စီမက
ံ ိန်း် နှင့််ဘဏ္ဍာရ ်းဝန်ကကီ်းဌာန
ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစီ်းဌာန
အသက်ရမွ်းဝမ််းရက ာင််းြညာရခေါင််းစဉ်မှ ဝင်ရငွခန
ွ ် ရြ်းရ

ာင်ပခင််း

င်
ိ ာ သိမတ
ှ ်ဖယ
ွ ်

 အက ံ်းဝင်သည့်် ဝင်ရငွမ ာ်း
 အသက်ရမွ်းဝမ််းရက ာင််းြညာလြ်ငန််း
ဝန်ရ

ာင်ခ

ယူ၍ ရ

ာဝန်၊ သူနာပြ ၊
စာရ ်း
ဝန်ရ

မိမိကျွမ််းက င်သည့််လြ်ငန််းကိ

ာင် ွက်ရြ်းသည့်် ဝန်ရ

ာင်မှုတစ် ြ်ပဖစ်ြေါသည်။ ဥြမာ -

ာမ၊ ရ ှ့်ရန၊ အင်ဂ င်နီယာ၊ ဗိသကာ ြညာ ှင်၊ အနြညာသည်၊

ာ၊ ြန််းခ ီ

ဝန်ထမ််းအပဖစ် ရ

ိသည်မှာ

ာ၊ ြန််းြ

ာ၊ စာ င််းကိင်၊ စာ င််းစစ် စသည့််ြညာ ှင်တ့်ိက

ာင် ွက်ပခင််း မဟတ်ဘဲ ဝန်ရ

ာင်မှု လြ်ငန််းကိ

ာင်ခ ယူလ က် ရ

ာင် ွက်ရြ်းသည့််

ိလိြေါသည်။

 အသက်ရမွ်းဝမ််းရက ာင််းြညာလြ်ငန််းမှ ဝင်ရငွမှာ လစာမဟတ်ရသာ ဝန်ရ

ာင်ခအပဖစ်

ှိ သည့်် ဝင်ရငွပဖစ်ြေါသည်။
 မိမိတတ်ကျွမ််းသည့်် ြညာကိ အရပခခံပြီ်း လြ်ကိင်ပခင််းမှန်ရသာ်လည််း ရန့်စဉ် (သိ့်မဟတ်)
လစဉ်

ြံရသ

လြ်ခ

သိ့်မဟတ်

လစာ ယူ၍

လြ်ကိင်ပခင််းပဖစ်လျှင်

အသက်ရမွ်းဝမ််းရက ာင််း ြညာလြ်ငန််းမှ ဝင်ရငွမဟတ်ဘဲ " လစာ " မှ ဝင်ရငွသာ
ပဖစ်သည်။
 အခွနန
် န
ှု ််း။

၁-၄-၂၀၁၇

က်ရန့်မှ

အသက်ရမွ်းဝမ််းရက ာင််းြညာလြ်ငန််း

ဝင်ရငွအရြေါ်

စတင်
ရအာက်ရဖာ်ပြြေါ

ှိသည့််

အခွန်နှုန််းပဖင့််

တွက်ခ က်ြေါမည် ဝင်ရငွခွန် စည််းကကြ် န် ဝင်ရငွအလာ
စည််းကကြ် န်
အမှတ်စဉ်

မှ

ထိ
ဝင်ရငွခွန်နှုန််း

က ြ်
(က)

က ြ်
၁

၂,၀၀၀,၀၀၀

၀ ာခိင်နှုန််း

(ခ)

၂,၀၀၀,၀၀၁

၅,၀၀၀,၀၀၀

၅ ာခိင်နှုန််း

(ဂ)

၅,၀၀၀,၀၀၁

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀ ာခိင်နှုန််း

(ဃ)

၁၀,၀၀၀,၀၀၁

၂၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅ ာခိင်နှုန််း

(င)

၂၀,၀၀၀,၀၀၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ ာခိင်နှုန််း

(စ)

၃၀,၀၀၀,၀၀၁

 စာ င််းထာ်း ှိပခင််း။

သက်

နှင့််အထက်

၂၅ ာခိင်နှုန််း

ိင် ာဝင်ရငွနှစ်အတွက်

အသက်ရမွ်းဝမ််းရက ာင််းြညာလြ်ငန််း မှ ဝင်ရငွမ ာ်းနှင့်် ထိနှစ်အတွင််း လြ်ငန််းအတွက်
ကန်က သည့််စ ိတ်မ ာ်းကိ ရဖာ်ပြသည့်် ဘဏ္ဍာရ ်း

