င ် း ပြန်လ ည် ထလျှာက် ေ ားမှု တစ် စု ံ တ စ်ရ ာမရှိ လ ျှင ်
အပြီးသတ်စည်းကကြ်မပှု ြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ အပြီးသတ်စည်းကကြ်မပှု ြစ်ပြီး အခွန်ေမ်းက ြုေ်မ ၂၂ အရ ပြင်ဆင်
ေားထသာ အခွန်ထကကညာလွှာကို အချန်ိ မီတင်သွငး် ြါက ယင်းထကကညာလွှာြါ အခွန်
ြမာဏသည် စည်းကကြ်ပြီးသည့် အခွနြ
် မာဏေက်ြိုမိုမှသာလျှင် ပြင်ဆင်တင်သွင်းသည့်
အခွန်ထကကညာလွှာသည် အကျုးသက်
ိ
ထရာက်မှု ရှိထစရမည်။

ဒလျှာက်လွှာမိတ္တူဒပးပိခု့ ခင်း
၃၉။

အခွန်အယူခံခုံအြွဲ့ဥြထေ ြုေ်မ ၁၂ နှငအ
့် ညီ ထလျှာက်ေားသူ သို့မဟုတ် ထလျှာက်ေားပခင်း

ခံရသူက

အခွန်အယူခံခုံအြွဲ့၏ ဆုံးပြတ်ချက်အထြါ်

ထကျနြ်မမ
ှု ရှိသပြင့်

ပြည်ထောင်စုတရား

လွှတ်ထတာ်ချုြ်သို့ ထလျှာက်ေားသည့်အခါ ေိုသိုထ
့ လျှာက်ေားသည့်ထန့မှ ရက်သတ္တြတ် တစ်ြတ်အတွင်း
ထလျှာက်ေားသူက ေိုထလျှာက်လွှာမိတ္တူကို ထလျှာက်ေားခံရသူသို့ ထြးြိရ
ု့ မည်။
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အခန်း (၇)
အခွန်ဒပးဒဆာင်ရန်တာဝန်နှင့် အခွန်ဒပးဒဆာင်ခခင်း
အခွန်ဒပးဒဆာင်ရန်တာဝန်နှင့် ဒပးဒဆာင်ရမည့်သတ်မှတ်ရက်
၄၀။

(က)

အခွန်ထြးထဆာင်ရန် တာဝန် ရ ှ ိ သ ူ တ ိ ု င် းသည် အခွန်ဥြထေတစ်ရ ြ်ရ ြ်အ ရ သတ်မှတ်
ေားသည့် အချန်ိ ကာလတွင် အခွန်ကိုထြးထဆာင်ရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) နှငမ
့် ဆန့်ကျင်ထစဘဲ အခွန်ြမာဏကို စည်းကကြ်မှုအထကကာင်း ကကားစာတွင်
ထြာ်ပြေားသည့်ထန့ရက်တွင် ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ြုေ်မ ၂၇၊ ြုေ်မခွဲ (င) အရ သို့မဟုတ်
ြုေ်မ ၂၉၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရ ထစ့ထရာက်ထကကာင်း သတ်မှတ်ထြာ်ပြေားသည်ဟု မှတ်ယူ
ရမည့် ထန့ရက်တွင် ထသာ်လည်းထကာင်း ထြးထဆာင်ရမည်။

(ဂ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က သတ်မှတ်သည့်ထနရာနှင့် နည်းလမ်းအတိုင်း အခွန်ကို ထြးထဆာင်
ရမည်။

ကိုယ်စားခပုသူ၏ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ
၄၁။

(က)

ဤဥြထေအရ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ကိုယ်စားပြုသူ ဆိုသည်မှာ ထအာက်ြါတစ်ဦးဦးကို
ဆိုသည် (၁) ဥြထေအရ မစွမ်းထဆာင်နိုင်သည့် တစ်ဦးချင်းြုဂ္ဂိုလ်ပြစ်ြါက ယင်း၏ ြေိုယ်စား
ဝင် ထငွ ကိ ု ပေစ်က စ၊ အြေျ ိုးခံစ ားခွ င ့် ြေ ို ပ ေစ် ကစ လြေ် ခ ံ ရ ရှ ိ သ ည် ့ သိ ု ့ မဟု တ ်
လက်ခံြင
ို ခ
် ွင့်ရှိသည့် အုြ်ေိန်းသူ သို့မဟုတ် မန်ထနဂျာ၊
(၂) ကုမ္ပဏီပြစ်ြါက ကုမ္ပဏီ၏ အဓိကတာဝန်ရိှသူ၊
(၃) အစုစြ်လုြ်ငန်းပြစ်ြါက အစုဝင်ြုဂ္ဂိုလ်၊
(၄) ယုံမတ
ှ ်အြ်နှံမပှု ြစ်ြါက ယုံမတ
ှ ်အြ်နှံပခင်းခံရသူ၊
(၅) အစုစြ်လုြ်ငန်း သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီမှအြ အပခားြုဂ္ဂိုလ်စုပြစ်ြါက ယင်းြုဂ္ဂိုလ်စု၏
ကိုယ်စားရထငွထြးထငွများကို စာရင်းပြုစုရန် တာဝန်ရိသ
ှ ည့် ြုဂ္ဂိုလ်၊
(၆) ပြည်ထ ောင် စု အစိ ု းရပြစ်ြ ါက ယင် း ၏ကို ယ ်စ ား ရထငွထ ြးထငွ များကို စာရင်း
ပြုစုရန် တာဝန်ရိသ
ှ ည့်ြုဂ္ဂိုလ်၊
(၇) ကနပပည် ကတာ်က ြောင်စီ၊ တို င် းထေသကကီ း သို့ မဟု တ် ပြည် နယ် အစိ ု းရပြစ် ြါက
ယင်း၏ကိုယ်စား ရထငွထြးထငွများကို စာရင်းပြုစုရန် တာဝန်ရိသ
ှ ည့် ြုဂ္ဂိုလ်၊
(၈) နိုင်ငံပခားအစိုးရ သို့မဟုတ် နိုင်ငံပခားအစိုးရ၏ သံရုံး သို့မဟုတ် ထကာင်စစ်ထရးရာ
ဌာနခွ ဲ ပ ြစ် ြါက ယင် း၏ကိ ု ယ် စ ား နိုငင
် ထ
ံ တာ်အတွင်း၌ ရထငွထြးထငွများကို
စာရင်းပြုစုရန် တာဝန်ရှိသည့်ြုဂ္ဂိုလ်၊
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(၉) နိုင်ငံသားပြစ်ထစ၊ နိုင်ငံပခားသားပြစ်ထစ ပြည်ြတွင် ထနေိုင်သူပြစ်ြါက နိုင်ငံထတာ်
အတွင်းရှိ ယင် းြု ဂ္ဂိုလ် ြို င် ဆို င်ထ သာ လုြ် ငန် းအြွဲ့ အစည်းတစ်ခ ု၏ မန်ထနဂျာ
သို့မဟုတ် ယင်းြုဂ္ဂိုလ်၏ လုြ်ငန်းကိစ္စရြ်များကို တာဝန်ယူထဆာင်ရွက်သူ။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ

သတ်မှတ်ေားထသာ ကိုယ်စားပြုသူတစ်ဦးသည် တာဝန်များကို

ေမ်းထဆာင်နိုငစ
် ွမ်းမရှိြါက ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ဤဥြထေ၏ ရည်ရွယ်ချက်များ
အလို့ငှာ အပခားြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးကို ကိုယ်စားပြုသူအပြစ် သတ်မှတ်ထကကာင်း အထကကာင်း
ကကားစာပြင့် ထကကညာထြးနိုငသ
် ည်။
(ဂ)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ကိုယ်စားပြုသူတိုင်းသည် အခွန်ထြးထဆာင်ပခင်းအြါအဝင် ယင်းြုဂ္ဂိုလ်
အထြါ် ဤဥြထေအရ သတ် မ ှ တ် ေားသည့် တ ာဝန် မ ျား သိ ု ့ မဟု တ ် ဝတ္တ ရ ားများကိ ု
ထဆာင်ရွက်ရန် တာဝန်ရိသ
ှ ည်။

(ဃ)

ြုေ်မ ခွ ဲ (စ) ြါ ပြဋ္ဌာန် းချက်န ှ င ့် မ ဆန့် က ျင် ထ စဘဲ ြုေ်မ ခွ ဲ (ဂ) အရ ြု ဂ္ဂ ိုလ် တစ် ဦး၏
ကိ ု ယ် စ ားပြုသူ ထြးထဆာင် ရ မည့ ် အ ခွ န ် က ိ ု

ယင် း၏လက် ဝယ် တ ွ င် သိ ု ့ မဟု တ ်

ေိန်းချုြ်ပခင်း ထအာက်တွင်ရှိထနထသာ ေိုြဂ
ု ္ဂိုလ်ြိုငဆ
် ိုင်သည့် ရရန်ြိုငခ
် ွင့်မန
ှ ်သမျှ၏
တန်ြိုးြမာဏ အတိုင်းအတာအေိသာ ထြးထဆာင်ရန် တာဝန်ရိှသည်။
(င)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏ ကိုယ်စားပြုသူသည် ယင်းြုဂ္ဂိုလ်၏ကိုယ်စား ထြးထဆာင်လိုက်သည့်
အခွန်ြမာဏကို ယင်းြုဂ္ဂိုလ်ေံမှ ပြန်လည်ရယူရန်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ ယင်းကိုယ်စားပြု
သူ၏ လက်ဝယ်တွင် သို့မဟုတ် ေိန်းချုြ်ပခင်း ထအာက်တွင်ရှိထနထသာ ေိုြုဂ္ဂိုလ်ြိုင်ဆိုင်သည့်
ထငွထကကးများအနက်မှ အခွန်ထြးထဆာင်လိုက်သည့်ြမာဏကို ေိန်းသိမ်းေားပခင်းကို
ထသာ်လည်းထကာင်း ထဆာင်ရွက်ခွင်ရ
့ ှိသည်။

(စ)

ကိုယ်စားပြုသူ ထြးထဆာင်ရန်ရိှသည့် အခွန်ကိုထြးထဆာင်ပခင်းမပြုရထသးမီ ယင်း
ကိုယ်စားပြုသူသည် ထအာက်ြါအတိုင်း ထဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ယင်းအခွန်ကို ထြးထဆာင်ရန်
ကိုယ်တိုင်တာဝန်ရိထ
ှ စရမည် (၁) လက်ခံရရှိသည့် သို့မဟုတ် စုထဆာင်းရရှိသည့် အခွန်ထြးထဆာင်ရန် ထငွထကကးကို
လွှဲထပြာင်းပခင်း၊ ထြးထချပခင်း သို့မဟုတ် ကုန်ခန်းထအာင် ထဆာင်ရွက်ပခင်း သို့မဟုတ်
(၂) ယင်းကိုယ်စားပြုသူ၏ လက်ဝယ်တွင်ရှိထနသည့် သို့မဟုတ် အခွန်ထြးထဆာင်ရမည့်
အချန်ိ ကျထရာက်ပြီးမှ ကိုယ်စားပြုသူေံထရာက်ရှိလာသည့် အခွန်ေမ်းြိုင်ဆိုင်သည့်
ထငွထကကး သို့မဟုတ် ရန် ြုံထငွမ ှအခွန် ကို တရားဝင် ထ ြးထဆာင်န ိ ုင ် ခဲ ့ထ စကာမူ
ထြးထဆာင်ပခင်းမရှိဘဲ ယင်းထငွထကကး သို့မဟုတ် ရန်ြုံထငွအား ကုန်ခန်းထအာင်
ထဆာင်ရွက်ပခင်း။
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(ဆ)

ဤြုေ ် မ ြါ မည် သ ည့ ်ပ ြဋ္ဌာန် းချက် ကမျှ ြု ဂ္ဂိ ုလ် တ စ် ဦးဦး၏ ကို ယ ်စ ားပြုသူက
ေမ်းထဆာင်ရန် ြျက်ကွက်ပခင်းထကကာင့် ယင်းြုဂ္ဂိုလ်ေမ်းထဆာင်ရမည့် တာဝန်များမှ
သက်သာခွင်မ
့ ရှိထစရ။

(ဇ)

ြု ဂ္ဂ ိ ုလ် တစ် ဦးဦးတွ င ် ကိ ုယ ်စ ားပြုသူ နှ စ ် ဦး သိ ု့မ ဟု တ ် ယင် းေက် ြ ိ ုမ ိ ုေ ားရှိ ြ ါက
ဤြုေ်မ ြါ တာဝန် န ှ င ့် ဝ တ္တ ရ ားများသည် ကိုယ် စားပြုသူမ ျားတွင် ြူ းတွဲ၍ သာမက
ကိုယ်စီကိုယ်ငှလည်း တာဝန်ရိထ
ှ စရမည်ပြစ်ပြီး ယင်းတာဝန်များကို ကိုယ်စားပြုသူ
တစ်ဦးဦးအား ေမ်းထဆာင်ထစနိုင်သည်။

( စျ )

ဤဥြထေြါ ရည်ရွယ်ချက်များအလို့ငှာ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က အပခားနည်းအားပြင့်
ညွှ န ် ကကားခဲ ့ သည် မှ အ ြ ထအာက်ထ ြာ်ပ ြြါ ြျက် သ ိ မ ် းလိ ု က် သ ည့ ် အစုစြ်လုြ်ငန်း
သို့မဟုတ် အသင်းအြွဲ့ သို့မဟုတ် အြွဲ့အစည်းနှင့် အသစ်ြွဲ့စည်းလိုက်သည့် အစုစြ်
လုြ်ငန်း သို့မဟုတ် အသင်းအြွဲ့ သို့မဟုတ် အြွဲ့အစည်းသည် တူညီ၍ တစ်ခုတည်း
ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည် (၁) အစုဝင် သို့မဟုတ် အြွဲ့ဝင်အားလုံးမဟုတ်ထသာ်လည်း တစ်ဦးတစ်ထယာက် သို့မဟုတ်
တစ်ဦးတစ်ထယာက်ေက်ြ၍
ို အနားယူပခင်း သို့မဟုတ် နုတ်ေွက်ပခင်းထကကာင့်
ပြစ်ထစ၊ အစုဝင်အသစ် သို့မဟုတ် အြွဲ့ဝင်အသစ် ဝင်ထရာက်ပခင်းထကကာင့်ပြစ်ထစ
အစုစြ်လုြ်ငန်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အပခားတရားဝင် ြွဲ့စည်းေားပခင်းမရှိသည့်
အသင်းအြွဲ့ သို့မဟုတ် အြွဲ့အစည်းတစ်ခုအထနပြင့် ြျက်သိမ်းပခင်း သို့မဟုတ်
ဆက်လက်ရြ်တည်မှု မရှိထတာ့ပခင်း၊
(၂) ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များမှအြ အစုစြ်လုြ်ငန်း၊ အသင်းအြွဲ့ သို့မဟုတ် အြွဲ့
အစည်းအသစ်တစ်ခုကို ကျန်ရှိသည့် အြွဲ့ဝင်များပြင့်ပြစ်ထစ၊ ကျန်ရှိသည့် အြွဲ့ဝင်
များနှင့် တစ်ဦး သို့မဟုတ် တစ်ဦးေက်ြသ
ို ည့် အြွဲ့ဝင်အသစ်များပြင့်ပြစ်ထစ
ြွဲ့စည်းပခင်း၊
(၃) ြျက်သိမ်းလိုက်သည့် အစုစြ်လုြ်ငန်း သို့မဟုတ် အသင်းအြွဲ့ သို့မဟုတ် အြွဲ့အစည်းက
ထဆာင်ရွက်ခဲ့သည့်လုြ်ငန်းကို အသစ်ြွဲ့စည်းလိုက်သည့် အစုစြ်လုြ်ငန်း သို့မဟုတ်
အသင်းအြွဲ့ သို့မဟုတ် အြွဲ့အစည်းက ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်လျက်ရှိပခင်း။

(ည)

အခွန်ေမ်းထသဆုံးပြီးထနာက်တွင်ပြစ်ထစ၊ အခွန်ေမ်း၏ြိုင်ဆိုင်မှုကို ထ ကးပမီပြင့် သိမ်းဆည်း
ခံရပြီးထနာက်တွင်ပြစ်ထစ ယင်းြိုင်ဆိုင်မှုကို စီမံထဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ယုံမှတ်အြ်နှံပခင်း
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ခံရသူက ယင်းကိုယ်တိုင်ထသာ်လည်းထကာင်း၊ အပခားတစ်ဦးပြင့်ထသာ်လည်းထကာင်း
အခွန်စည်းကကြ်ေိုက်သည့်လုြ်ငန်းကို ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်လျှင် သို့မဟုတ် အခွန်
စည်းကကြ်ေိုက်သည့် လုြ် ငန် းကိုရ ြ်စ ဲထရးအတွ က် ထဆာင်ရွက်လျှင် အခွန်ေမ်း၏
ြိုင်ဆိုင်မှုကို ကိုယ်စားပြုထဆာင်ရွက်သည့် စီမံထဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ယုံမှတ်အြ်နှံပခင်း
ခံရသူသည် ဤဥြထေြါ ရည်ရွယ်ချက်များအလို့ငာှ ယင်းအခွန်စည်းကကြ်ေိုက်သည့်
လုြ်ငန်းအတွက် အခွန်ေမ်းအပြစ် မှတ်ယူရမည်။
( ဋ ) အထြါင် ခ ံ သ ူ တ စ် ဦးသည် ထြါင် န ှ ံ သ ူ အ ခွ န ် ေ မ် း တစ် ဦ းေံ မ ှ အထြါင် ြ စ္စ ည ် းအပြစ်
သတ်မှတ်ေားသည့် ထပမယာ သို့မဟုတ် အပခားြစ္စည်းကို လက်ဝယ်ြင
ို ဆ
် ိုင်ေားရှိပြီး
ယင်းထပမယာ သို့မဟုတ် အပခားြစ္စည်းကို အသုံးပြု၍ အခွန်ကျသင့်သည့် လုြ်ငန်း
ထဆာင်ရွက်မရ
ှု ှိြါက ယင်းထပမယာ သို့မဟုတ် ြစ္စည်းကို လက်ဝယ်ေားရှိသည့် ကာလ
အတွင်း အခွန်ကျသင့်သည့် လုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်မှု ပြုလုြ်ထနထသာ အခွန်ေမ်းအပြစ်
မှတ်ယူရမည်။
(ဌ)

ဤဥြထေြါရည်ရွယ်ချက်များအလို့ငှာ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် တစ်ခုေက်ြိုထသာ ကိစ္စရြ်
များအတွက် ယုံမတ
ှ ်အြ်နှံပခင်းခံရသူအပြစ် ထဆာင်ရွက်ြါက ယင်းသို့ယုံမှတ်အြ်နှံမှု
တစ်ခုချင်းစီအတွက် သီးပခားြုဂ္ဂိုလ်အပြစ် မှတ်ယူထဆာင်ရွက်ရမည်။

ကုမ္ပဏီေျက်သိမ်းပပီးဒနာက်အခွန်ဒပးဒဆာင်ရမည့်တာဝန်
၄၂။

(က)

