စီမက
ံ ိန်း် နှင့််ဘဏ္ဍာရ ်းဝန်ကကီ်းဌာန
ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစီ်းဌာန
တစ်ဦ်းခ င််းြုဂ္လ
ဂ ိက စီ်းြွာ်းရ ်းလုြင
် န််းမ ာ်းအရြေါ် ဝင်ရငွခန
ွ ်တက
ွ ်ခ က်ပခင််း
စီ်းြွာ်းရ ်းလုြင
် န််းတွင် အက ံ်းဝင်သည်ဝ
့် င်ရငွ
၁။

စီ်းြွာ်းရ ်းလုြ်ငန််းမှ

ရဆာင် ွက်ရသာ

လုြ်ငန််းမ ာ်းပ်စ်သည့််

တင်သင
ွ ််းရ ာင််းခ ပခင််း/
လုြ်ကိုင်ပခင််းမှ

ဝင်ရငွဆိုသည်မှာ

ဝယ်ယူ

ဝင်ရငွ

ှိ န်

ကုန်ထုတ်လုြ်ရ ာင််းခ ပခင််း၊

ရ ာင််းခ ပခင််း၊

ဝင်ရငွတို့်အပြင်၊

ကုန်ြစစည််းမ ာ်း

ဝန်ရဆာင်မှုရဆာင် ွက်ပခင််းလုြ်ငန််းမ ာ်း

ရငွရခ ်း

စီ်းြွာ်းရ ်းလုြ်ငန််းသ်ွယ်လုြ်ကိုင်ပခင််းနှင့်် အတို်း

စီ်းြွာ်းပ်စ်လုြ်ကိုင်

န်

သက်ရသခံလက်မှတ်မ ာ်းကို
င််းနှီ်းပမပ ြ်နှံ ပခင််းတိမ
ု့် ှ ဝင်ရငွအရြေါ်

စီ်းြွာ်းရ ်းလုြ်ငန််းမ ာ်းမှ ဝင်ရငွရခေါင််းစဉ်ပ်င့်် အခွန်ရြ်းရဆာင် မည်။
အခွနန
် န
ှု ််း
၂။

စီ်းြွာ်းရ ်းလုြ်ငန််းမှ

ှိသည့််ဝင်ရငွအရြေါ်

ရအာက်ရ်ာ်ပြြေါအခွန်နှုန််းပ်င့််

တွက်ခ က်ြေါမည် ဝင်ရငွခွန် စည််းကကြ် န် ဝင်ရငွအလာ
စည််းကကြ် န်
အမှတ်စဉ်

မှ

ထိ
ဝင်ရငွခွန်နှုန််း

က ြ်

က ြ်

(က)

၁

၂,၀၀၀,၀၀၀

၀ ာခိုင်နှုန််း

(ခ)

၂,၀၀၀,၀၀၁

၅,၀၀၀,၀၀၀

၅ ာခိုင်နှုန််း

(ဂ္)

၅,၀၀၀,၀၀၁

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀ ာခိုင်နှုန််း

(ဃ)

၁၀,၀၀၀,၀၀၁

၂၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅ ာခိုင်နှုန််း

(င)

၂၀,၀၀၀,၀၀၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ ာခိုင်နှုန််း

(စ)

၃၀,၀၀၀,၀၀၁

နှင့််အထက်

၂၅ ာခိုင်နှုန််း

ဝင်ရငွတွက်ခ က်ပခင််း
၃။

စီ်းြွာ်းရ ်းလုြ်ငန််းမှ

ကုန်က စ ိတ်

မ ာ်းနှင့််

ှိရသာဝင်ရငွကို

တွက်ခ က် ာတွင်

ြစစည််းတန််ို်းရလ ာ့်ရငွကို

ယင််းဝင်ရငွ

ှိ န်

နုတ်ရြ်းြေါသည်။ ဝင်ရငွမှကုန်က စ ိတ်

နုတ်ြယ်ပြီ်း အသာ်းတင် အပမတ်ရငွအရြေါ် သက်သာခွင့််မ ာ်း ခွင့််ပြ ပြီ်း က န်ရငွကိုသာ သတ်မှတ်
အခွန်နှုန််းပ်င့်် အခွန်တွက် ခ က်ြေါသည်။ သိ့်ု ာတွင် ရအာက်ြေါတို့်ကို နုတ်ြယ်ခွင့််မရြ်းြေါ (က)

မတည်စ ိတ်၊

(ခ)