ှင််းတမ််း (Financial Statement)

တင်ပြ ြေါမည်။

 ဝင်ရငွတွက်ခ က်ပခင််း။
တွက်ခ က် ာတွင်

အသက်ရမွ်းဝမ််းရက ာင််းြညာလြ်ငန််းမှ
ဝင်ရငွ

ှိ န်

နတ်ရြ်းြေါသည်။ ဝင်ရငွမှ ကန်က

ကန်က စ ိတ်မ ာ်းနှင့််

ဝင်ရငွကိ
ြစစည််းတန်ဖိ်းရလ ာ့်ရငွကိ

စ ိတ် နတ်ြယ်ပြီ်းသည့်် အသာ်းတင်ဝင်ရငွအရြေါ်

သက်သာခွင့််မ ာ်း နတ်ြယ်ပြီ်း သတ်မှတ် အခွန် နှုန််းပဖင့်် အခွန်တွက်ခ က်ြေါသည်။ သိ့် ာတွင်
ရအာက်ြေါတိက
့် ိ နတ်ြယ်ခွင့််မရြ်း  မတည်စ ိတ်
 ကိယ်ရ ်းကိယ်တာစ ိတ်
 လြ်ငန််းြမာဏနှင့်် မမျှရအာင်မ ာ်းသည့််စ ိတ်
 အသက်ရမွ်းဝမ််းရက ာင််းြညာလြ်ငန််းသည် အတတ်ြညာ၊ အသိြညာကိ အ င််းအနှီ်းပြ ၍
လြ်ကိင် သပဖင့်် လြ်ငန််းသဘာဝကိလိက်၍ ခွင့််ပြ မည့််စ ိတ်မ ာ်းမှာလည််း ရပြာင််းလဲမှု
ှိနိင် ြေါသည်။
အသက်

ာဝန်တစ်ဦ်း၏ စ ိတ်နှင့်် ရ ှ့်ရနတစ်ဦ်း၏ စ ိတတ
် ူညီနိင်မည် မဟတ်ြေါ။

ရမွ်းဝမ််းရက ာင််းြညာ

လြ်ငန််းအာ်းလံ်းနှင့််

အက ံ်းဝင်မည့််စ ိတ်မ ာ်းကိ

ြံရသသတ်မှတ်ရြ်းထာ်း ပခင််းမ ှိြေါ။
 အခွနတ
် ွကခ
် က်ပခင််း။

ရအာက်ရဖာ်ပြြေါ နမူနာပဖင့်် ှင််းလင််းအြ်ြေါသည် -

ဦ်းရက ာ်သည်
သရြ်ရ

ရြ် ှင်

သရြ်ရ

ာင်တစ်ဦ်းပဖစ်ြေါသည်။

ရြ် ှင်တစ်ကာ်းအတွက်

ာင်ခ က ြ် ၁၀ သိန််း၊ ရကကာ်ပငာတစ်ခအတွက် သရြ်ရ

ယူြေါသည်။ နှစ်အတွင််း သရြ်ရ

ာင်ခ က ြ် ၅၄၅ သိန််း

၃၅ သိန််း၊ အလှပြင်စ ိတ် က ြ် ၁၅ သိန််း၊ သရြ်ရ
၁၀ သိန််း၊ အလြ်လက်ခံ ရ
အရထွရထွစ ိတ်