ဤြုေ်မသည် ြင်ရင်းမှနုတ်ယူ၍ ထြးထဆာင်ရမည့် အခွန်ဆိုင်ရာတာဝန်များ အြါအဝင်
ထြးထဆာင်ရမည့်အခွန်များကို ထြးထဆာင်ပခင်းမရှိဘဲ ြျက်သိမ်းသွားသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့်
သက်ဆိုင်သည်။

(ခ)

ကုမ္ပဏီြျက်သိမ်းချန်ိ တွင် အစုရှယ်ယာရှင်ပြစ်ခဲ့ထသာ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ထြးထဆာင်ရပခင်း
မရှိထသးသည့်အခွန်ကို ကုမ္ပဏီြျက်သိမ်းချန်ိ မတိုင်မီ တစ်နှစ်အတွင်း အစုရှယ်ယာရှင်
အထနပြင့် ကုမ္ပဏီမှ ခွဲထဝရရှိသည့် ထငွထကကး သို့မဟုတ် ြစ္စည်းြမာဏအေိ ထြးထဆာင်ရန်
ြူးတွဲ၍သာမက ကိုယ်စီကိုယ်ငှလည်း တာဝန်ရိထ
ှ စရမည်။

(ဂ)

ဤြုေ ် မ တွ င် ထ ြာ် ပ ြေားသည့ ် ကု မ ္ပ ဏ ီ ၏ ထြးထဆာင် ရမည့် အ ခွန ် သ ည် ကု မ ္ပ ဏ ီ
ြျက် သ ိ မ် းချ န်ိ တ ွ င ်ရ ှ ိ သ ည့ ် အစုရ ှ ယ် ယ ာြိ ု င် ရ ှ င ်များနှ င့ ် ကွ ဲ ပ ြားသည့် အစု ရ ှယ ် ယာ
ြိုင်ရှင်များ၏ ြိုင်ဆိုင်မှုထအာက်ရှိ အချန်ိ ကာလအတွင်း ထြးထဆာင်ရမည့် အခွန်ပြစ်ြါက
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ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်အထနပြင့် ကုမ္ပဏီကထြးဆာင်ရမည့်အခွန်ကို အခွန်ထြးထဆာင်
ရမည့်အချန်ိ ကာလအတွင်း ကုမ္ပဏီ၏အစုရှယ်ယာရှင်ပြစ်ခဲ့သူေံမှ ထကာက်ခံနိုင်သည်။
(ဃ)

ဤြုေ်မအရ ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွက် အခွန်ထြးထဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည်
ကုမ္ပဏီက ရြိုင်ခွင့်ရှိသည့် အခွင့်အထရးများကို ဦးစီးဌာနေံမှ ထတာင်းခံနိုငသ
် ည်။

(င)

ကု မ ္ပ ဏ ီ သည် ြျက် သ ိ မ ် းချ ိန် တ ွင ် အခွ န် က င် းရှ င ်းထကကာင် း လက် မ ှ တ ်ရ ရှ ိေ ားြါက
ဤြုေ်မအရ အခွန်ထြးထဆာင်ရမည့် မည်သည့်ြုဂ္ဂိုလ်မဆို အခွန်ထြးထဆာင်ရန်တာဝန်
မရှိထစရ။

ခပန်အမ်းခခင်း
၄၃။

(က)

အခွန်ေမ်းထြးထဆာင်ေားသည့် အခွန်ြမာဏသည် စည်းကကြ်သည့်ြမာဏ သို့မဟုတ်
ထြးထဆာင်ရန်တာဝန်ရှိသည့်ြမာဏေက် ထကျာ်လွန်ထနလျှင် ယင်းြိုထငွကို ညွှန်ကကားထရး
မှူးချုြ်က ပြန်အမ်းရမည်။ ယင်းသို့ပြန်အမ်းရာတွင် (၁) အခွန်ေမ်းထြးထဆာင်ရမည့် ဤဥြထေနှင့် သက်ဆိုင်သည့် စည်းကကြ်ပြီးသည့်
အခွန်၊ အတိုး သို့မဟုတ် ေဏ်ထကကးထငွများကို ခုနှိမ်ရမည်။
(၂) ေို့အပြင် ကျန်ရိသ
ှ ည့်ပြန်အမ်းထငွြမာဏမှ လာမည့် ၁၂ လအတွင်း အခွန်ေမ်း
ထြးထဆာင်ရမည့်အခွန်တာဝန်ကို ကကိုတင်ခွန်ြမာဏအပြစ် ခုနှိမ်ရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) နှင့် မဆန့်ကျင်ထစဘဲ ပြန်အမ်းရန်ရိှသည့် ြမာဏအားလုံးကို အခွန်ေမ်း
အား ပြန်အမ်းရမည်။

(ဂ)

ဤြုေ ် မအရ ပြန်အ မ် းထငွ သိ ု့ မ ဟု တ် ခု နှ ိ မ ် ခွ င ့ ်က ိ ု စည် းကကြ် မှု န ှ င့ ် စြ်လ ျဉ် းသည့်
သက်ဆိုင်ရာအခွန်ကာလကုန်ဆုံးပြီး ထပခာက်နှစ်အတွင်း အခွန်ေမ်းက ထလျှာက်ေား
ထတာင် းခံ ပ ခင် း သိ ု ့ မ ဟု တ ် ယင် းကာလအတွ င ် း ညွှ န ် က ကားထရးမှ ူ းချုြ် က ထတွ ့ ရှ ိ
ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြစ်မှသာ ခွင့်ပြုနိုင်သည်။

အခွန်ဒပးဒဆာင်ရမည့်ရက်တိုးခမှင့်ခခင်း
၄၄။

(က)

အခွန်ေမ်းသည် ြုေ်မ ၄၀ အရ အခွန်ထြးထဆာင်ရန် သတ်မှတ်ေားသည့် ထန့ရက်ေက်
ထကျာ်လွန်၍ အခွန်ထြးထဆာင်ရမည့်အချန်ိ ကို တိုးပမှင့်ထြးရန် သတ်မှတ်ေားသည့်
ြုံစံပြင့် ညွှန် ြေားကရးမှူးချုပ်ထံ ထလျှာက်ေားနိုင်သည်။

(ခ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် လုံထလာက်ထသာအထကကာင်းအရင်းရှိြါက အခွန်ထြးထဆာင်
ရမည့အ
် ချန်ိ ကို ြုေ်မခွဲ(က) အရ ထတာင်းခံသည့်အတိုင်း တိုးပမှင့်ထြးနိုင်သည် သို့မဟုတ်
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အခွန်ေမ်းထတာင်းခံသည့် အချန်ိ နှင့်ကွဲပြားသည့် အချန်ိ ကာလတစ်ရြ်ကို တိုးပမှင့်ထြး
နိုငသ
် ည်။ ေို့အပြင် အခွန်ထြးထဆာင်နိုငထ
် စရန်အလို့ငှာ ထြးထဆာင်ရမည့်ြမာဏကို
အရစ်ကျ ထြးထဆာင်ထစပခင်းကဲ့သို့ထသာ လိုအြ်သည့် အစီအစဉ်များလည်း ပြုလုြ်နိုင်သည်။
(ဂ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ထလျှာက်ေားချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်ထနမှ ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ယင်း၏ဆုံးပြတ်ချက်ကို အခွန်ေမ်းေံ စာပြင့် အထကကာင်း
ကကားပခင်းမပြုလျှင် ယင်း၏ထလျှာက်ေားချက်ကို ခွင့်ပြုပြီးပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

(ဃ)

အခွန်ေမ်းသည် ြုေ်မခွဲ(က)အရ အခွန်ထြးထဆာင်ရမည့်အချန်ိ တိုးပမှင့်ရရှိထစကာမူ
အခန်း (၈) ြါ အတိုးကို ထြးထဆာင်ရမည်။

(င)

အခွန်ေမ်းအား အခွန်ကိုအရစ်ကျထြးသွငး် ရန် ခွင်ပ့ ြုပခင်းအားပြင့် အချန်ိ တိုးပမှင့်ခွင့်
ပြုထြးထသာ်လည်း အခွန်ေမ်းကအရစ်ကျထြးသွင်းရာ၌ ြျက်ကွက်ြါက ထြးသွင်းရန်
ကျန်ရိသ
ှ ည့် အခွန်အားလုံးကို ချက်ချင်းထြးသွင်းထစရမည်။

အခွန်ဒပးဒဆာင်ရန် ပျက်ကွကခ် ခင်း
၄၅။

(က) အခွန်ထြးထဆာင်ရန် သတ်မှတ်ရက်တွင် အခွန်တစ်ရြ်ကို ထြးထဆာင်ပခင်းမရှိြါက
ညွှ န ် ကကားထရးမှ ူ းချုြ် သည် အခွန ်ေမ် းေံ သို ့ အခွန ်ထြးထဆာင် ရန် ထတာင်းခံ သည့ ်
အထကကာင်းကကားစာကို ထြးြိန
ု့ ိုင်သည်။
( ခ ) ြုေ်မခွဲ (က) အရ အထကကာင်းကကားစာတွင် ထအာက်ြါအချက်များကို ထြာ်ပြရမည် (၁) အခွန်ေမ်း၏အမည်၊
(၂) အခွန်ေမ်းမှတ်ြုံတင်အမှတ်၊
(၃) အထကကာင်းကကားစာ ေုတ်ထြးသည့်ရက်စွဲ၊
(၄) အခွန်ြမာဏ၊ အတိုးနှင့်ထြးထဆာင်ရမည့်ေဏ်ထကကးထငွနှင့် ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့်
အခွန်ကာလ သို့မဟုတ် အခွန်ကာလများ၊
(၅) ြုေ်မခွဲငယ် (၄) ြါ ြမာဏများကို ထြးထဆာင်ရန် ထတာင်းခံချက်၊
(၆) ထြးထဆာင်ရမည့်ထနရာ၊
(၇) အထကကာင်းကကားစာရရှိသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း အခွန် ထြးသွင်းပခင်း
မရှိလျှင် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အထကကာင်းကကားစာတွင် သတ်မှတ်ထြာ်ပြ
ေားသည့ ် ြမာဏများကိ ု ထ ကာက် ခ ံ ရန် အရထကာက် ခ ံ မှု နည် းလမ် းများကိ ု
ကျင့်သုံးထဆာင်ရွက်ြုင
ိ ်ခွင့်ရှိထကကာင်း အခွန်ေမ်းအား အသိထြးချက်။
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(ဂ)

အခွန်ေမ်းသည် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံမှ ဤြုေ်မအရ အထကကာင်းကကားစာကို လက်ခံ
ရရှိသည့်ထန့မှ ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း အခွန်ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွက်ြါက မထြးထဆာင်
သည့်အခွန်ကို မထပြကျန်ထငွအပြစ်လည်းထကာင်း၊ ယင်းအခွန်ေမ်းအား ြျက်ကွက်သူအပြစ်
လည်းထကာင်း သတ်မှတ်ရမည်။

(ဃ) အခွန်ေမ်းသည် ထအာက်ြါအစီအစဉ်တစ်ရြ်ရြ်ကို လိုက်နာထဆာင်ရွက်ြါက ြုေ်မခွဲ (ဂ)
နှင့် အကျုံးဝင်ပခင်းမရှိထစရ (၁) အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်နှင့်အညီ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က သထဘာတူခွင့်ပြုသည့်
အခွန်ထြးထဆာင်ရန် အစီအစဉ်တစ်ရြ်ကို လိုက်နာထဆာင်ရွက်လျက်ရှိပခင်း၊
(၂) ြုေ်မ ၄၄ အရ အခွန်ထြးသွင်းရန် အချန်ိ တိုးပမှင့်ရရှိပခင်း။
အခွန်ဒပးဒဆာင်ရမည့် အစီအစဉ်
၄၆။

(က)

အခွန်ေမ်းက ထြးထဆာင်ရန်ရှိသည့် အခွန်နှင့်စြ်လျဉ်း၍ အခွန်တစ်ရြ်ချင်းစီအလိုက်
ထအာက်ြါ အစီအစဉ်အတိုင်း ထြးထဆာင်ရမည် (၁)

ေဏ်ထကကးထငွများ၊

(၂) အတိုး၊
(၃) ြင်မအခွန်ြမာဏ။
(ခ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ထအာက်ြါအထပခအထနတစ်ရြ်ရြ်နှင့်စြ်လျဉ်း၍

အခွန်

ထြးထဆာင်မှုသည် စည်းကကြ်ပြီးခဲ့ထသာ ထြးထဆာင်ရမည့် မည်သည့်အခွန်အမျုးအစား
ိ
ပြစ်ထကကာင်း သတ်မှတ်နိုင်သည် (၁) အခွန်ေမ်းက ထြးထဆာင်မှုသည် မည်သည့်အခွန်အမျုးအစား၊
ိ
မည်သည့်အခွန်
ကာလအတွက် ထြးသွင်းသည်ဟု ထြာ်ပြမှုမရှိပခင်း၊
(၂) အခန်း (၉) အရ အခွန်အရထကာက်ခံပခင်း။
ဒငွဒကကး
၄၇။

အခွန် ဥြထေတစ်ရြ်ရ ြ် တွင ် သီ းပခားပြဋ္ဌာန် းေားပခင် းမရှိလ ျှင် အခွန်နှင့် ပြန်အမ်းထငွတို့ကို

ကျြ်ထငွပြင့် ထြးသွင်းပခင်း သို့မဟုတ် ပြန်အမ်းပခင်း ပြုရမည်။
အခန်း (၈)
အတိုး
အတိုးဆိုင်ရာ ဒယဘုယျခပဋ္ဌာန်းချက်
၄၈။

(က)

အခွန်တစ်ရြ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် အတိုးနှငစ
့် ြ်လျဉ်း၍ ထဆာင်ရွက်ရာတွင် အခွန်ထြး
ထဆာင်ပခင်း၊ အခွန်ထကာက်ခံပခင်း၊ အပငင်းြွားပခင်းတို့နှင့်စြ်လျဉ်းသည့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်း
များအတိုင်း ကျင့်သုံးရမည်။
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(ခ)

ဤဥြထေအရ ထြးထဆာင်ရမည့် အတိုးကို သီးပခားတွက်ချက်ရမည်ပြစ်ပြီး ယင်းသည်
ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် ေဏ်ထကကးထငွအပြင် ေြ်ထဆာင်းကျသင့်ပခင်း
ပြစ်သည်။

(ဂ)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ဤအခန်းအရ အတိုးထြးသွင်းခဲ့ပြီး ယင်းြုဂ္ဂိုလ်သည် ယင်းအတိုးနှင့်
ဆက်စြ်သည့်ြမာဏအတွက် ထြးထဆာင်ရန်တာဝန်မရှိထကကာင်း ထတွ့ရှိခဲ့လျှင် ထြးသွင်း
ခဲ့သည့် အတိုးြမာဏကို ယင်းြုဂ္ဂိုလ်ေံ ပြန်အမ်းရမည်။

ဒလျာ့နည်းဒပးဒဆာင်မှုများအတွက်အတိုး
၄၉။

(က)

အခွန်ြမာဏတစ်ရြ်ကို သတ်မှတ်ရက်တွင် ထြးထဆာင်ခဲ့ပခင်းမရှိြါက အခွန်ေမ်းသည်
ထြးထဆာင် ရ မည့ ် သတ် မ ှ တ ် ရ က် မှ အ စပြု၍ အခွ န ် ထ ြးထဆာင် သ ည့် ထ န့ရက်အ ေိ
ကာလအတွက် ယင်းြမာဏအထြါ် အတိုးထြးထဆာင်ရမည်။

(ခ)

စည် းကကြ် မှု အ သစ် သိ ု ့ မ ဟု တ ် ပြင် ဆ င် စ ည် းကကြ် မ ှုအ ရ အခွန ် ထ ြးထဆာင် ရ မည့ ်
ကိစ္စတွင် အတိုးကို အခွန်ထြးထဆာင်ရမည့် မူလသတ်မှတ်ရက်မှ စတင်တွြေ်ချြေ်ရမည်။

ခပန်အမ်းဒငွအတွက် အတိုး
၅၀။

(က)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ြုေ်မ ၄၃၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ ပြန်အမ်းရမည့်ြမာဏ တစ်ရြ်
ရှိြါက ပြန်အမ်းထငွထြါ်ထြါက်သည့်ရက်စွဲမှ ပြန်အမ်းထငွကို အမှန်တကယ် ထြးအြ်သည့်
ရက်စွဲအေိ ကာလအတွက် ပြန်အမ်းရမည့် ြမာဏအထြါ်တွင် အတိုး ထြးအြ်ရမည်။

(ခ)

ပြန်အမ်းထငွတစ်ရြ်ကို ြုေ်မ ၄၃၊ ြုေ်မခွဲ (က) အရ ထနာက်ေြ်ထြးထဆာင်ရန် တာဝန်
ရှ ိ သ ည့် အခွ န် က ျသင့ ် မ ှုအ တွ က် ခုန ှ ိမ ် ပ ြီ းပြစ် ြါက အခွ န ်ေ မ် းသို ့ ပြန် အမ် းရမည့ ်
ြမာဏကို ယင်းအခွန်ကျသင့်မှုအတွက် ထြးသွင်းရမည့် သတ်မှတ်ရက်တွင် ထြးအြ်ပြီး
ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။

အတိုးနှုန်း
၅၁။

ဝန်ကကီးဌာနသည် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအြွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပြင့် အတိုးနှုန်း သတ်မှတ်ပခင်း၊

ပြင်ဆင်ပခင်းတို့ကုိ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ ေုတ်ပြန်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
အခန်း (၉)
အခွန်အရဒကာက်ခံခခင်း
အခွန်အရဒကာက်ခံခခင်းဆိုင်ရာ ဒယဘုယျခပဋ္ဌာန်းချက်
၅၂။

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ြုေ်မ ၄၅ အရ ြျက်ကွကသ
် ူအပြစ် သတ်မှတ်ပခင်းခံရသူအထြါ်

ဤအခန်းြါ မည်သည့်နည်းလမ်းကိုမဆို ကျင့်သုံး၍ အရထကာက်ခံနိုင်သည်။
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အခွန်အရဒကာက်ခံခခင်းအတွက် ကာလစည်းကမ်းသတ်
၅၃။

(က)

အခွန်ေမ်းကို ြျက်ကွက်သူဟု သတ်မှတ်သည့် ထန့ရက်မှစတင်၍ ထပခာက်နှစ်အတွင်း
ဤအခန်းြါ ဥြထေထကကာင်းအရ အရထကာက်ခံမှုနည်းလမ်းများကို စတင်ထဆာင်ရွက်
ရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) နှငမ
့် ဆန့်ကျင်ထစဘဲ မထြးထဆာင်ရထသးထသာ အခွန်၊ အတိုး သို့မဟုတ်
ေဏ် ထကကးထငွ ကိ ု အရထကာက် ခ ံ ရန် ဤဥြထေအရ ထဆာင်ရွက်ချက်တစ်ခုခုအထြါ်
ကာလစည်းကမ်းသတ်နှင့်ြတ်သက်သည့် မည်သည့်ဥြထေပြဋ္ဌာန်းချက်ကမျှ ဟန့်တားမှု
သို့မဟုတ် သက်ထရာက်မှု မရှိထစရ။