ကိုယ်ရ ်းကိုယ်တာစ ိတ်၊

(ဂ္)

လုြ်ငန််းြမာဏနှင့််မမအရအာင်

ထိုဝင်ရငွ
၄။

န်

မ ာ်းသည့််စ ိတ်၊

မဆီရလ ာ်သည့််စ ိတ်၊

ကုန်က ပခင််းမဟုတ်သည့််စ ိတ်၊

စီ်းြွာ်းရ ်းလုြ်ငန််းမှ

ဝင်ရငွသည်

ရဆာင် ွက် သည့််လုြ်ငန််းအရြေါ်

ှိသည့််

ဝင်ရငွ(သို့်မဟုတ်) ရ ာင််း ရငွနှင့်် လုြ်ကိုင် သည့််လုြ်ငန််း သဘာဝကိုလိုက်၍ ခွင့််ပြ မည့််
စ ိတ်မ ာ်းမှာလည််း ရပြာင််းလဲမှု
ကုန်စုံြစစည််းမ ာ်း

ရ ာင််းခ

ှိနိင
ု ်ြေါသည်။ ရ ခဲထုတ်လုြ်ရ ာင််းခ သူ၏ ကုန်က စ ိတ်နှင့််

ပခင််းလုြ်ငန််းမှ

ကုန်က စ ိတ်မ ာ်းမှာ

တူညီနိုင်မည်မဟုတ်ြေါ။

စီ်းြွာ်းရ ်းလုြ်ငန််းနှင့်် အက ံ်းဝင်မည့်် စ ိတ်မ ာ်းကို ြုံရသ သတ်မှတ်ရြ်းထာ်းပခင််းမ ှိြေါ။
အခွနတ
် ွကခ
် က်ပခင််း (နမူနာ)
၅။

ကုန်ထုတ်လုြ်မှုလုြ်ငန််း၊ ကုန်သွယ်မှုလုြ်ငန််း၊ ဝန်ရဆာင်မှုလုြ်ငန််းစသည့်် စီ်းြွာ်းရ ်း

လုြ်ငန််းတစ်ခုခုလုြ်ကိုင်သည့်် လုြ်ငန််း ှင် တစ်ဦ်းသည် တစ်နှစ်အတွင််း ၎င််းလုြ်ကိုင်သည့််
လုြ်ငန််း မှ ကုန်က စ ိတ်မ ာ်းကိုနှုတ်၍ အသာ်းတင်အပမတ် က ြ် သိန််း ၁၀၀

ှိပြီ်း အတူရန

မိဘနှစ်ဦ်း မှီခိုသူ ဇနီ်းနှင့်် အသက် ၁၈ နှစ်ရအာက် သိ့်မ
ု ဟုတ် အခ ိန်ပြည့််ြညာသင်ကကာ်းရနသည့််
သာ်းသမီ်း နှစ် ဦ်း

ှိြေါ သည်။ ၎င််းလုြ်ငန််း ှင်၏ စီ်းြွာ်းရ ်းလုြ်ငန််းမှ ဝင်ရငွအရြေါ်

ရအာက်ြေါအတိုင််း ဝင်ရငွခွန် တွက်ခ က် ြေါသည် (က ြ်)
(က)

အသာ်းတင်အပမတ်

(ခ)

(နုတ်)သက်သာခွင့််မ ာ်း
(၁) အရပခခံသက်သာခွင့််(၂၀%)

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

- ၂,၀၀၀,၀၀၀

(ဂ္)

(၂) အတူရနမိဘ(၂)ဦ်းအတွက်

- ၂,၀၀၀,၀၀၀

(၃) အိမ်ရထာင််က်အတွက်

- ၁,၀၀၀,၀၀၀

(၄) သာ်းသမီ်း(၂)ဦ်းအတွက်

- ၁,၀၀၀,၀၀၀

၆,၀၀၀,၀၀၀

ဝင်ရငွခွန်စည််းကကြ် န်ဝင်ရငွ

၁ က ြ်မှ ၂,၀၀၀,၀၀၀ က ြ်ထိ

၄,၀၀၀,၀၀၀

၀ ာခိုင်နှုန််း

၂,၀၀၀,၀၀၁ က ြ်မှ ၄,၀၀၀,၀၀၀ က ြ်ထိ ၂,၀၀၀,၀၀၀ အတွက် ၅ ာခိုင်နန
ှု ််း
(ဃ)