၁

ှိပြီ်း ခ ီ်းသွာ်းလာစ ိတ် က ြ်
ိင် ာ အဝတ်အထည်စ ိတ် က ြ်

ာင် ွက် န် မန်ရနဂ ာတစ်ဦ်းတစ်လ က ြ် ၄ သိန််းပဖင့်် ၄၈ သိန််း၊

သိန််း၊

ရြ် ှင်နှင့််ရကကာ်ပငာသရြ်ရ

ာင်

ာင်ခ က ြ် ၅ သိန််း

စစရြေါင််း

ကန်က စ ိတ်

က ြ်

၁၀၉

သိန််းပဖစ်သပဖင့််

ာင် ဦ်းရက ာ်သည် ဝင်ရငွနှစ် အတွင််း သရြ်ရ

ာင်ခ စစရြေါင််း

က ြ် ၅၄၅ သိန််း

ှိရသာ်လည််း အသ်းံ စ ိတ်မ ာ်း နတ်ြယ် ပြီ်းသည့်် အသာ်းတင်ဝင်ရငွမှာ

က ြ် ၄၃၆ သိန််း

ှိသည်ကိ ရတွ့် ှိ ြေါသည်။ ဦ်းရက ာ်တွင် မှီခိသူ ဇနီ်း ှိပြီ်း သာ်းသမီ်း ၂

ဦ်းအနက်

တစ်ဦ်းမှာ

ရက ာင််းသူပဖစ်ြေါသည်။

အိမ်ရထာင်သည်
ဦ်းရက ာ်၏

သရြ်ရ

သာ်းပဖစ်၍
ာင်ပခင််း

က န်တစ်ဦ်းမှာ
ိင် ာ

၁၀

တန််း

အသက်ရမွ်းဝမ််းရက ာင််း

လြ်ငန််း မှ ဝင်ရငွကိ ရအာက်ြေါအတိင််း တွက်ခ က် မည်ပဖစ်ြေါသည် (က ြ်)
သရြ်ရ

ာင်ခ ဝင်ရငွစစရြေါင််း

=

၅၄,၅၀၀,၀၀၀
(နတ်)ကန်က စ ိတ်
ခ ီ်းသွာ်းလာစ ိတ်

=

၃,၅၀၀,၀၀၀

အလှပြင်စ ိတ်

=

၁,၅၀၀,၀၀၀

အဝတ်အထည်စ ိတ်

=

၁,၀၀၀,၀၀၀

အရထွရထွစ ိတ်

=

၁၀၀,၀၀၀

မန်ရနဂ ာလစာ

=

၄,၈၀၀,၀၀၀

စစရြေါင််းလြ်ငန််းအတွက်ကန်က စ ိတ်

=

၁၀,၉၀၀,၀၀၀
အသာ်းတင် ဝင်ရငွ

=

၄၃,၆၀၀,၀၀၀

အသာ်းတင် ဝင်ရငွ

=

၄၃,၆၀၀,၀၀၀

(နတ်)သက်သာခွင့််မ ာ်း
(က) အရပခခံသက်သာခွင့််

=

၈,၇၂၀,၀၀၀

=

၁,၀၀၀,၀၀၀

(စစရြေါင််း ဝင်ရငွ၏ ၂၀%ပဖင့််)
(ခ)

အိမ်ရထာင်ဖက်အတွက်

(ဂ)

အိမ်ရထာင်သည်သာ်းအတွက်

=

(ဃ) ရက ာင််းသူသမီ်းအတွက်

=

ခွင့််မပြ
၅၀၀,၀၀၀
=

၁၀,၂၂၀,၀၀၀

=

၃၃,၃၈၀,၀၀၀

=

၄,၁၅၀,၀၀၀

၃၀,၀၀၀,၀၀၁ က ြ်မှ ၃၃,၃၈၀,၀၀၀ ထိ က န် ၃,၃၈၀,၀၀၀ အတွက် ၂၅%

=

၈၄၅,၀၀၀

စစရြေါင််း က သင့််အခွန်

=

၄,၉၉၅,၀၀၀

အခွန်စည််းကကြ် န်ဝင်ရငွ
၁ က ြ်မှ ၃၀,၀၀၀,၀၀၀ ထိ အ

 ရသ်းစိတ်သိ ှိလိြေါက

င့််

င့်် စစရြေါင််း

ိင် ာပမိ ့်နယ်အခွန်ဦ်းစီ်းဌာနမှ ်းရံ်း(သိမ
့် ဟတ်)

အခွန် ိင် ာ

ဝန်ရ ာင်မှု ရံ်း (ရနပြည်ရတာ်) ရံ်းအမှတ်၊ ၄၆ ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ဖန််းနံြေါတ်၀၆၇-၄၃၀၅၃၃ ၊ ၀၆၇-၄၃၀၅၂၂၊ (သိ့်မဟတ်) အခွန်
၅၉/၆၁ ၊ ရပမညီထြ်၊ ြန််း

ိင် ာဝန်ရ

ာင်မှုရံ်း ( န်ကန်) အမှတ်

ိ်းတန််းလမ််း၊ ရက ာက်တံတာ်းပမိ ့်နယ်၊ ဖန််းနံြေါတ်- ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊

၀၁-၃၇၈၃၇၂၊ (သိ့်မဟတ်) အခွန် ိင် ာ ဝန်ရ ာင်မှုရံ်း(မနတရလ်း)၆၅ လမ််း၊ ၂၂ x ၂၃
လမ််းကကာ်း၊ ဖန််းနံြေါတ် - ၀၂-၃၀၁၉၂ သိ့် ရမ်းပမန််း စံစမ််းနိင်ြေါသည်။

ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစီ်းဌာန