ဒကာက်ခံ၍မရရှိနိုင်ဒသာ အခွန်မဒခပကျန်ဒငွများကို စာရင်းမှ ပယ်ေျက်ခခင်း
၅၄။

(က)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ ထြးထဆာင်ရမည့် အခွန်၊ အတိုး
သို့မဟုတ် ေဏ်ထကကးထငွြမာဏတစ်ရြ်ရြ်ကို အရထကာက်ခံနိုင်ပခင်းမရှိြါက ပြည်ထောင်စု
ဝန်ကကီးသည် ပပည်ကထာင်စုအစိုးရအေွဲ့၏ သထဘာတူညီချက်ပြင့် နိုငင
် ထ
ံ တာ်အစိုးရသို့
ထ ကးပမီအပြစ် ထြးထဆာင်ရန်ရှိသည်ကို ြယ်ြျက်ထကကာင်း အမိန့်ချမှတ်နိုင်သည်။

(ခ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ြုေ်မခွဲ (က) အရ ထ ကးပမီြယ်ြျက်ထြးခဲ့သည့် ြုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးေံတွင် မထြးထဆာင်ရထသးသည့် ထ ကးပမီြမာဏအားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်
တစ်ြိုင်းကို ပြန်လည်ရရှိရန် သိမ်းဆည်းနိုငမ
် ည့်ရရန်ြိုင်ခွင့်များရှိသည်ဟု ထတွ့ရှိလျှင်
ြုေ်မခွဲ (က) အရ ချမှတ်ခဲ့သည့် အမိန့်ကို ပြည်ထောင်စုဝန်ကကီး၏ သထဘာတူညီချက်ပြင့်
ပြန်လည်ရုြ်သိမ်းပြီး ထ ကးပမီထြးဆြ်ရန် ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုငသ
် ည်။

တရားဝင်ရပ်တည်မှုရှိသည့် ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ပုဂ္ဂိုလ်စု၏ မန်ဒနဂျာများ (Managers of Entities)
၅၅။

(က)

တရားဝင်ရြ်တည်မှုရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်စု တစ်ခုသည် အခွန်ကို အချန်ိ မီ
ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွက်ခဲ့လျှင် ယင်းြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်စု၏ မန်ထနဂျာ သို့မဟုတ်
မည်သည့်အချန်ိ တွင်မဆို မန်ထနဂျာအပြစ်ထဆာင်ရွက်ခဲ့ြူးသူ တစ်ဦးချင်းသည် သက်ဆိုင်မှု
ရှိ သည့်အ ချ န်ိ မှ စတင်၍ ယင် းြုဂ္ဂိုလ် သို့မ ဟု တ် ြု ဂ္ဂိုလ်စုအပြင် အပခားအလားတူ
ြု ဂ္ဂ ိ ုလ် တစ် ဦးချင် းစီ န ှင ့ ် ြူးတွဲ၍သာမက ကိ ု ယ ် စီက ိ ု ယ် င ှ လ ည် း အခွန်ထြးထဆာင်ရန်
တာဝန်ရိသ
ှ ည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်သည် ယင်းတရားဝင်ရြ်တည်မှုရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ်
ြုဂ္ဂိုလ်စုအထနပြင့် ဆက်လက်တည်ရှိပခင်းမရှိထစကာမူ သက်ထရာက်မှုရှိသည်။
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(ဂ)

မန်ထနဂျာတစ်ဦးသည် အခွန်ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွကမ
် ှု စတင်ထြါ်ထြါက်ပခင်း နှင့်
ဆက်လက်ပြစ်ြွ ားပခင် းမရှိထစရန် ကာကွယ ် တ ားဆီ းမှု က ို မန်ထနဂျာရာေူးရှ ိသည့်
သာမန်ဆ င်ပ ခင်တ ုံ တရားရှိ သူ တစ် ဦးက ကျင့ ် သု ံ းထဆာင် ရွ က ် မည် ပြစ်သည့်အတိုင်း
ဂရုပြုမှု၊ အားေုတ်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှုတို့ပြင့် ကျင့်သုံးထဆာင်ရွက်ခဲ့လျှင် ြုေ်မခွဲ (က)သည်
ယင်းမန်ထနဂျာအထြါ် သက်ထရာက်မှုမရှိထစရ။

(ဃ)

မန်ထနဂျာသည် အစုစြ်လုြ်ငန်းတစ်ခု၏ လက်ရှိအစုဝင်ပြစ်လျှင် ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရ
အကာအကွယ်ကို မရရှိထစရ။

(င)

ဤြုေ်မအရ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ မန်ထနဂျာတစ်ဦးက

ထြးထဆာင်ရမည့် အခွန်

ြမာဏများသည် မန်ထနဂျာ၏ ကိုယ်တိုင် အခွန်ထြးထဆာင်ရန်တာဝန် ပြစ်သည်။
(စ)

မန်ထနဂျာတစ်ဦးသည် ြုေ်မခွဲ (က) အရ အခွန်ထြးထဆာင်ရန်တာဝန်ရိှသည့်အတွက်
အခွန်ထြးထဆာင်ခဲ့လျှင် ယင်းမန်ထနဂျာသည် ထြးထဆာင်ေားသည့်ြမာဏကို တရားဝင်
ရြ်တည်မှုရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်စုေံမှ ရရန်ရှိသည့် ထ ကးပမီအပြစ် ပြန်လည်
ရယူနိုင်သည်။

(ဆ)

တရားဝင်ရြ်တည်မှုရှိသည့်ြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်စုတစ်ခု၏ သက်ဆိုင်ရာ အခွန်အတွက်
စည်းကကြ်ရမည့် ကာလစည် းကမ် းသတ် က ုန ် ဆ ုံ းသွ ာ းြါက ယင်းြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ်
ြုဂ္ဂိုလ်စုတစ်ခု၏ မန်ထနဂျာအထြါ် ဤြုေ်မအရ စည်းကကြ်မှု မပြုနိုင်။

(ဇ)

ဤြုေ်မအရ (၁) တရားဝင်ရြ်တည်မှုရှိသည့်ြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်စု၏ မန်ထနဂျာဟု ဆိုရာတွင်
ယင်းြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်စု၏ မန်ထနဂျာအပြစ် ထဆာင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟု
မှတ်ယူနိုင်သည့် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးလည်း ြါဝင်သည်။
(၂) သက်ဆိုင်မှုရှိသည့်အချန်ိ ဆိုသည်မှာ တရားဝင်ရြ်တည်မှုရှိသည့် ြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ်
ြုဂ္ဂိုလ်စု၏ အခွန်တာဝန်တစ်ရြ်ရြ်ကို ထြါ်ထြါက်ထစထသာ အထကကာင်းပခင်းရာများ
မတိုင်မီ ထပခာက်လကာလကို ဆိုသည်။

တရားစွဲဆိုခခင်းဆိုင်ရာလုပ်ေုံးလုပ်နည်းများ
၅၆။

(က)

ထြးသွင်းရန်ရှိထနသည့် အခွန်သည် နိုင်ငံထတာ်အစိုးရသို့ ထြးသွင်းရမည့် ထ ကးပမီပြစ်ပြီး
ယင်းကို အပခားပမီရှင်များေံထြးရန်ရှိသည့် ထ ကးပမီများေက် ဦးစားထြးရမည်ပြစ်ကာ
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံသို့ ထြးသွငး် ရန်ပြစ်သည်။
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(ခ)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် သတ်မှတ်ေားထသာအချန်ိ တွင် အခွန်ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွက်ြါ က
ထြးထဆာင်ရ မည့်အ ခွ န်အနက်မ ှ ထြးဆြ် ရန် ရှ ိသ ည့ ် ထ ကးပမီ က ိ ု ပြန်လည်ရရှိထစရန်
အလို ့ င ှာ ညွှ န ် ကကားထရးမှ ူ းချုြ် သည် စီ ရ င် ြ ို င ်ခ ွ င ့ ် ရ ှိ သ ည့် သက် ဆ ိ ုင ် ရ ာတရားရု ံ း
တစ်ခုခုတွင် ဥြထေထကကာင်းအရ အထရးယူပခင်းကို စတင်ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

(ဂ)

ဤြုေ်မအရ မည်သည့်တရားစွဲဆိုမှုတွင်မဆို တရားပြိုင်အမည်နှင့် ထြးထဆာင်ရမည့်
အခွန်ြမာဏကိုထြာ်ပြထသာ ညွှ န ် က ကားထရးမှူ းချုြ် က လက် မ ှ တ ်ထ ရးေို းေားသည့်
အထောက်အေားသည် ယင်းအခွန်ြမာဏကို ထြးထဆာင်ရမည်ပြစ်ထကကာင်း လုံထလာက်
သည့် သက်ထသခံချက်ပြစ်ထစရမည်။

အဒကကးမဒကျမီ ပစ္စည်းကို လက်ဝယ်ေိန်းသိမ်းေားပိုင်ခွင့် ( Lien )
၅၇။

(က) အခွန်ေမ်းသည် အခွန်ကို သတ်မှတ်ရက်တွင် ထြးထဆာင်ရန်ြျက်ကွက်ြါက အဆင့်ဆင့်
တိုးြွားလာနိုင်သည့် အတိုး၊ ေဏ်ထကကးထငွနှင့် ထကာက်ခံရသည့် ကုန်ကျစရိတ်တို့ အြါ
အဝင်ပြစ်သည့် အခွန ် ေမ် းထြးထဆာင် ရ မည့ ် ြမာဏနှ င ့် အညီ ပြစ်ထ သာ အခွန်ေမ်း
ြိုင်ဆိုင်သည့် ြစ္စည်းဥစ္စာများကို ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က လက်ဝယ်ေိန်းသိမ်းေား
ြိ ု င ် ခ ွင ့ ် ရှ ိ ပ ြီ း ယင် းသည် ဤြု ေ် မ တွ င ် အပခားနည် းအားပြင့ ် ထြာ် ပ ြေားပခင် းမှ အ ြ
အပခားအခွင့်အထရး အားလုံးေက် ဦးစားထြးအဆင့်တွင် ရှိရမည်။
(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) တွင် ထြာ်ပြြါအထ ကးမထကျမီြစ္စည်းကို လက်ဝယ်ေိန်းသိမ်းေားြိုင်
ခွင့်သည် အခွန်ထြးထဆာင်ရန် သတ်မှတ်ရက် ကုန်ဆုံးသည့် ညသန်းထခါင်ယံအချန်ိ မှ
စတင်ထြါ်ထြါက်ပြီး အခွ န် က ိ ုအထကျထြးထဆာင် ပြီ းသည့် အချန်ိ အေိလည်းထကာင်း၊
အချ ိန် ထကျာ် လွ န ် သွ ာ းပခင် းထကကာင့ ် အာဏာသက် ထ ရာက် ပ ခင် းမရှိထ တာ့ သ ည် အေိ
လည်းထကာင်း ဆက်လက်တည်ပမဲထစရမည်။

(ဂ)

ဤြုေ်မအရ ချမှတ်သည့်ြိုင်ဆိုင်မှုအထြါ် အထ ကးမထကျမီြစ္စည်းကို လက်ဝယ်ေိန်းသိမ်း
ေားြိုင်ခွင့်သည် ထအာက်ြါအထပခအထနတစ်ရြ်ရြ်အရ အခွန်ေမ်း၏ ြိုင်ဆိုင်ြစ္စည်း
တစ်ရြ်ရြ်ကို သထဘာရိုးပြင့် ဝယ်ယူေားသူ၊ ယင်းအား အထြါင်ြစ္စည်းအပြစ် ေိန်းသိမ်း
ေားသူနှင့် တည်ဆဲဥြထေ တစ်ရြ်ရြ်အရ ြိုင်ဆိုင်ခွင့်အနွယ်ရှိသူများ၏ အကျုးစီ
ိ းြွားကို
ေိခိုက်နစ်နာပခင်း မရှိထစရ (၁) အထ ကးမထကျမီလက်ဝယ်ေိန်းသိမ်းေားသည့် ြစ္စည်းပြစ်ထကကာင်း မသိရှိမီကြင်
ယင်းြုဂ္ဂိုလ်သည် ဥြထေနှငအ
့် ညီ လက်ဝယ်ရရှိြုင
ိ ်ဆိုင်ေားပခင်း၊
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(၂) အဆိုြါ ြစ္စည်းအား အခွန်ေမ်း၏ ြိုင်ဆိုင်မှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ လွှဲထပြာင်းပခင်းမပြုရန်
တားပမစ်ထကကာင်း မှတ်ြုံတင်မှုကိုထဆာင်ရွက်သည့် သက်ဆိုင်ရာအစိုးရအြွဲ့အစည်း
များသို့ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က စာပြင့်အထကကာင်းကကားပခင်းမပြုမီကြင် ဥြထေ
နှငအ
့် ညီ လက်ဝယ် ရရှိြုိငဆ
် ိုင်ေားပခင်း။
(ဃ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် စည်းကကြ်ပြီးသည့် အခွန် သို့မဟုတ် ဆက်စြ်ထနသည့် အတိုး
သို့မဟုတ် ေဏ်ထကကးထငွကို အခွန်ေမ်းက အထပြအထကျထသာ်လည်းထကာင်း၊ တစ်စိတ်
တစ်ြိုင်းထသာ်လည်းထကာင်း ထြးထဆာင်ပခင်းမရှိလျှင် အထ ကးမထကျမီ ြစ္စည်းကို လက်ဝယ်
ေိန်းသိမ်းေားြိုင်ခွင့်ရှိထကကာင်း အထကကာင်းကကားစာကို မည်သည့်အချန်ိ တွင်မဆို ေုတ်ဆင့်
နိုငသ
် ည်။

(င)

အထ ကးမထကျမီ ြစ္စည်းကို လက်ဝယ်ေိန်းသိမ်းေားြိုင်ခွင့်ရှိထကကာင်း အထကကာင်းကကားစာ
ေုတ်ပြန်ရန်အတွက် နည်းလမ်းများကို စည်းမျဉ်းများပြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။ အထ ကး
မထကျမီြစ္စည်းကို လက်ဝ ယ်ေ ိန ် းသိ မ် းေားြိ ု င်ခ ွ င ့ ် ရ ှိထကကာင် း အထကကာင်းကကားစာ
ေုတ်ပြန်ပြီးထစကာမူ အထကကာင်းကကားစာြါအတိုငး် သက်ထရာက်မှုမရှိနိုင်မည့် အကျုးိ
စီးြွားအမျုးအစားများကိ
ိ
ု စည်းမျဉ်းများပြင့် သတ်မှတ်နိုင်သည်။

(စ)

အထ ကးမထကျမီ ြစ္စည်းကို လက်ဝယ်ေိန်းသိမ်းေားြိုင်ခွင့်ကို သက်ဆိုင်ရာ မှတ်ြုံတင်
ရုံးတွင် မှတ်ြုံတင်ပခင်းမပြုမီ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ေိုသို့ မှတ်ြုံတင်မည့်အထကကာင်း
အခွန်ေမ်းေံ အထကကာင်းကကားစာထြးြိရ
ု့ မည်။

(ဆ)

အခွန်ထကာက်နိုင်စွမ်းကို ြျက်ပြားထစနိုင်သည်ဟု ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က အထောက်
အေားတစ်စုံတစ်ရာထတွ့ရှိြါက ြုေ်မခွဲ (စ) ြါ အထကကာင်းကကားစာကိုမြို့ဘဲ ဆက်လက်
ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

(ဇ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ဤြုေ်မအရ အထ ကးမထကျမီြစ္စည်းကို လက်ဝယ် ေိန်းသိမ်း
ေားြိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံးရာတွင် လိုအြ်ြါက သက်ဆိုင်ရာတရားရုံးသို့ ထလျှာက်ေား
နိုငသ
် ည်။

( စျ )

ဤြုေ်မအရ သက်ထရာက်ပခင်းခံရသည့် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် အထ ကးမထကျမီ ြစ္စည်းကို
လက်ဝယ်ေားြိုင်ခွင့်ကို ရုြ်သိမ်းထြးြါရန် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ တင်ပြနိုငသ
် ည်။
ေိ ု သ ို ့ တ င်ပ ြပခင် းကိ ု ညွှ န ် က ကားထရးမှူ းချုြ် က ပငင် းြယ် သည့ ်အ ခါ သက်ဆိုင်ရာ
တရားရုံးသို့ အယူခံဝင်ထရာက်နိုင်သည်။

37
အခွန်ေမ်း၏ ပစ္စည်းအဒပါ်တွင် ေီကရီအတည်ခပုခခင်း (Execution)
၅၈။

(က)

အခွန်ေမ်းသည် အခွန်ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွကြ
် ါက ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည်
အခွန်ေမ်း၏ ြစ္စည်းကို သိမ်းဆည်းနိုငသ
် ည်။ သို့ရာတွင် ြုေ်မ ၅၇၊ ြုေ်မခွဲ (ဆ) အရ
ဆု ံ းပြတ် သ ည့် အ ခါမှ တစ် ြါး ညွှ န ် က ကားထရးမှူ းချုြ် သည် အခွ န ်ေ မ် း၏ြစ္စ ည် းကိ ု
သိမ်းဆည်းမည်ပြစ်ထကကာင်း အထကကာင် းကကားစာထြးြိ ု့ ပ ြီ း ရက်ထြါင်း ၃၀ အတွင်း
အခွန်ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွက်မှသာလျှင် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ြစ္စည်းသိမ်းဆည်း
ပခင်းကို ဆက်လက်ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

( ခ ) အခွန်ထကာက်ခံရာ၌ ဆုံးရှုံးမှုရှိနိုင်သည်ဟု အကထာြေ်အထားတစ်စုံတစ်ရာကတွ့ရှိြါက
ညွှန်က ကားထရးမှူ းချုြ် သည် အခွန ် က ို ခ ျက် ချင် းထြးထဆာင်ထ စရန် ထတာင် းခံန ိုင ်ပြီ း
အခွန်ေမ်းက ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွက်ြါက ြုေ်မ ၄၅၊ ြုေ်မခွဲ (ဂ) တွင် မည်သို့ြင်
ဆိုထစကာမူ အခွန်ေမ်း၏ ြစ္စည်းသိမ်းဆည်းပခင်းကို ချက်ချင်းထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ဂ)

သိမ်းဆည်းထကကာင်း သတ်မှတ်ေားသည့်ြစ္စည်း၏ အစိတ်အြိုင်းသည် သက်ဆိုင်ရာ
တရားရုံးက တရားမကျင့်ေုံးဥြထေအရ ဝရမ်းစွဲကြ်ပခင်း သို့မဟုတ် ေီကရီ အတည်ပြုပခင်း
ထဆာင်ရွ က်ေားပြီ းပြစ်သည့် အထပခအထနမှအ ြ ဘဏ်နှ င့်အပခား ထငွထ ရးထကကးထရး
အြွဲ့အစည်းများ အြါအဝင်ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် သိမ်းဆည်းထကကာင်း သတ်မှတ်ေားသည့်
ြစ္စည်းကို လက်ဝယ်ေားရှိပခင်း သို့မဟုတ် အာမခံြစ္စည်းအပြစ် ေိန်းသိမ်းေားပခင်း
ပြစ်ြါက တာဝန်ခံအရာရှိ၏ ထတာင်းဆိုချက်အရ ယင်းြစ္စည်းကို ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ
စွန့်လွှတ်ထြးအြ်ရမည်ပြစ်ပြီး အာမခံအပြစ်ေားရှိြါက ယင်းကို ြယ်ြျက်ရမည်။