စုစရ
ု ြေါင််းက သင်ဝ
့် င်ရငွခန
ွ ်

၁၀၀,၀၀၀

၆။

သက်သာခွင့််မ ာ်းကို နုတ်ရြ်း ာတွင် တစ်ဦ်းခ င််းြုဂ္ဂလိကအတွက် အရပခခံသက်သာခွင့််

၂၀

ာခိုင်နှုန််းပ်စ်ပြီ်း

က ြ်သိန််း

၁၀၀

ထက်

မြို ။

အိမ်ရထာင််က်သည်

ဝင်ရငွခွန်

ထိုက်သင့််သည့်် ဝင်ရငွမ ှိသူပ်စ်မှသာ သက်သာခွင့််ကို ခံစာ်းခွင့်် ှိြေါမည်။ သာ်းသမီ်းသည်
အိမ်ရထာင်မ ှိသူ၊

ဝင်ရငွခွန်ထိုက်သင့််သည့််

ြညာသင်ကကာ်းရနသူ

(သိ့်မ
ု ဟုတ်)

အသက်

ဝင်ရငွမ ှိသူ၊

အသက်(၁၈)နှစ်ရအာက်

(၁၈)နှစ်ပြည့််ပြီ်းရသာ်လည််း

အခ ိန်ပြည့််

ြညာဆက်လက် သင်ကကာ်းရနသူ ပ်စ်မှသာ သက်သာခွင့််ကို ခံစာ်းခွင့်် ှိြေါမည်။
၇။

အသာ်းတင်ဝင်ရငွ က ြ်သိန််း ၁၀၀ မှ ဝင်ရငွခွန် က ြ် ၁၀၀,၀၀၀ ရြ်းရဆာင်ပြီ်း နှစ်စဉ်

စုရဆာင််းနိုင်ရငွမ ာ်းပ်င့်် အိမ်၊ ပခံ၊ ရပမ၊ ရမာ်ရတာ်ယာဉ်စသည်မ ာ်း ဝယ်ယူပခင််းအတွက် ဝင်ရငွခွန်
ထြ်မံမက သင့််ြေါ။
ဝယ်ယူပခင််း

သိ့်ု ာတွင်
အရြေါ်

ဝင်ရငွ လမ််း
ရအာက်ရ်ာ်ပြြေါ

တင်ပြနိုင်ပခင််းမ ှိြေါက

အဆိုြေါြစစည််းမ ာ်း

အခွန်နှုန််းထာ်းအတိုင််း

ဝင်ရငွခွန်

စည််းကကြ် မည်ပ်စ်ြေါသည် ဝင်ရငွခွန် စည််းကကြ် န် ဝင်ရငွအလာ
စည််းကကြ် န်
အမှတ်စဉ်

မှ

ထိ
ဝင်ရငွခွန်နှုန််း

က ြ်
(က)

က ြ်
၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅ ာခိုင်နှုန််း

၈။

(ခ)

၃၀,၀၀၀,၀၀၁

(ဂ္)

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၁ နှင့််အထက်

၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ ာခိုင်နှုန််း
၃၀ ာခိုင်နှုန််း

အရသ်းစိတ်သိ ှိလိုြေါက ဆိုင် ာပမိ ့်နယ်အခွန်ဦ်းစီ်းဌာနမှ ်းရုံ်း(သို့်မဟုတ်) အခွန်ဆိုင် ာ

ဝန်ရဆာင်မှုရုံ်း (ရနပြည်ရတာ်) ရုံ်းအမှတ်၊ ၄၆ ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ်ုန််းနံြေါတ်၀၆၇-၄၃၀၅၃၃ ၊ ၀၆၇-၄၃၀၅၂၂၊ (သိ့်မ
ု ဟုတ်) အခွန်ဆိုင် ာဝန်ရဆာင်မှုရုံ်း ( န်ကုန်) အမှတ်
၅၉/၆၁၊ ရပမညီထြ်၊ ြန််းဆို်းတန််းလမ််း၊ ရက ာက်တံတာ်းပမိ ့်နယ်၊ ်ုန််းနံြေါတ်- ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁၃၇၈၃၇၂၊ (သို့်မဟုတ်)အခွန်ဆိုင် ာ ဝန်ရဆာင်မှုရုံ်း(မနတရလ်း)၆၅ လမ််း၊ ၂၂ x ၂၃ လမ််းကကာ်း၊
်ုန််းနံြေါတ် -

၀၂-၃၀၁၉၂ သို့် ရမ်းပမန််း စုံစမ််းနိုင်ြေါသည်။

ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစီ်းဌာန

