စီမက
ံ ိန်း် နှင့််ဘဏ္ဍာရ ်းဝန်ကကီ်းဌာန
ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစီ်းဌာန
လစာရခေါင််းစဉ်မှ ဝင်ရငွခန
ွ ် ရြ်းရဆာင်ပခင််းဆိင
ို ် ာ သိမတ
ှ ်ဖယ
ွ ်
 အက ံ်းဝင်သည့်် ဝင်ရငွမ ာ်း။

မည်သူမဆိို အလိုြ် ှင်ထံမှ မိမိ

ှိသည့်် သိ့်မ
ို ဟိုတ်

န် ှိသည့််

လစာ၊ လိုြ်ခ၊ နှစ်စဉ်ရ က်း၊ ဆိုရ က်း၊ ခ ီ်းပမြှင့််ရငွ၊ လစာနှင့််လိုြ်ခအစာ်း သိ့်မ
ို ဟိုတ် ယင််းတိ့်ို အပြင်
ထြ်ရဆာင််း

ှိသည့်် အခရ က်းရငွ၊ ရကာ်မ ှင်တအ
ိို့် တွက် လစာရခေါင််းစဉ်ပဖင့်် အခွန်ထမ််းရဆာင်

မည် ပဖစ်ြေါသပဖင့်် နှစ်တစ်နှစအ
် တွင််း

ှိသည့်် လစာဝင်ရငွ၊ လစာဝင်ရငွအပြင် ရကာ်မ ှင်ရ က်း၊

နှစ်စဉ်ရ က်း၊ ြညာ ှင်ရ က်းတိ့်ိုကိိုလည််း စိုစိုရြေါင််း လစာဝင်ရငွတွက်ခ က် ာတွင် ထည့််သွင််း
တွက်ခ က် မည်ပဖစ်ြေါသည်။
 အခွနန
် န
ှု ််း။

ရအာက်ြေါအတိိုင််းပဖစ်ြေါသည်ဝင်ရငွခွန် စည််း ကြ် န် ဝင်ရငွအလာ

အမှတ်စဉ်

မှ

ထိ

က ြ်

က ြ်

စည််း ကြ် န်
ဝင်ရငွခွန်နှုန််း

(က)

၁

၂,၀၀၀,၀၀၀

၀ ာခိိုင်နှုန််း

(ခ)

၂,၀၀၀,၀၀၁

၅,၀၀၀,၀၀၀

၅ ာခိိုင်နှုန််း

(ဂ)

၅,၀၀၀,၀၀၁

၁၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၀ ာခိိုင်နှုန််း

(ဃ)

၁၀,၀၀၀,၀၀၁

၂၀,၀၀၀,၀၀၀

၁၅ ာခိိုင်နှုန််း

(င)

၂၀,၀၀၀,၀၀၁

၃၀,၀၀၀,၀၀၀

၂၀ ာခိိုင်နှုန််း

၃၀,၀၀၀,၀၀၁

(စ)
 အက ိ ်းသက်ရ ာက်သည့််ရန့်။

၁-၄-၂၀၁၈

နှင့််အထက်

၂၅ ာခိိုင်နှုန််း

က်ရန့်မှ စတင်

ှိသည့်် လစာဝင်ရငွအတွက်မှ

စတင်အက ိ ်းသက်ရ ာက်ြေါသည်။
 အခွန်က သင်မ
့် ။ှု ရအာက်ြေါအတိိုင််း ပဖစ်ြေါသည်  တစ်နှစ် စိုစိုရြေါင််းလစာဝင်ရငွ က ြ် သိန််း ၄၈ ထက် မရက ာ်ြေါက ဝင်ရငွခွန်ရြ်းရဆာင် န် မလိိုြေါ။
 တစ်နှစ် စိုစိုရြေါင််း လစာဝင်ရငွ က ြ် သိန််း ၄၈ ထက် ရက ာ်လွန်ရသာ်လည််း စိုစိုရြေါင််း လစာ
ဝင်ရငွမှ သက်သာခွင့််မ ာ်းပဖစ်သည့်် အရပခခံသက်သာခွင့််၊ အတူရနမိဘအတွက်သက်သာခွင့််၊
အိမ်ရထာင်ဖက်အတွက် သက်သာခွင့််၊ သာ်းသမီ်းအတွက် သက်သာခွင့််၊ အသက်အာမခံ
အတွက်

ရြ်း သည့််ြ ီမီယံ၊
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လူမှုဖူလိုံရ ်း န်ြိုံရငွသို့်ိ

ထည့််ဝင်ရငွတက
ိို့် ိို

နိုတ်ြယ်ြေါ။

နိုတ်ြယ်ပြီ်း က န် ှိရသာအခွန်စည််း ကြ် န် ဝင်ရငွမှာ က ြ် သိန််း ၂၀ မရက ာ်ြေါက ဝင်ရငွခွန်
ရြ်းရဆာင် န် မလိိုြေါ။
[အခွနစ
် ည််း ကြ် န်ဝင်ရငွ = စိုစိုရြေါင််းလစာဝင်ရငွ - အရပခခံသက်သာခွငမ
့်် ာ်း]
ဥြမာဦ်းလှသည် နှစ်တစ်နှစ်အတွင််း လစာဝင်ရငွ စိုစိုရြေါင််း က ြ် ၆၀ သိန််း