(ဃ)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် အေက်ြါထတာင်းဆိုချက်ကို လိုက်နာရန်ြျက်ကွက်ြါက ေိန်းသိမ်း
ေားသည့်ြစ္စည်း သို့မဟုတ် အာမခံြစ္စည်း၏ တန်ြိုးအတိုင်း သိမ်းဆည်းရန် သတ်မှတ်
ေားသည့် ြမာဏေက် မထကျာ်လွန်ထစဘဲ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ ထြးထဆာင်ရန်
တာဝန်ရိသ
ှ ည်။

(င)

ဤြုေ်မအရထသာ်လည်းထကာင်း၊ ြုေ်မ ၆၀ အရထသာ်လည်းထကာင်း သတ်မှတ်ေားသည့်
လိုအြ်ချက်များကို လိုက်နာထဆာင်ရွက်သည့် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် လိုက်နာထဆာင်ရွက်သည့်
အချန်ိ မှစ၍ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ စွန့်လွှတ် ထြးအြ်လိုက်သည့် ြစ္စည်း သို့မဟုတ်
အာမခံြစ္စည်းအပြစ်မှ ြယ်ြျက်လိုက်သည့် တန်ြိုး ြမာဏအေိ အခွန်ေမ်း သို့မဟုတ်
အပခားြု ဂ္ဂ ိ ုလ် တစ် ဦးသိ ု ့ ထြးရန် တ ာဝန် မ ှ လွ တ ်ပ ငိ မ ် းခွင ့ ်ပ ြုရမည်ပ ြစ် ပ ြီ း လိ ု က ်န ာ
ထဆာင်ရွက်မ၏
ှု အကျုးဆက်
ိ
အားပြင့် ပြစ်ထြါ်လာသည့် ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် နစ်နာမှု
အတွက် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအထနပြင့် ကိုယ်တိုင် တာဝန်မရှိထစရ။
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(စ)

ဤြုေ်မအရ ြစ္စည်းသိမ်းဆည်းပခင်းကို အခွန်ေမ်းက အခွန်ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွက်ထကကာင်း
သတ်မှတ်ခံရသည့်ထန့ရက်မှ ထပခာက်နှစ်အတွင်း စတင်ထဆာင်ရွက်ရမည်။

(ဆ) အခွ န ်ေ မ် းတစ် ဦး၏ တန် ြိ ု းများပြားပခင် းမရှ ိထသာ အိမ်ထောင်ြရိထဘာဂများနှင့်
ကိုယ်ထရးကိုယ်တာ အသုံးအထဆာင်များကို သိမ်းဆည်းပခင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုရမည်။
ရှင်းလင်းချက်။ အခွန်ေမ်း၏ြစ္စည်းအထြါ်တွင် ေီကရီအတည်ပြုပခင်း ဆိုသည်မှာ အခွန်ေမ်း၏
အခွန ်ထ ကးကျန်က ို အရထကာက်ခ ံရ ာတွင် ယင် းအခွ န ်ေ မ် း၏ ရရန် ြို င် ခွင ့်မ ျား၊ ထငွထကကး
သို့မဟုတ် ြစ္စည်းကို သိမ်းဆည်းပခင်းနှင့် လွှဲထပြာင်းပခင်းဆိုင်ရာလုြ်ငန်းစဉ်ကို ဆိုသည်။
သိမ်းဆည်းပစ္စည်းဒရာင်းချခခင်း
၅၉။

(က)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် သိမ်းဆည်းေားသည့်ြစ္စည်းများကို ပြန်လည် ထြးအြ်ရန်
လုံထလာက်ထသာအထကကာင်းအရင်းမရှိြါက အခွန်ထကာက်ခံရရှိရန်အလို့ငှာ သိမ်းဆည်း
ေားသည့်ြစ္စည်းများကို ထရာင်းချရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ထရာင်းချရရှိထငွများအနက်မှ ြစ္စည်းသိမ်းဆည်းပခင်းနှင့် ထရာင်းချပခင်း
ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် ဦးစွာနုတ်ယူရမည်ပြစ်ပြီး ယင်းထနာက်တွင် ေဏ်ထကကးထငွ၊
အတိုးနှင့် အခွန်တို့ကို ထြးသွင်းထစကာြိုထငွကို အခွန်ေမ်းေံ ပြန်လည်ထြးအြ်ရမည်။

(ဂ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ဤဥြထေကအြ်နှင်းေားသည့် ထရာင်းချပခင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်း
တာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်အ ရ

အများပြည် သ ူ သ ို ့

ထလလံ တ င် ထ ရာင် းချပခင် းဆို င ် ရ ာ

လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများ သတ်မှတ်နိုငပ် ြီး ထအာက်ြါတို့ကုလ
ိ ည်း ထဆာင်ရွက်နိုငသ
် ည် (၁) ထလလံထကကးအပမင့်ဆုံးထြးသူက ထြးသွင်းရမည့် စထြါ်ထငွြမာဏကို သတ်မှတ်ပခင်း၊
(၂) ကကမ်းခင်းထစျးနှုန်းသတ်မှတ်ပခင်း၊
(၃) စထြါ်ထငွ ထြးသွင်းရမည့်ကာလနှင့် ယင်းကို ပြန်လည်ေုတ်ထြးနိုင်မည့် အထပခအထန
များကို သတ်မှတ်ပခင်း၊
(၄) ထလလံထကကးအပမင့်ဆုံးထြးသူက လိုအြ်ထသာ စထြါ်ထငွထြးသွင်းရန်ထသာ်လည်းထကာင်း၊
သတ် မ ှ တ ် က ာလအတွ င ် း ဝယ်ယ ူ မှု က ိ ု ပြီ းထပမာက် ထအာင် ထဆာင်ရွက်ရန်
ထသာ် လည် းထကာင် းြျက်က ွ က ်လ ျှင် ထလလံ ထကကး ေုတိယအပမင့်ဆုံးထြးသူကို
အပမင့်ဆုံးထလလံထကကးထြးသူအပြစ် ြစ္စည်းဝယ်ယူခွင့်ရမည်ပြစ်ထကကာင်း ထကကညာပခင်း။
(ဃ)

သိမ်းဆည်းေားသည့်ထရွှေ့ထပြာင်းနိုငထ
် သာြစ္စည်း သို့မဟုတ် မထရွှေ့မထပြာင်းနိုငထ
် သာ
ြစ္စည်းကို ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က သတ်မှတ်သည့် အချန်ိ နှင့် ထနရာတွင် ထလလံတင်
ထရာင်းချရမည်။ သို့ရာတွင် သိမ်းဆည်းေားသည့် ထရွှေ့ထပြာင်းနိုငထ
် သာြစ္စည်းသည်
ြျက်စီးလွယ်သည့် သထဘာသဘာဝရှိသည်ဟု ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က အထောက်အေား
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တစ်စုံတစ်ရာထတွ့ရှိြါက သိမ
ု့ ဟုတ် ြိုင်ရှင်က ထဆာလျင်စွာထရာင်းချရန် ထတာင်းဆိုသည့်
ကိစ္စမှအြ ထရွှေ့ထပြာင်းနိုငထ
် သာြစ္စည်း သို့မဟုတ်

မထရွှေ့မထပြာင်းနိုငထ
် သာြစ္စည်းကို

သိမ်းဆည်းသည့်ထန့မှ ၁၄ ရက် အတွင်း ထရာင်းချပခင်းမပြုရ။
( င ) ဤဥြထေအရ သိမ်းဆည်းေားသည့် ထရွှေ့ထပြာင်းနိုင်ထသာြစ္စည်းကို ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က
သင့်ထလျာ်သည်ဟု ဆုံးပြတ်သည့်ထနရာတွင် ေားရှိပခင်း သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏
လက်ဝယ်တွင် အြ်နှံပခင်းပြုရမည်။
( စ ) ြုေ်မခွဲ (ဃ) အရ ထရွှေ့ထပြာင်းနိုင်ထသာြစ္စည်းကို ၁၄ ရက်အတွင်း ထရာင်းချပခင်းမှတစ်ြါး
သိမ်းဆည်းေားသည့် ထရွှေ့ထပြာင်းနိုငထ
် သာြစ္စည်း သို့မဟုတ် မထရွှေ့မထပြာင်းနိုငထ
် သာ
ြစ္စည် းကို ထရာင်းချမည့် ထန့ရက်၊ အချ န်ိ နှ င့်ထ နရာတိ ု့က ို ထရာင်းချမည့် ရက် မတို င်မ ီ
အခွန်ေမ်းသို့ အထကကာင်းကကားစာထြးြို့ရမည်ပြစ်ပြီး နိုင်ငံြိုင်သတင်းစာတွင် ထကကညာ
ရမည်။
(ဆ)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ထရွှေ့ထပြာင်းနိုင်ထသာြစ္စည်း သိမ်းဆည်းပခင်းနှင့် ထရာင်းချပခင်းပြုရန်
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က စာပြင့် အတိအလင်းလုြ်ြိုင်ခွင့် ထြးအြ်ေားပခင်းခံရြါက(၁) ထရွှေ့ထပြာင်းနိုင်ထသာြစ္စည်းကို သိမ်းဆည်းရန်ေုတ်ပြန်ေားထသာအမိန့်ကို အတည်
ပြုပခင်းနှင့် လိုအြ်ြါက အထဆာက်အအုံကို ထန့အချန်ိ ၌ ချုးြျက်
ိ
ဝင်ထရာက်ပခင်း
ပြုနိုငသ
် ည်။
(၂) ြုေ်မခွဲငယ် (၁) အရ အမိန့်အတည်ပြုပခင်းနှင့် သိမ်းဆည်းပခင်းတို့အတွက် လိုအြ်ြါက
ပမန်မာနိုငင
် ရ
ံ ဲတြ်ြဲ့ွ ေံမှ အကူအညီ ထတာင်းခံနိုင်သည်။

( ဇ ) ဤဥြထေအရ ထရွှေ့ထပြာင်းနိုင်ထသာြစ္စည်း သို့မဟုတ် မထရွှေ့မထပြာင်းနိုင်ထသာြစ္စည်းကို
တာဝန်ထြးအြ်ေားပခင်းခံရသည့် နိုငင
် ့ဝ
ံ န်ေမ်းသည် လိုအြ်ြါက နိုငင
် ထ
ံ တာ်အစိုးရ
ကိုယ်စား ထလလံဝင်ထရာက်ယှဉ်ပြိုင်ပခင်းနှင့် ဝယ်ယူပခင်းပြုနိုင်သည်။
( ဈ ) ထရာင်းချရန် ထကကညာေားသည့်ြစ္စည်းကို သတ်မှတ်ထန့ရက်တွင် ထရာင်းချနိုငပ် ခင်း
မရှိြါက ထရာင်းချနိုင်ရန် ေြ်မထ
ံ ဆာင်ရွက်နိုင်သည်။
(ည)

ထရာင်းချပခင်းကို ထဆာင်ရွက်သည့်ဝန်ေမ်း သို့မဟုတ် အပခားြုဂ္ဂိုလ်သည် ထရာင်းချပခင်း၏
ရလေ်ကို ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ အစီရင်ခံနိုင်ပြီး ဝယ်ယူသည့် အတွက်ထငွထကကးကို
ထြးထချပြီးြါက ြစ္စည်းကို ဝယ်ယူသူေံ လွှဲထပြာင်းထြးရန် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က
ညွှန်ကကားနိုင်သည်။

( ဋ ) ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ြုေ်မခွဲ (ည) အရ တင်သွင်းသည့် အစီရင်ခံစာကို ပြန်လည်
သုံးသြ်ပြီးထနာက် အစီရင်ခံစာတွင် ထြာ်ပြေားသည့် ြစ္စည်းထရာင်းချမှုနှင့် စြ်လျဉ်း၍
လိမ်လည်မှု သို့မဟုတ် မထလျာ်မကန်ပြုမှုရှိသည်ဟု အထောက်အေားတစ်စုံတစ်ရာ
ထတွ့ရှြ
ိ ါက ထရာင်းချပခင်းကို တရားမဝင်ြျက်ပြယ်ထကကာင်း ထကကညာနိုငသ
် ည်။
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( ဌ ) ဤြုေ်မအရ တည်ဆဲဥြထေနှငအ
့် ညီ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ဝယ်ယူသူသို့ လွှဲထပြာင်း
မှုကို ထဆာင်ရွက်ပြီးသည့်အခါ ထရွှေ့ထပြာင်းနိုငထ
် သာြစ္စည်း သို့မဟုတ် မထရွှေ့မထပြာင်း
နိုင်ထသာ ြစ္စည်းများအတွက် ယင်းြစ္စည်းနှငစ
့် ြ်လျဉ်း၍ ဤဥြထေအရ ထြါ်ထြါက်သည့်
ထ ကးပမီတာဝန်အားလုံးမှ ကင်းလွတ်ထစလျက် ဝယ်ယူသူေံ လက်ထရာက်ထြးအြ်ရမည်။
(ဍ)

အခွန်အရထကာက်ခံရန် ြစ္စည်းထရာင်းချပခင်းအတွက် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်အား လုြ်ြိုင်
ခွင့်ထြးသည့် ဤဥြထေြါပြဋ္ဌာန်းချက်များတွင် မည်သို့ြင်ဆိုထစကာမူ ထရာင်းချမှုကို
အကျုးသက်
ိ
ထရာက်ထစရန် အတည်ပြုသည့် ြစ္စည်းလွှဲစာချုြ် သို့မဟုတ် လွှဲထပြာင်း
အြ်နှင်းမှုသည် ယင်းြစ္စည်းအထြါ် နိုင်ငံထတာ်အစိုးရ၏ ြိုင်ဆိုင်မှု၊ အကျုးစီ
ိ းြွား သို့မဟုတ်
အခွင့်အထရး တစ်စုံတစ်ရာအထြါ် သက်ထရာက်မှုမရှိထစရ။

ဒကကးပမီရှိသူတတိယပုဂ္ဂိုလ်
၆၀။

(က)

အခွန်ေမ်းက အခွန်ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွကြ
် ါက ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ယင်း
အခွန်ေမ်း၏ ထ ကးပမီရှိသူ တတိယြုဂ္ဂိုလ်ေံ အထကကာင်းကကားစာကို ထြးြို့အတည်ပြု
နိုငသ
် ည်။

(ခ)

ထ ကးပမီရှိသူ တတိယြုဂ္ဂိုလ်သည် အထကကာင်းကကားစာကိုလက်ခံရရှိလျှင် (အထကကာင်း
ကကားစာတွင် ထြာ်ပြေားသည့်ထန့ရက်တွင် ထနာက်ဆုံးေား၍ အခွန်ေမ်း၏ကိုယ်စား
အခွန်ေမ်း၏အမည်ပြင့်) ထအာက်ြါတို့အနက် နည်းရာြမာဏေက် မထကျာ်လွန်ထသာ
ြမာဏကို ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ ထြးထဆာင်ရမည် (၁) အခွန်ေမ်းထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွကသ
် ည့်ြမာဏ၊
(၂) ထ ကးပမီရှိသူ တတိယြုဂ္ဂိုလ်က အခွန်ေမ်းအားထြးဆြ်ရန်ရှိသည့် ထငွထကကးြမာဏ၊
(၃) အထကကာင်းကကားစာတွင် ထြာ်ပြေားထသာြမာဏ။

(ဂ)

ြုေ်မခွဲ (က) ြါ အထကကာင်းကကားစာကို ထ ကးပမီရှိသူ တတိယြုဂ္ဂိုလ်ေံ ထြးြိရ
ု့ ာတွင်
အခွန်ထြးထဆာင်ရန် သတ်မှတ်သည့်ထန့ရက်သည် ထအာက်ြါထန့ရက်တစ်ခုခု မတိုင်မီ
မပြစ်ထစရ (၁) ထ ကးပမီရှိသူ တတိယြုဂ္ဂိုလ်က အခွန်ေမ်းအားထငွထကကးထြးဆြ်ရမည့်ထန့ သို့မဟုတ်
အခွန်ေမ်းကိုယ်စား ထငွထကကးကိုေိန်းသိမ်းေားသည့်ထန့၊
(၂) ထ ကးပမီရှိသူတတိယြုဂ္ဂိုလ်အား အထကကာင်းကကားစာထြးြို့ အတည်ပြုပြီးသည့်
ထန့မှ ၁၅ ရက် အတွင်း။
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(ဃ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ အထကကာင်းကကားစာကို လက်ခံရရှိသည့်အခါ ထ ကးပမီရှိသူ တတိယ
ြုဂ္ဂိုလ်သည် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ယင်းအထကကာင်းကကားစာကို ရုြ်သိမ်းပခင်း မပြုသထရွ့
အခွန ်ေမ် း သိ ု့မ ဟု တ် အခွ န ် ေမ် းကို ယ် စ ား အပခားြု ဂ္ဂ ိ ုလ် လ က် ဝ ယ် သ ိ ု ့ မည်သည့်
ြမာဏကိုမျှ ထြးအြ်ပခင်းမပြုဘဲ ေိန်းသိမ်းေားရမည်။

(င)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ထ ကးပမီရှိသူတတိယြုဂ္ဂိုလ်ေံ ြုေ်မခွဲ (က) အရ အထကကာင်း
ကကားစာကို ထြးြို့ပြီးချန်ိ တွင် ယင်းအထကကာင်းကကားစာမိတ္တူကို အခွန်ေမ်းေံ တတ်နိုင်
သမျှ ထဆာလျင်စွာ ထြးြိအ
ု့ တည်ပြုရမည်။

(စ)

ဤြုေ်မအရ ထ ကးပမီရှိသူတတိယြုဂ္ဂိုလ်က ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံသို့ ထြးထဆာင်
ရမည့်ြမာဏသည် ထ ကးပမီရှိသူ တတိယြုဂ္ဂိုလ်၏ ကိုယ်တိုင်ထြးရန်တာဝန်ပြစ်ပြီး
ယင်းကို အခွန်ထကာက်ခံသည့် နည်းလမ်းအတိုင်း ထကာက်ခံနိုင်သည်။

(ဆ)

အခွန်ေမ်းအား ထြးဆြ်ရန်ရိသ
ှ ည့်ထငွထကကးတွင် ထအာက်ြါတို့ြါဝင်သည် (၁) အခွန်ေမ်းအား လက်ရှိထြးဆြ်ရန်ရိှသည့် သို့မဟုတ် ထနာင်တွင် ထြးဆြ်ရန်
ရှိလာနိုငမ
် ည့် ြမာဏ၊
(၂) အခွန်ေမ်းအတွက် သို့မဟုတ် အခွန်ေမ်းကိုယ်စား ေိန်းသိမ်းေားထသာ သို့မဟုတ်
ထနာင်တွင် ေိန်းသိမ်းေားရန်ရိလ
ှ ာနိုငထ
် သာ ြမာဏ၊
(၃) အခွန်ေမ်းသို့ ထငွထကကးထြးအြ်ရန်အတွက် တတိယြုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်စား ေိန်းသိမ်း
ေားထသာ သို့မဟုတ် ထနာင်တွင်ေိန်းသိမ်းေားရန် ရှိလာနိုငထ
် သာ ြမာဏ၊
(၄) အခွန်ေမ်းသို့ ထငွထကကးထြးအြ်ရန် တတိယြုဂ္ဂိုလ်ေံမှ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်
ရရှိေားသည့် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးမှ ေိန်းသိမ်းေားသည့်ြမာဏနှင့်
(၅) ထ ကးပမီရှိသူ တတိယြုဂ္ဂိုလ်သည် ထငွထရးထကကးထရးအြွဲ့အစည်း တစ်ခုပြစ်ြါက
အခွန်ေမ်းက ယင်းထငွထရးထကကးထရးအြွဲ့အစည်းတွင် အြ်နှံေားသည့်ထငွြမာဏ။

