စီမက
ံ ိန်း် နှင့််ဘဏ္ဍာရ ်းဝန်ကကီ်းဌာန
ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစီ်းဌာန
ြစစည်း် ရခေါင််းစဉ်ပြင့်် ဝင်ရငွခန
ွ ် ရြ်းရဆာင်ပခင််းဆိင
ို ် ာ သိမှတြ
် ်
ွ ်
 အက ံ်းဝင်သည်ဝ
့် င်ရငွမ ာ်း။
ရပမနှင့််အရဆာက်အိုံ

ကိို််ြိိုင်ပြစ်သည့််

ငှာ်း မ််းပခင််းနှင့််

ကိို််ြိိုင်မဟိုတ်သည့််

ရပမနှင့််အရဆာက်အအိုံ ထြ်ဆင့််ငှာ်း မ််း ပခင််းမှ
ရငွကိုိ

အခွန်စည််းကကြ် န်အတွက်

ရပမ

သိ့်မ
ို ဟိုတ်
ရပမ

သိ့်မ
ို ဟိုတ်

ှိသည့််ဝင်ရငွမ ာ်း ြေါဝင်သည်။ ငှာ်း မ််းခ

တွက်ခ က်

ာတွင်

အမှန်ငှာ်း မ််းခ ရငွနှင့််

ရေသဆိိုင် ာအာဏာြိိုင်အြွ့်အစည််းက သတ်မှတ်သည့်် ငှာ်း မ််း ခနှုန််း၊ ်င််းနှစ် ြ်အနက်
မ ာ်း ာရငွကိို ငှာ်း မ််းခ ရငွအပြစ် တွက်ခ က်မည်ပြစ်ြေါသည်။
 ဝင်ရငွတွက်ခ က်မ။ှု
ငှာ်း မ််းခ

ှိသည့််

ငှာ်း မ််းခ

ှိသည့််

ဝင်ရငွနှစ်အတွက်

ငှာ်း မ််းခ ရငွ

စိုစိုရြေါင််းအရြေါ်

သတ်မှတ်ရြ်းထာ်းသည့််

ဝင်ရငွခွန်နှုန််းပြင့််

အခွန်စည််းကကြ် မည်။
ဥြမာ

-

ရနအိမ်ကိို

၂၀၁၆

တစ်နှစ်ငှာ်း မ််းပခင််းအတွက်
ငှာ်း မ််းခ ရငွ စိုစိုရြေါင််းအရြေါ်

ခိုနှစ်

ဧပြီလမှ

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၂၀၁၇

ခိုနှစ်

မတ်လအထိ

စည််းကကြ်နှစ်တွင် အဆိိုြါ တစ်နှစ်စာ

၂၀၁၆ ခိုနှစ် ပြည်ရထာင်စို၏အခွန်အရကာက်ဥြရေြေါ

အခွန်နှုန််းပြင့်် အခွန်စည််းကကြ်ြေါမည်။
 အခွနန
် န
ှု ််း။
 သတ်မှတ်သည့််

စိုစိုရြေါင််းငှာ်း မ််းခ ရငွမှ

ဝင်ရငွခွန်ဥြရေြိုေ်မ

၆

အ

သက်သာခွင့််မ ာ်းနိုတ် ြ််ပြီ်း က န်ရငွအရြေါ် ၁၀%ပြင့်် အခွန်တွက်ခ က်ြေါသည်။
က သင်ဝ
့် င်ရငွခန
ွ ်=

[စိုစရ
ို ြေါင််း ငှာ်း မ််းခ ရငွ - အရပခခံသက်သာခွင့််မ ာ်း]x ၁၀%

ဥြမာ ဦ်းလှသည် နှစ်အတွင််း အိမ်ငှာ်း မ််းခရငွ တစ်လ က ြ် ၅ သိန််းပြင့်် တစ်နှစ်ငှာ်း မ််းခ က ြ်
သိန််း ၆၀

ှိသူ ပြစ်ြေါက
(က ြ်)