ှိြေါက
(က ြ်)

စိုစိုရြေါင််းလစာဝင်ရငွ

=

၆,၀၀၀,၀၀၀

(နိုတ်)သက်သာခွင့််စိုစိုရြေါင််း

=

၅,၃၀၀,၀၀၀

အခွန်စည််း ကြ် န်ဝင်ရငွ

=

၇၀၀,၀၀၀

က သင့််အခွန်

=

အခွန်မက သင့််

အရပခခံ သက်သာခွင့််

=

၁,၂၀၀,၀၀၀

[တစ်ဦ်း ၁,၀၀၀,၀၀၀ စီ x ၂ ဦ်း]

=

၂,၀၀၀,၀၀၀

အိမ်ရထာင်ဖက်အတွက်သက်သာခွင့််

=

၁,၀၀၀,၀၀၀

သာ်းသမီ်း ၂ ဦ်းအတွက်သက်သာခွင့််

=

၁,၀၀၀,၀၀၀

=

၅၀,၀၀၀

ဦ်းလှအတွက်ထည့််ဝင် လူမှုဖူလိုံရ ်း န်ြိုံရငွ =

၅၀,၀၀၀

[၆,၀၀၀,၀၀၀x၂၀%]
အတူရနမိဘအတွက်သက်သာခွင့််

[တစ်ဦ်း ၅၀၀,၀၀၀ စီ x ၂ ဦ်း]
ဦ်းလှနှင့်် အိမ်ရထာင်ဖက် အသက်အာမခံ
[ဦ်းလှအတွက် ၃၀,၀၀၀+ဇနီ်း ၂၀,၀၀၀]

 အခွန်စည််း ကြ် န် ဝင်ရငွက ြ်သိန််း ၂၀ ထက် ရက ာ်ြေါက က ြ်သန
ိ ််း ၂၀ ထက်ြိိုသည့်် ြမာဏ
အတွက်သာ သတ်မှတ် ာခိိုင်နှုန််းအတိိုင််း အခွန်တွက်ခ က် ရြ်းရဆာင် မည် ပဖစ်ြေါသည်။ ဥြမာ ဦ်းလှသည် နှစ်အတွင််း လစာဝင်ရငွ က ြ် ၉၀ သိန််း

ှိြေါက
(က ြ်)

စိုစိုရြေါင််း လစာဝင်ရငွ

=

၉,၀၀၀,၀၀၀

(နိုတ်)သက်သာခွင့််မ ာ်း

=

၅,၉၀၀,၀၀၀

=

၃,၁၀၀,၀၀၀

[အရပခခံသက်သာခွင့််+အတူရနမိဘ+အိမ်ရထာင်ဖက်+သာ်းသမီ်း+
အာမခံ+လူမှုဖူလိုံရ ်း န်ြိုံရငွ]
အခွန်စည််း ကြ် န် ဝင်ရငွ
အခွန်တွက်ခ က်ပခင််း
က ြ်သိန််း ၂၀ အထိ "၀%" ပဖင့််
၂,၀၀၀,၀၀၁ x ၃,၁၀၀,၀၀၀ အထိ
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=

၀

၁,၁၀၀,၀၀၀ x ၅%ပဖင့််

=

၅၅,၀၀၀

တစ်နှစ်က သင့််အခွန်

=

၅၅,၀၀၀

တစ်လက သင့််အခွန်

=

၄,၅၈၃

 ရသ်းစိတ်သိ ှိလိိုြေါက ဆိိုင် ာပမိ ့်နယ်အခွန်ဦ်းစီ်းဌာနမှ ်းရိုံ်း(သိို့်မဟိုတ်) အခွန်ဆိိုင် ာ ဝန်ရဆာင်မှု ရိုံ်း
(ရနပြည်ရတာ်) ရိုံ်းအမှတ်၊ ၄၆ ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစီ်းဌာန၊ ဖိုန််းနံြေါတ်- ၀၆၇-၄၃၀၅၃၃ ၊ ၀၆၇၄၃၀၅၂၂၊ (သိ့်မ
ို ဟိုတ်) အခွန်ဆိိုင် ာဝန်ရဆာင်မှုရိုံ်း ( န်ကန
ို ်) အမှတ် ၅၉/၆၁ ၊ ရပမညီထြ်၊
ြန််းဆိို်းတန််းလမ််း၊ ရက ာက်တံတာ်းပမိ ့်နယ်၊ ဖိုန််းနံြေါတ်- ၀၁-၃၇၈၃၇၀၊ ၀၁-၃၇၈၃၇၂၊ (သိို့်မဟိုတ်)
အခွန်ဆိိုင် ာ ဝန်ရဆာင်မှုရိုံ်း(မနတရလ်း)၆၅ လမ််း၊ ၂၂ x ၂၃ လမ််း ကာ်း၊ ဖိုန််းနံြေါတ် - ၀၂-၃၀၁၉၂ သိို့်
ရမ်းပမန််း စိုံစမ််းနိင
ို ်ြေါသည်။

ပြည်တင
ွ ်း် အခွနမ
် ာ်းဦ်းစီ်းဌာန
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