(ဇ)

အခွန်ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွက်သည့် အခွန်ေမ်း၏အလုြ်ရှင်ေံသို့ အထကကာင်းကကားစာ
ထြးြိ၍
ု့ ယင်းအလုြ်ရှင်က အခွ န ် ေမ် းသိ ု့ ထ ြးထချရမည့် လုြ်ခ သို့မဟုတ် လစာ၏
တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကို သတ်မှတ်ေားသည့် ကာလတစ်ခုအတွက် ပြတ်ထတာက်နုတ်ယူ၍
ဦးစီးဌာနသို့ ထြးသွင်းရန် ထတာင်းဆိုနိုငသ
် ည်။

( စျ )

ြုေ်မခွဲ (ဇ) တွင် ထြာ်ပြေားသည့် အထကကာင်းကကားစာအရ နုတ်ယူရာတွင် တစ်လစာ
လုြ်ခ၊ လစာ၏ ြေမ ကျြ်တစ်သိန်းငါးထသာင်းကို နုတ်ယူပခင်းမပြုရ။

42
(ည)

ဤြုေ ် မအရ ညွှ န ် ကကားထရးမှ ူ းချုြ်ေ ံ သိ ု ့ ထြးထဆာင်ထ သာ တတိယြုဂ္ဂိုလ်သည်
အခွန်ေမ်းနှင့် အပခားသက်ဆိုင်သူတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်ပြင့် ထဆာင်ရွက်ပခင်း
ပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်ပြစ်ပြီး ယင်းသို့ထြးထဆာင်ပခင်းအတွက် တရားမထကကာင်း
အရပြစ် ထ စ၊ ရာဇဝတ် ထကကာင် းအရပြစ် ထ စ ကိ ု ယ ် တ ိ ု င ် တ ာဝန် ရ ှ ိထကကာင် း ဆု ံ းပြတ်
ခံရပခင်း မရှိထစရ။

( ဋ ) ဤြုေ်မအရ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သို့ ထြးထဆာင်ထသာ တတိယြုဂ္ဂိုလ်သည် မိမိ
ထြးထဆာင်ခဲ့သည့် ထငွြမာဏကို အခွန်ထြးထဆာင်ရန် တာဝန်ရိှသည့် အခွန်ေမ်းေံမှ
ပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
(ဌ)

ဤြုေ်မတွင် (၁) ထငွထကကး ဟုဆိုရာတွင်ထငွထကကးတန်ြိုးအားပြင့် ထြာ်ပြသည့် သို့မဟုတ် ထငွထကကး
အားပြင့် ထြးဆြ်ရမည့် ထ ကးပမီတာဝန်လည်း ြါဝင်သည်။
(၂) ထ ကးပမီရှိသူ တတိယြုဂ္ဂိုလ် ဆိုသည်မှာ အခွန်ေမ်းနှငစ
့် ြ်လျဉ်း၍ အခွန်ေမ်း
သို့ ထငွထကကးထြးဆြ်ရန်ရှိသည့်ြဂ
ု ္ဂိုလ်ကိုဆိုသည်။

အဒကကာင်းကကားစာကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ခခင်း
၆၁။

(က)

ြုေ်မ ၆၀ အရ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်အား အခွန်ထြးထဆာင်သည့် တတိယြုဂ္ဂိုလ်သည်(၁) အခွန်ေမ်းနှင့် အပခားသက်ဆိုင်သူအားလုံး၏ လုပ်ငန်းတာဝန်နှင့်လုြ်ြိုင်ခွင့်ပြင့်
ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြစ်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်၊
(၂) ထြးထဆာင်မှုနှင့်စြ်လျဉ်း၍ တရားမထကကာင်းအရပြစ်ထစ၊ ရာဇဝတ်ထကကာင်းအရ
ပြစ်ထစ တရားစွဲဆိုပခင်းအားလုံးနှင့် တရားစီရင်ထရး လုြ်ငန်းစဉ် သို့မဟုတ် တရား
စီရင်ထရးပြင်ြလုြ်ငန်းစဉ်များအားလုံးမှ ကင်းလွတ်ခွင့်ရှိထစရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) သည် ပြဋ္ဌာန် းဥြထေ၊ ြဋိညာဉ် သို့မဟုတ် သထဘာတူညီချက်ြါ အချက်
တစ်ရြ်ရြ်နှင့် ဆန့်ကျင်ထစကာမူ အကျုးသက်
ိ
ထရာက်မှုရှိထစရမည်။

( ဂ ) ြုေ်မ ၆၀ အရ ေုတ်ပြန်သည့် အထကကာင်းကကားစာသည် ယင်းတွင်ထြာ်ပြြါ အခွန် သို့မဟုတ်
တာဝန်များကို ေမ်းထဆာင်ပြီးလျှင်ပြစ်ထစ၊

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ယင်းအထကကာင်း

ကကားစာကို ရုြ်သိမ်းသင့်ထကကာင်း လုံထလာက်ထသာ အထကကာင်းရှိသည်ဟု ဆုံးပြတ်လျှင်
ပြစ်ထစ ဆက်လက်သက်ထရာက်မှု မရှိထစရ။
(ဃ) ြုေ်မ ၆၀ အရ ေုတ်ပြန်သည့် အထကကာင်းကကားစာကို လက်ခံရရှိသည့် တတိယြုဂ္ဂိုလ်သည်
အခွန ်ေမ် းကိ ု ထြးဆြ် ရမည့ ် သို့ မဟု တ် အခွ န် ေမ်းအတွ က် ေိ န်းသိ မ် းေားသည့်
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ထငွထကကးမရှိဟူသည့် အထကကာင်းထကကာင့် ယင်းအထကကာင်းကကားစာကို လိုက်နာထဆာင်ရွက်
နိုငပ် ခင်းမရှိြါက ယင်းြုဂ္ဂိုလ်သည် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံသို့ စာပြင့် အထကကာင်း
ပြန်ကကားရမည်။
(င)

တတိယြုဂ္ဂိုလ်၏အထကကာင်းပြန်ကကားစာတွင် (၁) မစွမ်းထဆာင်နိုင်သည့် အထကကာင်းရင်းများကို ထြာ်ပြရမည်၊
(၂) တတိယြုဂ္ဂိုလ်သည် ထြးထဆာင်ရန် မစွမ်းထဆာင်နိုငထ
် ကကာင်း သိရှိပြီးထနာက်
ြုေ်မ ၆၀ ြါ အထကကာင်းကကားစာတွင် ထြာ်ပြေားသည့် ထြးထဆာင်ရမည့် ထန့ရက်
မတိုင်မီ ထဆာလျင်စွာ ပြန်ကကားရမည်။

(စ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် တတိယြုဂ္ဂိုလ်၏အထကကာင်းပြန်ကကားစာကို လက်ခံရရှိလျှင်
ထအာက်ြါနည်းလမ်းတစ်ရြ်ရြ်ပြင့် ထဆာင်ရွက်နိုင်ပြီး ယင်းသို့ထဆာင်ရွက်ထကကာင်း တတိယ
ြုဂ္ဂိုလ်ေံသို့ အထကကာင်းကကားစာ ထြးြိအ
ု့ တည်ပြုနိုငသ
် ည် (၁) တတိယြုဂ္ဂိုလ်၏ အထကကာင်းပြန်ကကားစာကို လက်ခံပခင်းနှင့်ြုေ်မ ၆၀ ြါ အထကကာင်း
ကကားစာကို ြယ်ြျက်ပခင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ပခင်း၊
(၂) တတိယြုဂ္ဂိုလ်၏အထကကာင်းပြန်ကကားစာကို ပငင်းြယ်ပခင်း။

(ဆ)

တတိယြုဂ္ဂိုလ်၏ အထကကာင်းပြန်ကကားစာ တင်သွင်းပခင်းသည် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က
ြုေ်မ ၆၀ ြါ အထကကာင်းကကားစာကို ြယ်ြျက်ပခင်း သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ပခင်း မပြုသထရွ့
ြုေ်မ ၆၀ အရ ထြးထဆာင်ရမည့် ြမာဏများအတွက် ယင်းတတိယြုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်
တာဝန်ရိမ
ှ ှုအထြါ် အကျုးသက်
ိ
ထရာက်မှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိထစရ။

(ဇ)

ဤြုေ်မြါ တတိယြုဂ္ဂိုလ် ဆိုသည်မှာ ြုေ်မ ၆၀ အရ အထကကာင်းကကားစာပြင့် ထြးအြ်
အတည်ပြုပခင်းခံရသည့် အခွန်ေမ်း၏ ထ ကးပမီရှိသူကို ဆိုသည်။

လက်တစ်ကမ်းမဟုတ်သည့် လွှဲဒခပာင်းလက်ခံသူများ (Non-Arm's Length Transferees)
၆၂။

(က)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သိရှိသည့် အခွန်ေမ်းြိုင်ြစ္စည်းကို သိမ်းဆည်းထရာင်းချပြီးသည့်
ထနာက် အခွန်ေမ်း၏ ထြးထဆာင်ရန်တာဝန်သည် ထကျြွန်ပခင်းမရှိထသးြါက ြစ္စည်း
သိ မ ် းဆည် းသည့် ထန့ရက် မ တိ ု င ်မ ီ တစ် န ှစ ် အတွ င ် း အခွ န ်ေ မ် း၏ ရရန်ြိုင်ခွင့်ကို
အကျ ုးစီ
ိ းြွာ းဆက်နွှ ယ ်မှု မရှိထသာ လု ြ ် ငန် းများအချင် းချင် းအကကား လွတ်လြ်စွာ
သတ်မှတ်သည့် အြိုးစားနားပြင့် လွှဲထပြာင်းထြးပခင်းကဲ့သို့ မဟုတ်ြါက တစ်နည်းအားပြင့်
လက်တစ်ကမ်းလွှဲထပြာင်းမှု မဟုတ်သည့် လွှဲထပြာင်းမှုတစ်ခုပြင့် လက်ခံရရှိခဲ့သည့်
ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ယင်းလက်ခံရရှိသည့် ရရန်ြိုငခ
် ွင့်၏ တန်ြိုးအတိုငး် အတာအေိ
ထြးထဆာင်ရန် တစ်ဆင့်ခံအားပြင့် တာဝန်ရိသ
ှ ည်။
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(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) သည် ြုေ်မ ၄၂ အရ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက ထြးထဆာင်ရန် တာဝန်ရိသ
ှ ည့်
ြမာဏအထြါ် သက်ထရာက်ပခင်း မရှိထစရ။

ပစ္စည်းေိန်း
၆၃။

(က)

ြစ္စည် းေိန ်းအပြစ် ခန့်အြ်ပခင်းခံရသူသည် ယင်းသို့ ခန့်အြ်ခံရသည့်ထန့မှ ၁၄ ရက်
အတွင်း ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံ အထကကာင်းကကားရမည်။

(ခ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ြစ္စည်းေိန်း၏ လက်ဝယ်ရှိသည့် သို့မဟုတ် ထစာင့်ထရှာက်
ေားသည့် ရရန်ြိုင်ခွင့်များ၏ ြိုင်ရှင်ပြစ်သူြုဂ္ဂိုလ်အထနပြင့် ထြးထဆာင်ရမည့် သို့မဟုတ်
ထြးထဆာင်ရန်ရှိလာမည့် အခွန်ြမာဏအတွက် လုံထလာက်သည်ဟု ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က
ေင်ပမင်သည့်ြမာဏကို ြစ္စည်းေိန်းအား အထကကာင်းကကားနိုငသ
် ည်။

(ဂ)

ြစ္စည်းေိန်းတစ်ဦးသည် နိုငင
် ထ
ံ တာ်အစိုးရသို့ ထြးသွ င ် းရမည့ ်အ ခွ န ်က ိ ု အပခားပမီရှင်
များေံ ထြးရန် ရှိ သည့ ် ထ ကးပမီများေက် ဦးစားထြး၍ ညွှ န ် က ကားထရးမှူ းချုြ်ေ ံ သ ိ ု့
ထြးသွင်းရမည်။ ေိုသို့ထြးသွငး် ပခင်းမပြုဘဲ
အတွင်းတည်ရှိသည့်

မိ မ ိ ေ ိန ် းသိ မ် းေားထသာ နိုင်ငံထတာ်

ရရန်ြိုင်ခွင်တ
့ စ်ရြ်ရြ်ကို

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်၏

ကကိုတင်

ခွင့်ပြုချက်မရှိလျှင် လွှဲထပြာင်းထရာင်းချပခင်း သို့မဟုတ် ကုန်ခန်းထအာင် ထဆာင်ရွက်ပခင်း
မပြုရ။
(ဃ)

ြစ္စည်းေိန်းသည် ြုေ်မခွဲ (ခ) အရ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က အထကကာင်းကကားေားသည့်
ြမာဏ သို့မဟုတ် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က သထဘာတူသည့် ယင်းထအာက် ထလျာ့နည်းထသာ
ြမာဏတစ်ရြ်ကို ရရန်ြိုငခ
် ွင့်တစ်ရြ်ရြ် ထရာင်းရထငွမှ ြယ်ေုတ် ေားရမည်။

(င)

ြစ္စည်းေိန်းတစ်ဦးသည် ဤြုေ်မနှင့်အညီ လိုက်နာထဆာင်ရွက်ရန် ြျက်ကွက်ြါက
ြုေ်မခွဲ (ခ) တွင် ထြာ်ပြေားသည့် အခွန်ြမာဏအတွက် ြုေ်မခွဲ (ဃ) အရ ြယ်ေုတ်
ေားရမည့် ြမာဏအေိ ထြးထဆာင်ရန် ကိုယ်တိုငတ
် ာဝန်ရိှသည်။

(စ)

ဤြုေ်မအရ ြစ္စည်းေိန်းဟု ဆိုရာတွင် နိုငင
် ထ
ံ တာ်အတွင်း တည်ရှိသည့် ရရန်ြိုင်ခွင့်
တစ်ရြ်ရြ်နှင့်သက်ဆိုင်ထသာ ြစ္စည်းေိန်းအပြစ် ခန့်အြ်ပခင်းခံရသည့် ထအာက်ြါ
ြုဂ္ဂိုလ်များ ကိုဆိုသည် (၁) ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် တရားဝင်ရြ်တည်မှုရှိသည့်ြုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ြုဂ္ဂိုလ်စု တစ်ခုခု၏
စာရင်းရှင်းလင်းြျက်သိမ်းထရးအရာရှိ၊
(၂) တရားရုံးကခန့်အြ်သည့် သို့မဟုတ် တရားရုံးပြင်ြတွင် ခန့်အြ်သည့် ြစ္စည်းေိန်း၊
(၃) လူမအ
ွဲ ပြစ်ခံယူသည့်ကိစ္စတွင် ယုံမှတ်အြ်နှံပခင်းခံရသူ၊
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(၄) လက်ဝယ်ေိန်းသိမ်းေားသည့် အထြါင်ခံသူ၊
(၅) ကွယ်လွန်သူတစ်ဦးချင်းြုဂ္ဂိုလ်၏ ြိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် စီမံထဆာင်ရွက်သူ၊ အထမွေိန်း
သို့မဟုတ် အထမွဆက်ခံသူ၊
(၆) မစွမ်းထဆာင်နိုင်သည့် တစ်ဦးချင်းြုဂ္ဂိုလ်၏ ကိစ္စရြ်များကို ထဆာင်ရွက်ထြးလျက်ရှိသူ၊
(၇) ြုဂ္ဂိုလ်စုတစ်ခု ပြန်လည်ြ့ွဲ စည်းရာတွင် ဆက်ခံသူ။
အခန်း (၁၀)
ေဏ်ဒကကးဒငွများ
ေဏ်ဒကကးဒငွဆိုင်ရာ ဒယဘုယျခပဋ္ဌာန်းချက်များ
၆၄။

(က)

ဤြုေ ် မ ြါပြဋ္ဌာန် းချက် များသည် ဤဥြထေအရထသာ် လည် းထကာင် း၊ အခွန်ဥြထေ
တစ်ရြ်ရြ်အရထသာ်လည်းထကာင်း တြ်ရိုက်သည့် ေဏ်ထကကးထငွများအထြါ် အကျုးိ
သက်ထရာက်မှု ရှိထစရမည်။

(ခ)

အခွန်စည်းကကြ်ပခင်း၊ ထြးထဆာင်ပခင်း၊ ထကာက်ခံပခင်းနှင့် အပငင်းြွားပခင်းတို့အတွက်
ကျင့်သုံးထသာ လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများသည် အခွန်တစ်ရြ်ရြ်နှငစ
့် ြ်လျဉ်းသည့် ေဏ်ထကကး
ထငွများအထြါ်တွင်လည်း အလားတူအကျုးိ သက်ထရာက်ထစရမည်။

(ဂ)

ဤအခန်းြါ ြုေ်မတစ်ခုခုအရ ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ထြးထဆာင်ရမည့် ေဏ်ထကကးထငွသည်
ဤဥြထေ၏ အပခားထသာြုေ်မများအရထသာ်လည်းထကာင်း၊ အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ
ထသာ်လည်းထကာင်း ယင်းြုဂ္ဂိုလ် ထြးထဆာင်ရမည့် ေဏ်ထကကးထငွနှင့်သီးပခားစီပြစ်သည့်
အပြင် ဤဥြထေ၏ အခန်း (၈) အရ ထြးထဆာင်ရမည့်အတိုးနှင့် အခန်း (၁၁) ြါ ရာဇဝတ်
ထကကာင်းအရ အထရးယူမှုတို့ကို ေိခိုက်ပခင်း မရှိထစရ။

(ဃ)

ေဏ်ထကကးထငွချမှတ်ပခင်းနှင့်စြ်လျဉ်း၍ ဤဥြထေ သို့မဟုတ် အခွန်ဥြထေများ၏ ပြဋ္ဌာန်း
ချက်များကို လိုက်နာရန်ြျက်ကွက်ထကကာင်း သက်ထသပြရန်တာဝန်သည် ညွှန်ကကားထရး
မှူးချုြ်တွင် ကျထရာက်သည်။

(င)

ညွှ န ် ကကားထရးမှ ူ းချုြ် သည် ေဏ် ထကကးထငွ က ိ ု ဤဥြထေအရ ထြးထဆာင် ရ မည့ ်
အခွန်ကဲ့သို့ စည်းကကြ်မှုပြုနိုင်ပြီး ေဏ်ထကကးထငွထြးထဆာင်ရမည့်ရက်စွဲကို သတ်မှတ်
နိုငသ
် ည်။