စိုစိုရြေါင််း အိမ်ငှာ်း မ််းခရငွ
အရပခခံသက်သာခွင့််[၆,၀၀၀,၀၀၀ x၂၀%] =

=
၁,၂၀၀,၀၀၀

၆,၀၀၀,၀၀၀

အတူရနမိဘအတွက်သက်သာခွင့််
[တစ်ဦ်း ၁,၀၀၀,၀၀၀ စီ x ၂ ဦ်း]

=

၂,၀၀၀,၀၀၀

အိမ်ရထာင်ြက်အတွက်သက်သာခွင့််

=

၁,၀၀၀,၀၀၀

သာ်းသမီ်း ၂ ဦ်းအတွက်သက်သာခွင့််

=

၁,၀၀၀,၀၀၀

[တစ်ဦ်း ၅၀၀,၀၀၀ စီ x ၂ ဦ်း]
(နိုတ်)သက်သာခွင့််စိုစိုရြေါင််း

=

၅,၂၀၀,၀၀၀

အခွန်စည််းကကြ် န်ဝင်ရငွ

=

၈၀၀,၀၀၀

က သင့််အခွန် = အခွန်စည််းကကြ် န် ဝင်ရငွ x ၁၀%

=

၈၀,၀၀၀

 နိိုင်ငံရတာ်ြိိုင် စီ်းြွာ်းရ ်းအြွ့်အစည််းမ ာ်း၊ ပမန်မာနိိုင်ငံ င််းနှီ်းပမ ြ်နှံမှုရကာ်မ ှင် ခွင့််ပြ မိန့််ပြင့််
ရဆာင် ွက်ရသာ လိုြ်ငန််းမ ာ်း၊ ကိုမပဏီမ ာ်း၊ သမဝေါ်မအသင််းမ ာ်း ပြစ်ြေါက စိုစိုရြေါင််း
ငှာ်း မ််းခ ရငွမှ ်င််းရငွ

ှိ န် ကိုန်က သည့််စ ိတ်မ ာ်းကိို နိုတြ
် ််ပြီ်း

ှိသည့်် အသာ်းတင်

အပမတ်ဝင်ရငွအရြေါ် သက်ဆိိုင် ာနှစ်၏ ပြည်ရထာင်စို၏ အခွန်အရကာက်ဥြရေြေါ အဆိိုြေါ
အြွ့်

အစည််းမ ာ်းအတွက်

သီ်းပခာ်းသတ်မှတ်ရြ်းထာ်းသည့််

အခွန်နှုန််းပြင့််

အခွန်တွက်ခ က်ြေါသည်။
 ရသ်းစိတ်သိ ှိလိိုြေါက

ဆိိုင် ာပမိ ့်န််အခွန်ဦ်းစီ်းဌာနမှ ်းရိုံ်း(သိမ
ို့် ဟိုတ်)

အခွန်ဆိိုင် ာ

ဝန်ရဆာင်မှု ရိုံ်း (ရနပြည်ရတာ်) ရိုံ်းအမှတ်၊ ၄၆ ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ြိုန််းနံြေါတ်၀၆၇-၄၃၀၅၃၃ ၊ ၀၆၇-၄၃၀၅၂၂၊ (သိ့်မ
ို ဟိုတ်) အခွန်ဆိိုင် ာဝန်ရဆာင်မှုရိုံ်း ( န်ကန
ို ်) အမှတ်
၅၉/၆၁ ၊ ရပမညီထြ်၊ ြန််းဆိို်းတန််းလမ််း၊ ရက ာက်တံတာ်းပမိ ့်န််၊ ြိုန််းနံြေါတ်- ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊
၀၁-၃၇၈၃၇၂၊ (သိို့်မဟိုတ်) အခွန်ဆိိုင် ာ ဝန်ရဆာင်မှုရိုံ်း(မနတရလ်း)၆၅ လမ််း၊ ၂၂ x ၂၃
လမ််းကကာ်း၊ ြိုန််းနံြေါတ် - ၀၂-၃၀၁၉၂ သိို့် ရမ်းပမန််း စိုံစမ််းနိင
ို ်ြေါသည်။

ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစီ်းဌာ
န