(စ)

ေဏ် ထကကးထငွ စည် းကကြ်မ ှု အထကကာင် းကကားစာကိ ု

ေဏ် ထကကးထငွထ ြးထဆာင် ရမည့်

ြုဂ္ဂိုလ်ေံသို့ ထြးြိအ
ု့ တည်ပြုရမည်ပြစ်ပြီး ထြးထဆာင်ရမည့် ေဏ်ထကကးထငွြမာဏ၊
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ေဏ်ထကကးထငွ တြ်ရိုက်သည့် ဥြထေြုေ်မနှင့် ထြးထဆာင်ရမည့် သတ်မှတ်ရက်တို့ကို
ထြာ်ပြရမည်။ ေို့သို့ အထကကာင်းကကားစာ ထြးြိအ
ု့ တည်ပြုရာတွင် (၁) ေဏ်ထကကးထငွထြးထဆာင်ရန် အထကကာင်းကကားပခင်းနှင့် စည်းကကြ်မှု ပြုပခင်းသည်
ဤဥြထေအရ ထြးထဆာင်ရမည့်အခွန်ကို အထကကာင်းကကားပခင်းနှင့် စည်းကကြ်မှု
ပြုပခင်းကဲ့သို့ မှတ်ယူရမည်၊
(၂) အထကကာင်းကကားစာတွင် ထြာ်ပြေားသည့် ေဏ်ထကကးထငွြမာဏကို ဤဥြထေအရ
ထြးထဆာင်ရမည့်အခွန်ကဲ့သို့ မှတ်ယူရမည်။
(၃) ထြးထဆာင်ရမည့် သတ်မှတ်ရက်သည် အထကကာင်းကကားစာတွင် ထြာ်ပြေားသည့်
ရက် ပြစ်သည်။
(ဆ)

ြု ဂ္ဂ ိ ု လ် တ စ် ဦ း၏ ေဏ် ထကကးထငွထ ြးထဆာင် ရ မည့ ် တာဝန် သ ည် ြု ေ ် မ ခွ ဲ (စ) အရ
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က စည်းကကြ်မှုပြုလုြ်ချန်ိ မှ စတင်ထြါ်ထြါက်သည်။

(ဇ)

ေဏ်ထကကးထငွစည်းကကြ်ရန် ကာလစည်းကမ်းသတ်သည် ေဏ်ထကကးထငွကျသင့်ထစသည့်
ချ ိုးထြာက် မှု ပ ြစ် ြ ွာ းပြီ းထနာက် ခု န စ် နှ စ ်ပ ြစ် သည် ။ သိ ု့ ရ ာတွ င ် ချ ိုးထြာက် မ ှု တ ွ င ်
အခွန်ေမ်းက လိမ်လည်၍ သို့မဟုတ် တမင်လျစ်လျူရှု၍ မမှန်ကန်ထသာ သတင်း
အချက်အ လက် မ ျား ထြးအြ် ပ ခင် းြါဝင် ြါက ေဏ် ထကကးထငွစ ည် းကကြ် ရ န် ကာလ
စည်းကမ်းသတ်သည် ၁၂ နှစ် ပြစ်သည်။

( စျ )

ေဏ်ထကကးထငွထြးထဆာင်ရမည့်ြုဂ္ဂိုလ်က လုံထလာက်ထသာအထကကာင်းပြချက် တင်ပြလျှင်
ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် (၁) ေဏ်ထကကးထငွစည်းကကြ်မှုကို အလုံးစုံထသာ်လည်းထကာင်း၊ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းထသာ်
လည်းထကာင်း ရြ်စဲနိုင်သည် သို့မဟုတ်
(၂) စည်းကကြ်မှုပြုလုြ်ပြီးသည့် ေဏ်ထကကးထငွကို အလုံးစုံထသာ်လည်းထကာင်း၊ တစ်စိတ်
တစ်ြိုင်းထသာ်လည်းထကာင်း ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ပြုနိုင်သည်။

(ည)

ကိစ္စရြ်တစ်ခုထြါ်ထြါက်သည့် သို့မဟုတ် ဆက်လက်တည်ရှိထနသည့် ရက်၊ လ သို့မဟုတ်
အပခားကာလတစ်ရြ်အတွက် ထြးထဆာင်ရမည့် ေဏ်ထကကးထငွကို ယင်းကိစ္စရြ် စတင်
ထြါ်ထြါက်သည့် သို့မဟုတ် ဆက်လက်တည်ရှိထနသည့် သို့မဟုတ် ပြီးဆုံးသည့် ရက်၊ လ
သို့မဟုတ် အပခားကာလတစ်ရြ်၏ အစိတ်အြိုင်းအတွက် အပြည့်ထြးထဆာင်ရမည်။

မှတ်ပတ
ုံ င်ရန်ပျက်ကွက်ခခင်း သို့မဟုတ် အခွန်ေမ်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက် ဒခပာင်းလဲမှုကို
အဒကကာင်းကကားရန် ပျက်ကွကခ် ခင်း
၆၅။

မည်သူမဆို ထအာက် ြါြျက် က ွက ် မ ှု တစ် ရ ြ် ရ ြ်က ိ ု ကျူးလွန်ြါက ထြးထဆာင်ရမည့်အခွန်၏
၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းနှငည
့် ီမျှထသာ ေဏ်ထကကးထငွကို ထြးထဆာင်ရမည် (က)

အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်နှင့်အညီ မှတ်ြုံတင်ရန် ြျက်ကွက်ပခင်း၊
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(ခ)

ြုေ်မ ၉၊ ြုေ်မခွဲ (စ) နှင့် ြုေ်မခွဲ (ဆ) တို့အရ အခွန်ေမ်းဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်
ထပြာင်းလဲမှုကို ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သို့ အထကကာင်းကကားရန် ြျက်ကွက်ပခင်း၊

(ဂ)

အခွန ်ဥြထေတစ်ရ ြ်ရ ြ်အ ရ အခွန်ေ မ်းမှ တ်ြ ုံ တ င်ြယ် ြျက်ပ ခင် းကို ဥြထေနှငအ
့် ညီ
ထလျှာက်ေားရန် ြျက်ကွကပ် ခင်း။

ဒငွဒတာင်းခံလွှာ၊ ဒငွရဒခပစာ၊ ပမီစားမှတ်စုနှင့် ပမီရှင်မှတ်စုများကို မမှန်မကန်ဒော်ခပခခင်း
၆၆။

(က)

မည်သူမဆို ထအာက်ြါကျုးလွန်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကို ပြုလုြ်ြါက ကျြ် နှစသ
် ိန်းငါးထသာင်းေက်
မြိထ
ု သာ ေဏ်ထကကးထငွထြးထဆာင်ရမည် (၁) မမှန်ကန်ထသာ သို့မဟုတ် ယင်းနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် အခွန်ေမ်း မှတ်ြုံတင်အမှတ်ကို
အသုံးပြုပခင်း၊
(၂) မမှန်ကန်ထသာ ထငွထတာင်းခံလွှာ သိ့မ
ု ဟုတ် အထရာင်းထပြစာ ေုတ်ထြးပခင်း၊
(၃) မမှန်ကန်ထသာ ပမီစားမှတ်စု သို့မဟုတ် ပမီရှင်မှတ်စု ေုတ်ထြးပခင်း၊
(၄) ထငွထတာင်းခံလွှာ၊ ထငွရထပြစာ၊ ပမီစားမှတ်စု သို့မဟုတ် ပမီရှင်မှတ်စုများကို အခွန်
ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်နှင့်အညီမဟုတ်ဘဲ ထြးအြ်ပခင်း သို့မဟုတ် ထြးအြ်ရန် ြျက်ကွက်ပခင်း။

(ခ)

အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်နှင့် အကျုံးဝင်သည့် ကုန်စည်ေုတ်လုြ်သူ သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှု
ထဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ကုန်စည်တင်သွင်းသူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှု ထဆာင်ရွက်သူသည်
ကုန်စည်ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရယူသူ၏ သတင်းအချက်အလက်များနှင့်
စြ်လျဉ်း၍ တတ်နိုင်သမျှ ဂရုတစိုက်ထဆာင်ရွက်ခဲ့ပြီး အဆိုြါ သတင်းအချက်အလက်
များသည် မှန်ကန်သည်ဟု လုံထလာက်ထသာ အထကကာင်းအရင်းများအရ ယုံကကည်ခဲ့ြါလျှင်
ယင်းကုန်စည် ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရယူသူ၏ ထငွထတာင်းခံလွှာ၊ ထငွရထပြစာ၊
ပမီစားမှတ်စု သို့မဟုတ် ပမီရှင်မှတ်စုများတွင် ထြာ်ပြေားသည့် ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ်
ဝန်ထဆာင်မှုရယူသူနှင်စ
့ ြ်လျဉ်းသည့် မှတ်ြတ
ုံ င်ေားမှုအထပခအထန သို့မဟုတ် အခွန်
ေမ်းမှတ်ြုံတင်အမှတ် အြါအဝင် သတင်းအချက်အလက်မှားယွင်းမှု သို့မဟုတ် မပြည့်စုံမှု
တစ်စုံတစ်ရာထကကာင့် ယင်းကုန်စည် ေုတ်လုြ်သူ သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှု ထဆာင်ရွက်သူ
သို့မဟုတ် ကုန်စည်တင်သွင်းသူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုထဆာင်ရွက်သူသည် ြုေ်မခွဲ (က)၊
ြုေ်မခွဲငယ် (၂)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၃) သို့မဟုတ် ြုေ်မခွဲငယ် (၄) အရ ေဏ်ထကကးထငွ ထြးထဆာင်ရန်
တာဝန်မရှိထစရ။

(ဂ)

အခွ န ် ဥြထေတစ် ရ ြ် ရြ် နှ င ့ ် အကျုံ းဝင် သ ည့ ် ကု န ်စ ည်ေ ု တ ်လ ု ြ် သ ူ ၊ ဝန်ထဆာင်မှု
ထဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ကုန်စည်တင်သွငး် သူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှု ထဆာင်ရွက်သူ
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တစ်ဦးဦးသည် ေိုက်သင့်အားထလျာ်စွာ ဂရုတစိုက်ထဆာင်ရွက်ခဲ့ပြီး ထငွထတာင်းခံလွှာ၊
ထငွ ရထပြစာ၊ ပမီ စားမှ တ ် စု သိ ု ့ မ ဟု တ ် ပမီ ရ ှင ် မ ှ တ်စ ု မ ျား ေု တ ် ထ ြးရန် လိ ုအ ြ် သ ည့်
ကုန်စည်ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရယူသူသည် မှတ်ြုံတင်ေားသူ သို့မဟုတ်
မှတ်ြတ
ုံ င်ေားပခင်းမရှိသူဟု လုံထလာက်ထသာ အထကကာင်းအရင်းများအရ ယုံကကည်
ခဲ့ြါလျှင် ယင်းကုန်စည် ေုတ်လုြ်သူ၊ ဝန်ထဆာင်မှုထဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ကုန်စည်
တင်သွင်းသူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှုထဆာင်ရွက်သူသည် ြုေ်မခွဲ (က)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၄)
အရ ေဏ်ထကကးထငွ ထြးထဆာင်ရန် တာဝန်မရှိထစရ။
ဒကကညာလွှာဒနာက်ကျတင်သွင်းခခင်း
၆၇။

(က)

မည်သူမဆို အခွန်ထကကညာလွှာ သို့မဟုတ် အပခားထကကညာလွှာတစ်ရြ်ရြ်ကို တင်သွင်းရန်
သတ် မ ှ တ ် ေားသည့် ထန့ရက် တွ င ် သိ ု ့ မဟု တ ် ယင် းထန့ရက် မ တိ ု င ်မ ီ တင် သ ွ င ် းရန်
ြျက် ကွ က ် ြါက ထအာက် ြါေဏ် ထကကးထငွန ှ စ် ရြ် အ နက် မ ှ များရာေဏ်ထကကးထငွကို
ထြးထဆာင်ရမည် (၁) ထြးထဆာင်ရမည့်အခွန်ြမာဏ၏ ၅ ရာခိုင်နှုန်းအပြင် တင်သွင်းရန် သတ်မှတ်
ေားသည့်ထန့ရက်မှ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က စည်းကကြ်မှုပြုလုြ်သည့် အချန်ိ
ကာလအေိ ထကကညာလွှာတင်သွင်းရန် ဆက်လက်ြျက်ကက
ွ ်ထနသည့် တစ်လ
ချင်းစီအတွက် သို့မဟုတ် တစ်လ၏ အစိတ်အြိုင်းအတွက် ထြးထဆာင် ရမည့်
အခွန် ြမာဏ၏ ၁ ရာခိုင်နှုန်း၊
( ၂) ထငွကျြ်တစ်သန
ိ ်း ။

( ခ ) ဤြုေ်မြါ ရည်ရွယ်ချက်များအလို့ငှာ ကပးကဆာင်ရမည့်အခွန်ပမာဏဟု ဆိုရာတွင်
အရစ်ကျထြးထဆာင်ရသည့် အခွန်များလည်း ြါဝင်သည်။
ဒပါ့ဆမှုခေင့် သို့မဟုတ် မရိုးမဒခောင့်ဒသာရည်ရွယ်ချက်ခေင့် အခွန်ဒလျာ့နည်းဒပးဒဆာင်ခခင်း
၆၈။

အခွန်ေမ်းတစ်ဦး၏ အခွန်ထကကညာလွှာတွင် မမှန်ကန်ထသာ ထြာ်ပြချက်တစ်ခု သို့မဟုတ်

ချန်လှြ်ေားခဲ့ထသာ အထကကာင်းအချက်တစ်ခုခုအရ အခွန်ကို ထလျာ့နည်းထြးထဆာင်ခဲ့ပြီး သို့မဟုတ်
ထလျာ့နည်းထြးထဆာင်ခဲ့ြယ
ွ ်ရှိပြီး ယင်းထြာ်ပြချက် သို့မဟုတ် ချန်လှြ်ေားချက်သည် အခွန်ေမ်းက
ကကိုတင်ကကံရွယ်ချက်ပြင့် ပြုလုြ်ပခင်း သို့မဟုတ် လျစ်လျူရှုပခင်းပြစ်လျှင် အခွန်ေမ်းသည် ထအာက်ြါ
ေဏ်ထကကးထငွ တစ်ရြ်ရြ်ကို ထြးထဆာင်ရမည် (က)

ြုေ်မခွဲ (ခ) နှင့် အကျုံးမဝင်ြါက ထလျာ့နည်းထြးထဆာင်သည့် အခွန်ြမာဏ၏ ၂၅
ရာခိုင်နှုန်း၊
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(ခ)

ထလျာ့န ည် းထြးထဆာင် သည့ ် အခွ န ်ြ မာဏသည် ကျြ် သိ န ် း တစ်ထ ောင်ေ က်
ထကျာ်လွန်လျှင် သို့မဟုတ် ထြးထဆာင်ရမည့်အခွန်၏ ၅ဝ ရာခိုင်နှုန်းေက် ထကျာ်လွန်လျှင်
ထလျာ့နည်းထြးထဆာင်သည့် အခွန်ြမာဏ၏ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း။

မှားယွင်းဒသာ သို့မဟုတ် လမ်းလွဲဒစနိုင်ဒသာ ဒော်ခပချက်များ
၆၉။

(က)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးသည် မှားယွင်းထသာ သို့မဟုတ် လမ်းလွဲထစနိုင်ထသာထြာ်ပြချက်ကို
အခွန်ဝန်ေမ်းေံ တင်ပြသပြင့် ယင်းသတင်းအချက်အလက်အထြါ် မှန်ကန်သည်ဟု
ယူ ဆ ၍ စည် းကကြ် မှု ပ ြုရာတွ င် အမှန ် ထြးထဆာင် ရ န် တ ာဝန် ရှိထ သာ အခွန ် ထ အာက်
ထလျာ့နည်းထြးထဆာင်ခဲ့ြယ
ွ ်ရှိလျှင်ပြစ်ထစ၊ အမှန်ပြန်အမ်းရမည့်ထငွေက် ြိုမိုပြန်အမ်း
ခဲ့ြွယ်ရှိလျှင်ပြစ်ထစ ေဏ်ထကကးထငွကျြ် တစ်သိန်းငါးထသာင်းအပြင် ထအာက်ြါေဏ်ထကကးထငွ
တစ်ရြ်ရြ်တို့အနက် များရာေဏ်ထကကးထငွကို ထြးထဆာင်ရမည် (၁) အမှန်ကျသင့်သည့်အခွန်နှင့် ထလျာ့နည်းစည်းကကြ်ခဲ့နိုင်ြွယ်ရှိသည့် အခွန်တို့၏
ပခားနားသည့် ြမာဏ၊
(၂) အမှန်ပြန်အမ်းရမည့်ထငွထကကးနှင့် ြိ ု မ ို ပ ြန် အမ် းခဲ ့န ို င ် ြ ွယ ် ရ ှိ သ ည့် ထငွထကကးတို့၏
ပခားနားသည့်ြမာဏ။

(ခ)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးသည် ၎င်းတင်ပြသည့် ထြာ်ပြချက်ြါ အဓိကအထကကာင်း အချက်သည်
မှားယွင်းထကကာင်း သို့မဟုတ် လမ်းလွဲထစနိုင်ထကကာင်းမသိရှိခဲ့လျှင်ပြစ်ထစ၊ သိရှိနိုင်မည်ဟု
ယူဆရန် လုံထလာက်ထသာအထကကာင်းအရင်း မရှိခဲ့လျှင်ပြစ်ထစ ေိုြဂ
ု ္ဂိုလ်အား ဤြုေ်မ
အရ မည်သည့် ေဏ်ထကကးထငွကိုမျှ ချမှတ်ပခင်းမပြုရ။

ရှင်းလင်းချက်(၁)။

ဤြုေ်မအရ အခွန်ဝန်ေမ်း တစ်ဦးေံသို့တင်ပြသည့် ထြာ်ပြချက်ဟု
ဆိုရာတွင် ြုေ်မ ၆၈ နှင့်အကျုံးဝင်သည့် ထြာ်ပြချက် တစ်စုံတစ်ရာမှအြ
ဤဥြထေအရ ယင်းအခွန်ဝန်ေမ်း၏တာဝန်များကို ေမ်းထဆာင်လျက်
ရှိသည့် ဝန်ေမ်းတစ်ဦးေံသို့ နှုတ်ပြင့ထ
် သာ်လည်းထကာင်း၊ စာပြင့်ထသာ်
လည်းထကာင်း၊ အပခားနည်းလမ်းပြင့် ထသာ်လည်းထကာင်း တင်ပြထသာ
ထအာက်ြါထြာ်ပြချက် တစ်ရြ်ရြ်လည်းြါဝင်သည် (က) ဤဥြထေအရ ထရးသားသည့်၊ ပြုစုသည့်၊ တင်သွင်းသည့်၊ တင်ပြသည့်
သို့မဟုတ် ထြးအြ်သ ည့်ထလျှာက်လ ွှာ၊ သက်ထ သခံလက် မှ တ ်၊
ထကကညာချက်၊ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ ထကကညာလွှာ၊ ကန့်ကွက်လွှာ
သို့မဟုတ် အပခားစာတမ်းအမှတ်အသားများ၊
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( ခ ) ဤဥြထေအရ တင်သွင်းရန်လိုအြ်ထသာ သတင်းအချက်အလက်
တစ်စုံတစ်ရာ၊
( ဂ ) အခွ န ်ဝ န်ေ မ် းအား ဤဥြထေအရမဟု တ ် ဘ ဲ တင် သ ွ င ် းထသာ
စာတမ်းအမှတ်အသား၊
(ဃ) အခွန်ဝန်ေမ်းက ြု ဂ္ဂ ိ ု လ် တ စ် ဦးအား ထမးပမန်းထသာထမးခွန်း၏
အထပြ၊
( င ) အခွ န ်ဝ န်ေ မ် းေံ သိ ု ့ ထြးအြ် မည် ဟု သိ ရ ှ ိ လျက် သိ ု ့ မ ဟု တ ်
ကျုးထကကာင်
ိ
းဆီထလျာ်စွာ ထမျှာ်လင့်လျက် အပခားြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးေံသို့
ထြးအြ်သည့် ထြာ်ပြချက်။
ရှင်းလင်းချက်(၂)။

ဤြုေ ် မ ြါ လမ် းလွဲ က စနိ ု င် က သာ အဓိ ြေအက ြောင် းအချြေ် တ စ် ခု
ပါဝင်သည့် ကော်ပပချြေ်ဆိုရာတွင် ကိစ္စရြ်တစ်ခု သို့မဟုတ် အရာတစ်ခုကို
ယင်းထြာ်ပြချက်မှ ချန်လှြ်ေားပခင်းထကကာင့် ယင်းသို့လမ်းလွဲမှုပြစ်ထစသည့်
ထြာ်ပြချက်လည်း ြါဝင်သည်။

စာတမ်းအမှတ်အသားများကို ေိန်းသိမ်းရန်ပျက်ကွက်ခခင်း
၇၀။

(က)

မည် သ ူ မဆိ ု ဤဥြထေအရထသာ်လ ည် းထကာင် း၊ အခွ န ် ဥြထေတစ် ရ ြ် ရ ြ် အ ရထသာ်
လည်းထကာင်း လိုအြ်သည့် စာတမ်းအမှတ်အသားများ ေိန်းသိမ်းရန်ြျက်ကွက်ြါက
ြျက်ကွကမ
် ှု ဆက်လက်ပြစ်ြွားထနသည့် ရက် တ စ် ရ က် ခ ျင် းစီ အ တွ က် ပ ြစ် ထစ၊ ရက်
တစ်ရက်၏ တစ် စ ိ တ ် တ စ် ြ ို င ် းအတွ က ်ပ ြစ် ထ စ ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါ ေဏ်ထကကးထငွကို ထြး
ထဆာင်ရမည်။

(ခ)

ေဏ်ထကကးထငွသည် (၁) ကျြ် ငါးသိ န် း ေက် မ ြို သ ည့် အခွန ် ထြးထဆာင် ရ န် တာဝန် ရ ှိ သ ူ ပြစ် ြါက
ြျက်ကွကမ
် ှု ဆက်လက်ပြစ်ြွားထနသည့် ရက်တစ်ရက်စီအတွက် တစ်ရက်လျှင်
ကျြ် ငါးထောင် ပြစ်သည်။
(၂) ကျြ် သ ိန ် း ၅၀ ေက် မြိ ု သည့ ် အခွ န ်ထ ြးထဆာင် ရ န် တာဝန် ရ ှိ သ ူ ပြစ် ြါက
ြျက်ကွကမ
် ှုဆက်လက်ပြစ်ြွားထနသည့် ရက်တစ်ရက်စီအတွက် တစ်ရက်လျှင်
ကျြ်ငါးထသာင်း ပြစ်သည်။
(၃) ကျြ်သိန်း ၅၀ ေက် ထကျာ်လွန်သည့် အခွန်ထြးထဆာင်ရန် တာဝန်ရှိသူပြစ်ြါက
ြျက်ကွက်မှုဆက်လက်ပြစ်ြွားထနသည့်
ကျြ်တစ်သိန်း ပြစ်သည်။

ရက်တစ်ရက်စီအတွက်

တစ်ရက်လျှင်

51
( ဂ ) ြုေ်မခွဲ (ခ) တွင် မည်သို့ြင်ြါရှိထစကာမူ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် အခွန်ေမ်းအား
ဤြုေ်မြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ လိုက်နာရန်ြျက်ကွက်ထကကာင်း အထကကာင်းကကားသည့်
ထန့မှ အများဆု ံ းရက်ထ ြါင် း ၃၀ အေိ ကာလအတွ က ် ေဏ် ထကကးထငွ ခ ျမှ တ ် ပ ခင် းမှ
သက်သာခွင်ပ့ ြုနိုင်သည်။
တတိယပုဂ္ဂိုလ်အဒကကာင်းကကားစာကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွကခ် ခင်း
၇၁။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၆၀ အရ ေုတ်ပြန်သည့် အထကကာင်းကကားစာကို လိုက်နာထဆာင်ရွက်ရန်

ြျက်ကွက်ြါက တတိယြုဂ္ဂိုလ်ထြးထဆာင်ရမည့် အခွန်ြမာဏနှင့် ယင်းအထကကာင်းကကားစာတွင် ထြာ်ပြ
ေားသည့် သတ်မှတ်ရက်တွင် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်ေံသို့ ထြးထဆာင်ပြီးပြစ်သည့် အခွန်ြမာဏတို့
အကကားပခားနားချက်၏ ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကို ေဏ်ထကကးထငွအပြစ် ထြးထဆာင်ရမည်။
ရုံးလုပ်ငန်းဒဆာင်ရွက်ရန် ေိုက်သင့်သည့်ဒနရာ၊ အသုံးအဒဆာင်နှင့် အကူအညီများဒပးရန် ပျက်ကွက်ခခင်း
၇၂။

မည်သူမဆို ဤဥြထေအရလည်းထကာင်း၊ အခွ န် ဥြထေတစ် ရြ်ရြ်အရလည်းထကာင် း အခွန်

ဝန်ေမ်းကို

ရုံးလုြ်ငန်းထဆာင်ရွက်ရန် ေိုက်သင့်သည့်ထနရာ၊ အသုံးအထဆာင်နှင့် အကူအညီများ

ထြးရန် ြျက်ကွကြ
် ါက ကျြ်ငါးသိန်းေက်မြိုထသာ ေဏ်ထကကးထငွကို ထြးထဆာင်ရမည်။
သတင်းအချက်အလက်ဒပးပိရ
ု့ န် အဒကကာင်းကကားစာကို လိုက်နာဒဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွကခ် ခင်း
၇၃။

မည်သူမဆို ဤဥြထေအရပြစ်ထစ၊ အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရပြစ်ထစ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က

သင့ ် ထလျာ်စ ွ ာ ထတာင် းခံ သည့် သတင် းအချက်အ လက် က ိ ု သတ် မ ှ တ ် အ ချ ိန်အ တွ င ် း ထြးအြ် ရန်
ြျက်ကွကြ
် ါက ကျြ်ငါးသိန်းေက် မြိထ
ု သာ ေဏ်ထကကးထငွကို ထြးထဆာင်ရမည်။
ဒနာက်ကျဒပးဒဆာင်ခခင်း
၇၄။

(က)

မည်သူမဆို စည်းကကြ်မှု သို့မဟုတ် ပြန်လည်စည်းကကြ်မှုပြုသည့်ထန့မှ ၁၄ ရက် အတွင်း
သို့မဟုတ် စည်းကကြ်မှုအထကကာင်းကကားစာြါ သတ်မှတ်ရက်တွင် ထြးထဆာင် ရန်ရှိသည့်
အခွန်အားလုံးကိုပြစ်ထစ၊ တစ်စိတ်တစ်ြိုင်းကိုပြစ်ထစ ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွကြ
် ါက
ထြးထဆာင်ပခင်းမရှိထသးသည့် အခွန်၏ ၁ဝ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ညီမျှသည့် ြမာဏကို ထနာက်ကျ
ထြးထဆာင်ပခင်းအတွက် ေဏ်ထကကးထငွအပြစ် ထြးထဆာင်ရမည်။

(ခ)

မည်သူမဆို အခွန်ဥြထေ တစ်ရြ်ရြ်နှင့်အညီ အရစ်ကျထြးထဆာင်ရမည့် အခွန် အားလုံးကို
ပြစ်ထစ၊ ယင်း၏အစိတ်အြိုင်းကိုပြစ်ထစ အဆိုြါအရစ်အတွက် ထြးထဆာင်ရန် သတ်မှတ်
ရက်အတွင်း ထြးထဆာင်ရန်ြျက်ကွကြ
် ါက ထြးထဆာင်ပခင်းမရှိထသးသည့် အခွန်၏
၁၀ ရာခိုင်နှုန်းနှငည
့် ီမျှသည့် ြမာဏကို ထနာက်ကျထြးသွင်းမှုအတွက် ေဏ်ထကကးထငွ
အပြစ် ထြးထဆာင်ရမည်။
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(ဂ)

မည်သူမဆို လုံထလာက်ထသာအထကကာင်းမရှိဘဲ ဤဥြထေသက်ထရာက်သည့် အခွန်ဥြထေ
တစ်ရြ်ရြ်အရ ြင်ရင်းမှနုတ်ယူထြးသွင်းသည့်အခွန်ကို နုတ်ယူထြးသွင်းရန် သတ်မှတ်
ခံ ေ ားရသူ တစ် ဦးဦးသည်

အခွ န ်က ိ ု နု တ ် ယူ ထ ြးသွ င ် းပခင် းမပြုလျှင်

ေိုအခွန်နှင့်

စြ်လျဉ်း၍ ြျက်ကွက်သူအပြစ် မှတ်ယူပခင်းခံရမည်ပြစ်ပြီး နုတ်ယူပခင်းမရှိသည့် အခွန်အား
ထြးထဆာင်ရန် တာဝန်ရိထ
ှ စရမည်။
(ဃ)

မည်သူမဆို ဤဥြထေသက်ထရာက်သည့် အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ ြင်ရင်းမှ နုတ်ယူ
ထြးသွင်းသည့်အခွန်ကို သတ်မှတ်ေားသည့်ရက်အတွင်း ထြးထဆာင်ရန်ြျက်ကွက်ြါက
ေိုသို့ ထြးထဆာင်ရန် ြျက်ကွက်ထသာြမာဏ၏ ၁၀ ရာခိုင်နှုန်းကို ထနာက်ကျထြးထဆာင်
ပခင်းအတွက် ေဏ်ထကကးထငွအပြစ် ထြးထဆာင်ရမည်။

( င ) ြု ေ် မ ၄၄ အရ အချ ိန် က ာလတိ ု းပမှ င ့် ပ ခင် းကိ ု ခွ င့ ်ပ ြုေားလျှင် ယင် းကာလအတွ င ် း
ထြးထဆာင်ရမည့်အခွန်ကို ထြးထဆာင်ခဲ့ြါက ြုေ်မခွဲ(က)အရ ေဏ်ထကကးထငွထြးထဆာင်ရန်
တာဝန်မရှိထစရ။
အခန်း (၁၁)
ရာဇဝတ်ဒကကာင်းအရ အဒရးယူခခင်းနှင့် ခပစ်မှုခပစ်ေဏ်များ
ရာဇဝတ်ဒကကာင်းအရ အဒရးယူခခင်းဆိုင်ရာ ဒယဘုယျခပဋ္ဌာန်းချက်များ
၇၅။

(က)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ဤဥြထေတွင်လည်းထကာင်း၊ အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်တွင်
လည်းထကာင်း သတ်မှတ်ထြာ်ပြေားသည့် ပြစ်မှုတစ်ရြ်ကို စုံစမ်းစစ်ထဆးနိုင်သည်။

(ခ)

ဤဥြထေအရ အထရးယူထဆာင်ရွက်ရာတွင် ရာဇဝတ်ကျင့်ေုံးဥြထေ၊ တရားမကျင့်ေုံး
ဥြထေများနှငအ
့် ညီ ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။

(ဂ)

ဤဥြထေအရ အထရးယူထဆာင်ရွက်ချက်သည် အပခားဥြထေတစ်ရြ်ရြ်ပြင့် ထဆာင်ရွက်
သည့် ရာဇဝတ်ထကကာင်းအရ အထရးယူထဆာင်ရွက်ချက်အထြါ် သက်ထရာက်မှု မရှိထစရ။

တရားစွဲဆိုရန် ကာလစည်းကမ်းသတ်
၇၆။

ဤအခန်းအရ တရားစွဲဆိုထဆာင်ရွက်ရာ၌ ထအာက်ြါကာလများတွင် စတင်ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်(က)

စွြ်စွဲေားသည့်ပြစ်မှုသည် ပြုလုြ်မှုတစ်ခုကို ထဆာင်ရွက်ပခင်းပြစ်ြါက ယင်းပြုလုြ်မှုကို
ထဆာင်ရွက်ပြီးထနာက် ၁၂ နှစ်အတွင်း၊

(ခ)

စွြ်စွဲေားသည့်ပြစ်မှုသည် လိုက်နာထဆာင်ရွက်ရမည့်တာဝန်တစ်ရြ်ရြ်ကို ြျက်ကွက်သည့်
ကိစ္စရြ်ပြစ်ြါက ယင်းြျက်ကွက်မှု ပြစ်ြွားပြီးထနာက် ၁၂ နှစ်အတွင်း သို့မဟုတ် ယင်းေက်
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ထနာက်ကျ၍သိရှိရြါက ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ြျက်ကွက်မှုကိုသိရှိပြီး ထနာက်သုံးနှစ်
အတွင်း သို့မဟုတ်
(ဂ)

စွြ်စွဲေားသည့်ပြစ်မှုသည် ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးက အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်အရ ယင်းြုဂ္ဂိုလ်၏
အခွန်တာဝန်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်ကို ထြာ်ပြမှုမရှိပခင်း သို့မဟုတ် မမှန်မကန်
ထြာ်ပ ြပခင် းပြစ် ြါက ေိ ုအ ခွ န ်က ာလအတွ က် ယင် းြု ဂ္ဂ ိ ုလ် ၏ မှ န ်က န်ထ သာ အခွ န ်
တာဝန်ကို အပြီးသတ်အတည်ပြုပြီး ထနာက်သုံးနှစ်အတွင်း။

အခွန်ဒရှာင်တိမ်းခခင်း (Tax Evasion)
၇၇။

မည်သူမဆို အခွန်စည်းကကြ်မှုပြုပခင်း၊ ထြးထဆာင်ထစပခင်း၊ ထကာက်ခံပခင်းကို သိလျက်နှင့်တမင်

ထရှာင်တိမ်းပခင်း သို့မဟုတ် ရြိုင်ခွင့်မရှိသည့် ပြန်အမ်းထငွကိုရရှိရန် သိလျက်နှငတ
့် မင် ကကံရွယ်ချက်ပြင့်
ထတာင်းခံပခင်းပြုထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို ခုနစ်နှစေ
် က် မြိုထသာ ထောင်ေဏ်
ပြစ်ထစ၊ ကျြ်နှစသ
် ိန်းငါးထသာင်းနှင့် သက်ဆိုင်ရာကာလအတွက် ေိုသူက ထရှာင်တိမ်းခဲ့သည့် အခွန်၏
၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ညီမျှထသာ ထငွြမာဏတို့အနက် များရာထငွေဏ်ပြစ်ထစ၊

ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပြစ်ထစ

ချမှတ်ရမည်။
အခွန်စီမံအုပ်ချုပ်မှုကို ဟန့်တားခခင်း
၇၈။

(က)

မည်သူမဆို အခွန်ဝန်ေမ်းက ဤဥြထေအရ အခွန်စီမံအုြ်ချုြ်မှု ထဆာင်ရွက်ပခင်းကို
တမင်ဟန့်တားပခင်း သို့မဟုတ် ဟန့်တားရန်အားေုတ်ပခင်း ပြုလုြ်ထကကာင်း ပြစ်မှုေင်ရှား
စီရင်ပခင်းခံရလျှင် ေိုသူကို တစ်နှစ် ေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပြစ်ထစ၊ ကျြ် နှစ်သိန်း
ငါးထသာင်း ေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်ပြစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပြစ်ထစ ချမှတရ
် မည်။

( ခ ) ဤြုေ်မ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအလို့ငှာ ဤဥြထေကို ကျင့်သုံးထဆာင်ရွက်ရာတွင် ြုဂ္ဂိုလ်
တစ်ဦးသည် ထအာက်ြါပြုလုြ်မှု သို့မဟုတ် ြျက်ကွကမ
် ှုတစ်ရြ်ရြ်ကို ကျူးလွန်လျှင်
ဤဥြထေအရ အခွန်စီမံအုြ်ချုြ်မှုကို ဟန့်တားသည်ဟု မှတ်ယူရမည် (၁) ေိ န် းသိ မ ် းေားသည့ ် စာတမ် းအမှ တ ်အ သားများ၊ မှ တ ် တ မ် းများ သိ ု ့ မဟု တ ်
ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များကို စစ်ထဆးရန် အခွန်ဝန်ေမ်းက ဥြထေနှင့်အညီ
ထတာင်းခံပခင်းကို လိုက်နာထဆာင်ရွက်ရန် ြျက်ကွကပ် ခင်း၊
(၂)

အခွ န ်ဝ န်ေ မ် း ထရှ့ထမှာက်သို့လာထရာက်ရန် ဥြထေနှင့်အညီ ဆင့ဆ
် ိုမှုအထြါ်
လိုက်နာထဆာင်ရွက်ရန် ြျက်ကွက်ပခင်း၊
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(၃) လု ြ ်င န် းြရဝဏ်

သိ ု ့မ ဟု တ ်

ထနေိ ု င ် ရာထနရာတစ် ခ ု ခ ု သ ို ့

အခွန်ဝန်ေမ်း၊

ကိုယ်စားလှယ်လွှဲအြ်ပခင်းခံရသူနှင့် အြွဲ့တို့က ဥြထေနှင့်အညီ ဝင်ထရာက်ခွင့်ကို
တားပမစ်ပခင်းနှင့် ထနှာင့်ယှက်ပခင်း၊
(၄) အခွန်စီမံအုြ်ချုြ်မှုကို ဟန့်တားရန်အလို့ငှာ အခွန်ထကကညာလွှာ တင်သွင်းရန်
ြျက်ကွကပ် ခင်း၊
(၅) မမှန်ကန်ထသာ သို့မဟုတ် မိမိနှင့်မသက်ဆိုင်ထသာ အခွန်ေမ်းမှတ်ြုံတင်အမှတ်ကို
အသုံးပြုပခင်း၊
(၆) မမှန်ကန်ထသာ ထငွထတာင်းခံလွှာ၊ အထရာင်းထပြစာ၊ ပမီစားမှတ်စု သို့မဟုတ် ပမီရှင်
မှတ်စုကို ေုတ်ထြးပခင်း၊
(၇) အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်ြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်အညီ မဟုတ်ဘဲ ထငွထတာင်းခံလွှာ၊ ထငွရ
ထပြစာ၊ ပမီစားမှတ်စု သို့မဟုတ် ပမီရှငမ
် ှတ်စုများကို ထြးအြ်ပခင်း သို့မဟုတ် ထြးအြ်ရန်
ြျက်ကွကပ် ခင်း၊
(၈) ညွှ န ် ကကားထရးမှ ူ းချုြ်အ ား ထပမစစ်ထ ဆးခွ င ့် သိ ု့မ ဟု တ ် တို င ် းတာခွ င့ ်ပ ြုရန်
ပငင်းဆန်ပခင်း သို့မဟုတ် ထပမြု၊ံ ြုံစံ၊ ြိုင်ဆိုင်ထကကာင်းပြစာချုြ်၊ အငှားစာချုြ်၊
အပခားစာချုြ်စာတမ်း သို့မဟုတ် အပခားစာတမ်း အမှတ်အသားတို့ကုိ စစ်ထဆး
နိုငထ
် ရးအတွက် ေုတ်ထြးရန် ပငင်းဆန်ပခင်း၊
(၉) အခွန်ကိုသတ်မှတ်ဆုံးပြတ်ပခင်း၊ စည်းကကြ်မှုပြုပခင်း သို့မဟုတ် ထကာက်ခံပခင်းကို
အပခားတစ်နည်းနည်းပြင့် ဟန့်တားပခင်း။
(ဂ)

ကုန်စည်ေုတ်လုြ်သူ၊ ဝန်ထဆာင်မှုထဆာင်ရွက်သူ၊ ကုန်စည်တင်သွင်းသူ သို့မဟုတ်
ကုန်သွယ်မှုထဆာင်ရွက်သူက ကုန်စည်ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရယူသူ၏
သတင်းအချက်အလက်များနှင့်စြ်လျဉ်း၍ တတ်နိုငသ
် မျှ ဂရုတစိုက် ထဆာင်ရွက်ခဲ့ပြီး
အဆိုြါ သတင်းအချက်အလက်များသည် မှန်ကန်သည်ဟု လုံထလာက်ထသာ အထကကာင်း
အရင်းများအရ ယုံကကည်ခဲ့ြါလျှင် ယင်းကုန်စည်ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှု
ရယူသူ၏ ထငွထတာင်းခံလွှာ၊ ထငွရထပြစာ၊ ပမီစားမှတ်စု သို့မဟုတ် ပမီရှငမ
် ှ တ ် စ ု မ ျား
နှ င ့ ် သက် ဆ ို င ် သည့ ် သိ ု ့ မဟု တ ် ယင် းတို ့ တ ွ င် ေည့်သွင်းထြာ်ပြေားရန် လိုအြ်သည့်
ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ဝန်ထဆာင်မှုရယူသူနှင့်စြ်လျဉ်းသည့် (ယင်းြုဂ္ဂိုလ်၏ မှတ်ြတ
ုံ င်
ေားမှု အထပခအထန သိ ု့ မ ဟု တ် အခွန ်ေ မ် း မှ တ ်ြ ု ံ တ င်အ မှ တ ်အ ြါအဝင် ) သတင် း
အချက်အ လက် မှ ာ းယွ င် းမှု သိ ု ့ မ ဟု တ ် မပြည့်စ ု ံ မ ှု တစ် စု ံ တ စ် ရ ာထကကာင့် အဆို ြါ
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ကုန်စည်ေုတ်လုြ်သူ၊ ဝန်ထဆာင်မှုထဆာင်ရွက်သူ၊ ကုန်စည် တင်သွငး် သူ သို့မဟုတ်
ကုန်သွယ်မှုထဆာင်ရွက်သူသည် ြုေ်မခွဲ (ခ)၊ ြုေ်မခွဲငယ် (၆) နှင့် (၇) တိအ
ု့ ရ အခွန်စီမံ
အုြ်ချုြ်မှုကို ဟန့်တားသည်ဟု မှတ်ယူပခင်း မပြုရ ။
အားဒပးကူညီခခင်း
၇၉။

မည်သူမဆို ဤဥြထေြါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ရန် အားေုတ်ပခင်း၊ ြူးထြါင်းကကံစည်ပခင်း

သို့မဟုတ် ပြစ်မှုကျုးလွန်ရာတွင် အားထြးကူည ီ ပ ခင် းပြုထကကာင် း ပြစ်မှုေင်ရှားစီရင်ပခင်းခံရလျှင်
ေိုသူကို သက်ဆိုင်ရာပြစ်မှုအတွက် ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် ပြစ်ေဏ်အတိုင်း ချမှတခ
် ံရမည်။
လျှု့ဝှ
ိ က်ချက်ကို ေိန်းသိမ်းရန် ပျက်ကွကခ် ခင်း
၈၀။

မည်သူမဆို ြုေ်မ ၈၊ ြုေ်မခွဲ (ခ) သို့မဟုတ် ြုေ်မခွဲ (ဂ) အရ လျှု့ဝှ
ိ က် ကိစ္စဟုမှတ်ယူသည့်

ကိစ္စရြ်များကို ေိန်းသိမ်းရန်ြျက်ကွက်ထကကာင်း ပြစ်မ ှုေင် ရှာ းစီရ င်ပ ခင် းခံ ရလျှင ် ေိုသူကို တစ်နှစ်
ေက်မြိုထသာ ထောင်ေဏ်ပြစ်ထစ၊ ကျြ် နှစ်သိန်းေက်မြိုထသာ ထငွေဏ်ပြစ်ထစ၊ ေဏ်နှစ်ရြ်လုံးပြစ်ထစ
ချမှတ်ရမည်။
ပုဂ္ဂိုလ်စုလုပ်ငန်းများက ကျူးလွန်သည့် ခပစ်မှုများ
၈၁။

(က)

ဤဥြထေအရ ပြစ်မှုတစ်ခုကို ြုဂ္ဂိုလ်စုတစ်ခုက ကျူးလွန်လျှင် (၁) ကုမ္ပဏီပြစ်ြါက ယင်းကုမ္ပဏီ၏ ေါရိုက်တာအြွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် အလားတူအဆင့်
ရှိသည့်အရာရှိအသီးသီးက ယင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု မှတ်ယူရမည်။
(၂) အစုစြ်လုြ်ငန်း သို့မဟုတ် အသင်းအြွဲ့ပြစ်ြါက ယင်းအစုစြ်လုြ်ငန်း သို့မဟုတ်
အသင်းအြွဲ့၏အစုဝင် သို့မဟုတ် အရာရှိအသီးသီးက ယင်းပြစ်မှုကျူးလွန်သည်
ဟု မှတ်ယူရမည်။

(ခ)

ြုေ်မခွဲ (က) ြါ ြု ဂ္ဂ ိ ုလ် တ စ် ဦး၏ ထဆာင် ရွ က ် ခ ျက် သ ည် ထအာက်ြါအချက်များနှင့်
ညီညတ
ွ ်လျှင် ပြစ်မှုကျူးလွန်သည်ဟု မှတ်ယူပခင်းမပြုရ (၁) ယင် းြု ဂ္ဂ ိ ုလ် ၏ သထဘာတူ ည ီမ ှု မ ရှိ ဘ ဲ သိ ု ့ မ ဟုတ ် သိ ရ ှ ိ ပ ခင် းမရှ ိ ဘ ဲ ပြစ် မ ှု ကိ ု
ကျူးလွန်ခဲ့ပခင်း၊
(၂) ယင်းြုဂ္ဂိုလ်သည် ပြစ် မှုက ျူးလွန်ပ ခင်းကို တားဆီးရန်အတွက် ယင်း၏လုြ်ငန်း
တာဝန် သထဘာသဘာဝနှင့် အထပခအထနအားလုံးအရ ထဆာင်ရွက်နိုင်သမျှ အတိုင်း
အတာအေိ အစွမ်းကုန်အားေုတ်ထဆာင်ရွက်ခဲ့ပခင်း။
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အခွန်ဝန်ေမ်း၏ ခပစ်မှုများ
၈၂။

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ကျင့်သုံးထဆာင်ရွက်ရာတွင် မည်သည့် အခွန်ဝန်ေမ်း မဆို
ထအာက်ြါပြစ်မှုတစ်ရြ်ရြ်ကို ကျူးလွန်ြါက သက် ဆ ိ ု င် ရ ာဥြထေတစ် ရြ် ရ ြ် အ ရ အထရးယူ
အပြစ်ထြးပခင်းခံရမည် (က)

အခွန်ဝန်ေမ်းတစ်ဦးသည် တရားဝင်ရြိုင်ခွင့်မရှိသည့် ထငွထကကး သို့မဟုတ် ထငွထကကး
မဟုတ်သည့် ထြးကမ်းမှု သို့မဟုတ် ချးပမှ
ီ င့်မှုကိုပြစ်ထစ၊ ယင်းသို့ထြးကမ်းရန် သို့မဟုတ်
ချ ီးပမှ င့ ် ရ န် အ တွက ် ကတိ ပ ြုချက် သိ ု ့ မဟု တ ် အာမခံ ခ ျက် တ စ် ရ ြ် ရ ြ်က ိ ု ပြစ်ထ စ
ယင်းအခွန်ဝန်ေမ်း၏ တာဝန်များနှငဆ
့် က်နွှယ်လျက် တိုက်ရိုက်ထသာ်လည်းထကာင်း၊
သွယ်ဝိုက၍
် ထသာ်လည်းထကာင်း ထတာင်းခံပခင်း သို့မဟုတ် ရယူပခင်း၊

(ခ)

ဤဥြထေြါ

ပြဋ္ဌာန် းချက် မ ျားနှ င ့် ထ သာ် လည် းထကာင် း၊

အခွန်ဝန်ေမ်းတစ်ဦး၏

တာဝန်များကို ထကာင်းမွန်စွာ ေမ်းထဆာင်ပခင်းနှင့်ထသာ်လည်းထကာင်း ဆန့်ကျင်သည့်
သို့မဟုတ် အခွန်ဘဏ္ဍာလိမ်လည်ရယူမှု ပြစ်ထြါ်ထစထသာ သို့မဟုတ် ပြစ်ထြါ်နိုငထ
် သာ
သက်ထရာက်မှုရှိသည့် လုြ်ရြ် သို့မဟုတ် အရာကိုလုြ်ထဆာင်ရန်၊ လုြ်ထဆာင်ပခင်းမှ
ထရှာင်ကကဉ်ရန်၊ ခွင့်ပြုရန်၊ ြုံးကွယ်ရန် သို့မဟုတ် မသိကျုးကျွ
ိ ပြုရန်
ံ
သထဘာတူညီချက်
တစ်ရြ်ပြုလုြ်ပခင်း သို့မဟုတ် အလိုတူအလိုြါပြစ်ပခင်း။
ခပစ်မှုများအားဒကျဒအးခခင်း
၈၃။

(က)

ြုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဦးက ြုေ်မ ၈၀ နှင့် ြုေ်မ ၈၂ တိြ
ု့ ါ ပြစ်မှုများမှအြ ဤအခန်းြါ သို့မဟုတ်
အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်ြါ ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ကျူးလွန်ြါက သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံးက
အပြီးသတ်အမိန့်ချမှတ်ပခင်းမပြုမီ မည်သည့်အချန်ိ တွင်မဆို ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည်
ယင်းပြစ်မှုကို ထကျထအးခွင့် ထလျှာက်ေားနိုင်သည်။ ေိုသို့ထကျထအးရာတွင် ညွှန်ကကား
ထရးမှူးချုြ်သည် အဆိုြါပြစ်မှုအတွက် ပြဋ္ဌာန်းေားသည့် အပမင့်ဆုံး ထငွေဏ်ေက်
မထကျာ်လွန်သည့် ထငွထကကးြမာဏကို ေဏ်ထကကးထငွတြ်ရိုက်နိုင်သည်။

(ခ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ထအာက်ြါအချက်များနှင့် ကိုက်ညီြါက ြုေ်မခွဲ (က)အရ
ပြစ်မှုတစ်ခုခုကို ထကျထအးနိုငသ
် ည် (၁) ထြးထဆာင်ရန်ရှိသည့် အခွန်နှင့် ြုေ်မခွဲ (က) အရ ချမှတ်သည့် အပမင့်ဆုံး ထငွေဏ်
ေက် မထကျာ်လွန်သည့် ထငွထကကးြမာဏကို ေဏ်ထကကးထငွအပြစ် ထြးထဆာင်ပြီး
ပြစ်ပခင်း သို့မဟုတ် ယင်းအခွန်နှင့် ေဏ်ထကကးထငွထြးသွင်းရန် လုံထလာက်ထသာ
အာမခံ ခံဝန်ချုြ်ချုြ်ဆိုပြီးပြစ်ပခင်း၊
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(၂) ကာယကံရှင်က ထကျထအးထြးရန် စာပြင့်ထရးသားထတာင်းဆိုပခင်း။
(ဂ)

ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်သည် ဤြုေ်မအရ ပြစ်မှုတစ်ခုကို ထကျထအးထြးလျှင် (၁) ြုေ်မခွဲ (က) အရ ချမှတ်သည့် အမိန့်ကိုစာပြင့် ထရးသားရမည်ပြစ်ပြီး ြုေ်မခွဲ (ခ) ြါ
ထတာင်းဆိုချက်ကို ြူးတွဲေားရှိရမည်။
(၂) ြုေ်မခွဲ(က) အရ ချမှတ်သည့် အမိန့်တွင် (ကက) ကျူးလွန်သည့်ပြစ်မှု၊
( ခခ )

ထြးထဆာင်ရမည့် ထငွထကကးြမာဏ၊

( ဂဂ )

ထြးထဆာင်ရမည့်သတ်မှတ်ရက်တို့ကို ထြာ်ပြရမည်။

(၃) ြုေ်မခွဲ (က) အရ ချမှတ်သည့အ
် မိန့်ကို ပြစ်မှုကျူးလွန်သူေံသို့ ထြးအြ်အတည်ပြု
ရမည်။
(ဃ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က ချမှတ်သည့်အမိန့်သည် အပြီးအပြတ်ပြစ်ပြီး
အယူခံခွင့် မရှိထစရ။

(င)

ညွှ န ် ကကားထရးမှ ူ းချုြ် သည် ဤြုေ်မအရ ပြစ်မှုတစ်ခုကို ထကျထအးပြီးလျှင် ကျူးလွန်
သူသည် ယင်းပြစ်မှုနှငစ
့် ြ်လျဉ်း၍ ေြ်မတ
ံ ရားစွဲဆိုခံရပခင်း သို့မဟုတ် ပြစ်ေဏ်ကျခံ
ရပခင်း မရှိထစရ။

(စ)

ြုေ်မခွဲ (က) အရ ထြးထဆာင်ရန် ညွှန်ကကားထရးမှူးချုြ်က အမိန့်ချမှတ်သည့် ထငွထကကး
ြမာဏကို ထြးထဆာင်ရန်ြျက်ကွက်ြါက ဤဥြထေအရ ထြးထဆာင်ရမည့် အခွန်မထပြ
ကျန်ထငွကဲ့သို့ အရထကာက်ခံြင
ို ်ခွင့်ရှိထစရမည်။
အခန်း (၁၂)
အဒေွဒေွ

ဥပဒေများအားလွှမ်းမိုးခခင်း
၈၄။

တည် ဆ ဲအ ခွ န် ဥြထေတစ် ရ ြ်ရ ြ် တ ွ င် မည် သ ိ ု့ ြင် ြ ါရှိထ စကာမူ ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန် းချက်

တစ်ရြ်ရြ်နှင့်သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စရြ်များကို ဤဥြထေနှငအ
့် ညီသာ ထဆာင်ရွက်ရမည်။
အကူးအဒခပာင်းကာလခပဋ္ဌာန်းချက်များ
၈၅။

(က)

ဤဥြထေ စတင်အကျုးသက်
ိ
ထရာက်သည့်ထန့မတိုင်မီ အခွန်ဥြထေတစ်ရြ်ရြ်နှင့်အညီ
ထဆာင်ရွက်ခဲ့သည့် အယူခံမှုများ၊ တရားစွဲဆိုမှုများနှင့် အပခားအထရးယူ ထဆာင်ရွက်မှု
များကို အဆိုြါအခွန်ဥြထေ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှငအ
့် ညီဆက်လက်ထဆာင်ရွက်ရမည်။
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( ခ ) ဤဥြထေမပြဋ္ဌာန်းမီက ထြါ်ထြါက်ခဲ့သည့် အခွန်ထြးထဆာင်ရန်တာဝန်များကို ဤဥြထေ
နှင့်အညီ အရထကာက်ခံရန် စတင်ထဆာင်ရွက်နိုင်သည်။ သို့ရာတွင် ယင်းသို့ ထဆာင်ရွက်ရာ၌
ယင်းအခွန်ကိုအရထကာက်ခံရန် ယခင်ထဆာင်ရွက်ခဲ့ပြီးပြစ်သည့် အထရးယူမှုအထြါ်တွင်
ေိခိုက်မှုမရှိထစရ။
( ဂ ) ဤဥြထေပြဋ္ဌာန်းပြီးထနာက် လိုအြ်ထသာနည်းဥြထေများနှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကို
ပြဋ္ဌာန်းပခင်း မပြုနိုင်ထသးမီကာလအတွင်း ဤဥြထေတွင် တစ်နည်းတစ်ြုံထြာ်ပြေား
ပခင် း မရှ ိ ြ ါက ဝင် ထငွ ခ ွန ် ဥြထေ၊ ကုန်သွယ်လုြ်ငန်းခွန်ဥြထေနှင့် အေူးကုန်စည်ခွန်
ဥြထေတို့အရ ေုတ်ပြန်ေားသည့် နည်းဥြထေများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊
အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်များနှင်လ
့ ုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကို ဤဥြထေနှငမ
့် ဆန့်ကျင်သထရွ့
ကာလစည်းကမ်းသတ် မထကျာ်လွန်ထသးြါက ဆက်လက်ကျင့်သုံးနိုငသ
် ည်။
နည်းဥပဒေများ၊ စည်းမျဉ်းများ ခပုလုပ်ပိုင်ခွင့်
၈၆။

ဤဥြထေြါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို အထကာင်အေည်ထြာ်ထဆာင်ရွက်ရာတွင် (က)

ဝန် က ကီ းဌာနသည် ပြည်ထ ောင် စု အစိ ု းရအြွ ဲ့ ၏ သထဘာတူညီချက်ပြင့် နည်းဥြထေ၊
စည်းမျဉ်းနှင့် စည်းကမ်းများကို ေုတ်ပြန်နိုင်သည်။

(ခ)

ဝန်ကကီးဌာနနှင့် ဦးစီးဌာနတို့သည် လိုအြ်ထသာ အမိန့်ထကကာ်ပငာစာ၊ အမိန့်၊ ညွှန်ကကားချက်
နှင့် လုြ်ေုံးလုြ်နည်းများကို ေုတ်ပြန်နိုငသ
် ည်။

ပပည်ကထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုင်ငံကတာ် ေွဲ့စည်းပုံအကပခခံဥပကဒအရ ြေျွန်ုပ်လြေ်မှတ်ကရးထိုးသည်။

(ပု)ံ ဝင်းပမင့်
နိုငင
် က
ံ တာ်သမ္မတ
ပပည်ကထာင်စုသမ္မတပမန်မာနိုငင
် က
ံ တာ်

