ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္Uပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ Uပေဒ
(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ UပေဒAမွတ္ ၁၆ ။)
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ တေပါင္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္
(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္)

ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။
၁။

ဤUပေဒကို ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္ Uပေဒဟု ေခၚတြင္ေစ
ရမည္။

၂။

ဤUပေဒသည္ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ ဘ႑ာေရးနွစ္မွစ၍ Aက်ိဳးသက္ေရာက္ ေစရမည္။

၃။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒတြင္ ပါရိွေသာ ''တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္
Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး

သို႔မဟုတ္

ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ

စကားရပ္Aစား

''ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ

Aခြန္ရံုးဌာနမွဴး''

Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး

ဆိုသည့္
သို႔မဟုတ္

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္Aခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား
ဆိုင္ရာAခြန္ရံုး ဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ Aခြန္ရံုးဌာနမွဴး''
ဆိုသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ လည္းေကာင္း Aသီးသီး Aစားထိုးရမည္။
၄။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၃ တြင္ (က)

ပုဒ္မခဲြ (ခ)၊ (ဃ)၊ (ဈ) နွင့္ (ထ) တို႔ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္''(ခ)

Aခြန္ထမ္း

ဆိုသည္မွာ

ဤUပေဒAရ

Aခြန္ေပးေဆာင္ရန္

တာဝန္ရိွသူကို ဆိုသည္။
(ဃ)

ဝန္ေဆာင္မႈ

ဆိုသည္မွာ

Aခေၾကးေငြ၊

AဖိုးAခ

သို႔မဟုတ္

Aဖိုးစားနားၿဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္းကို ဆိုသည္။
(ဈ)

တင္သြင္းသူ ဆိုသည္မွာ ကုန္စည္ကို ၿဖစ္ေစ၊ ဝန္ေဆာင္မႈကို
ၿဖစ္ေစ

မည္သည့္

နည္းလမ္းၿဖင့္မဆုိ

ၿပည္ပမွ

တင္သြင္း

ေဆာင္ရြက္သူကို ဆိုသည္။
(ထ)

ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ဆိုသည္မွာ ဤUပေဒAရ Aခြန္ထမ္းက

ေပးေဆာင္ရမည့္ Aခြန္ကို စည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရန္ တာဝန္
ေပးထားသည့္

သက္ဆိုင္ရာ

ၿမိဳ႕နယ္

Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုး၏

တာဝန္ခံ Aရာရိွကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ ကုန္သြယ္
လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒပုဒ္မ ၁ဝ Aရ တာဝန္ ခဲြေဝေပးAပ္ထားေသာ
ဦးစီးAရာရိွမ်ားနွင့္ ဒုတိယဦးစီးမွဴးမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။''
(ခ)

ပုဒ္မခဲြ (ထ) ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မခဲြ (ဒ)၊ (ဓ) နွင့္ (န) တို႔ကို ေAာက္ပါ
Aတိုင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္''(ဒ)

ကုန္သြယ္မႈ

ဆိုသည္မွာ

ကုန္စည္ကို

လက္ငင္း

ၿဖစ္ေစ၊

Aေၾကြးၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ Aၿခား ဆိုင္းငံ့စနစ္ၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ ႀကိဳတင္
Aေရာင္းစနစ္ၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ၊ ကုန္စည္ခ်င္း လဲလွယ္ၿခင္းစနစ္ၿဖင့္
ၿဖစ္ေစ၊

Aပ္ကုန္စနစ္ၿဖင့္

ၿဖစ္ေစ

ဝယ္ယူေရာင္းခ်သည့္

ေဆာင္ရြက္မႈကို ဆိုသည့္။
(ဓ)

ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္သူ ဆိုသည္မွာ ကုန္သြယ္မႈကို ကိုယ္တုိင္
ၿဖစ္ေေစ၊

ကိုယ္စားလွယ္

Aၿဖစ္ၿဖစ္ေစ၊

Aၿခား

မည္သည့္

နည္းလမ္းၿဖင့္ ၿဖစ္ေစ ေဆာင္ရြက္သူကို ဆိုသည္။''
(န)

ၿပည္ေထာင္စု၏Aခြန္Aေကာက္Uပေဒ

ဆိုသည္မွာ

ဖြဲ႔စည္းပံု

AေၿခခံUပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ ၿပည္ေထာင္စု Aစိုးရ
Aဖြဲ႔က ၿပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ နွစ္စU္ တင္သြင္းရမည့္
Aခြန္Aေကာက္မ်ားဆိုင္ရာ Uပေဒကို ဆိုသည္။''
၅။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒပုဒ္မ၄ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္“၄။

မည္သူမဆို ေAာက္ေဖာ္ၿပပါ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားAတြက္ ဇယား၌ ေဖာ္ၿပ
ထားသည့္ Aတိုင္း Aခြန္က်သင့္ေစရမည္(က)

ၿပည္တြင္း၌ ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ၿခင္း၊

( ခ)

ကုန္စည္တင္သြင္းၿခင္း၊

(ဂ)

ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း၊

(ဃ)
၆။

ဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္ရြက္ၿခငး္။”

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ၅ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္''၅။

ပုဒ္မ ၄ Aရ က်သင့္ေသာ Aခြန္ကို(က)

ကုန္စည္

တင္သြင္းၿခင္း

ၿဖစ္ပါက

ကုန္စည္

တင္သြင္းသူက

ေပးေဆာင္ရမည္။
(ခ)

ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း
သို႔မဟုတ္ တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္စည္ကို ၿပန္လည္ေရာင္းခ်ၿခင္း
သို႔မဟုတ္

ဝန္ေဆာင္မႈ

ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖစ္ပါက

ကုန္စည္

ထုတ္လုပ္သူ သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္သူ သုိ႔မဟုတ္
ကုန္စည္ တင္သြင္းသူ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္သူက
ကုန္သြယ္

လုပ္ငန္းခြန္

မက်သင့္မီ

ေရာင္းရေငြ

သို႔မဟုတ္

ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္မီ ရေငြနွင့္Aတူ ကုန္စည္ကို
ဝယ္ယူသူ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို

ရယူသူထံမွ Aခြန္ကို

တစ္ပါတည္း ေကာက္ခံၿပီး ေပးေဆာင္ရမည္။
(ဂ)

ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္Aေကာက္ Uပေဒပါ Aထူးကုန္စည္မ်ား
ၿဖစ္ပါက

ကုန္ထုတ္လုပ္သူ၊

ကုန္စည္ကို

တင္သြင္းသူက

ေပးေဆာင္ ရမည္။''
၇။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၆ ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္''၆။

မည္သည့္နွစ္Aတြက္မဆို ၿပည္ေထာင္စု၏Aခြန္Aေကာက္Uပေဒၿဖင့္(က)

ဤUပေဒ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဇယားပါ ေဖာ္ၿပခ်က္မ်ားကို ၿဖစ္ေစ၊
Aခြန္ႏႈန္းမ်ားကို

ၿဖစ္ေစ

ၿပင္ဆင္ၿခင္း၊

ၿဖည့္စြက္ၿခင္း၊

ပယ္ဖ်က္ၿခင္းတုိ႔ ၿပဳနုိင္သည္။
(ခ)

Aခြန္မစည္းၾကပ္ထုိက္သည့္ ေရာင္းရေငြ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ
ရေငြ ပမာဏကို သတ္မွတ္နုိင္သည္။”

၈။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၇ ၏ ေနာက္တြင္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေAာက္ပါ

Aတိုင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္''ရွင္းလင္းခ်က္။

ကုသိုလ္ေရး ဆိုသည္တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ဆင္းရဲ
ႏြမ္းပါးသူမ်ားနွင့္

သဘာဝေဘးAနၲရာယ္က်ေရာက္

ခံရသူ

မ်ားAား ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ Aမ်ားၿပည္သူ
Aက်ိဳးAတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးကမ္းၿခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။''
၉။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၈ ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္''၈။

(က)

ၿပည္ေထာင္စု၏

Aခြန္Aေကာက္

Uပေဒၿဖင့္

ေAာက္ပါတို႔ကို

ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္ (၁)

ကုန္စည္ တမ်ိဳးမ်ိဳးAတြက္ ၿဖစ္ေစ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ရပ္ရပ္
Aတြက္

ၿဖစ္ေစ၊

Aခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

Aခြန္ထမ္း
သို႔မဟုတ္

တစ္ဦးဦးAတြက္ၿဖစ္ေစ
သက္သာခြင့္

ၿပဳၿခင္း၊

ၿပန္လည္ရုပ္သိမ္းၿခင္း၊
(၂)

Aသစ္

ထူေထာင္ေသာ

လက္ရိွေဆာင္ရြက္ဆဲ

လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္

သို႔မဟုတ္

လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ရပ္နွင့္

စပ္လ်U္း၍

ေAာက္ပါတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးၿခင္း(ကက) Aသစ္

တည္ေဆာက္ရာတြင္

ေဆာင္ရြက္ဆဲ

လုပ္ငန္းမ်ားတြင္

သို႔မဟုတ္
တပ္ဆင္

Aသံုးၿပဳရန္ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းေသာ စက္ပစၥည္း
မ်ား၊

စက္ကိရိယာမ်ားနွင့္

Aေပၚတြင္

Aၿခား

Aခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္

ပစၥည္းမ်ား
သို႔မဟုတ္

သက္သာခြင့္ၿပဳၿခင္း၊
(ခခ)

ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း

သို႔မဟုတ္

ဝန္ေဆာင္မႈ

လုပ္ငန္း စီးပြားၿဖစ္ စတင္ေသာေန႔မွ တစ္ဆက္
တည္း ၃၆ လAထိ နွစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ၿဖင့္ Aခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာ ခြင့္ၿပဳၿခင္း၊

(၃)

နိုင္ငံေတာ္Aတြင္း

ထုတ္လုပ္၍

ၿပည္ပသို႔

တင္ပို႔

ေရာင္းခ်ေသာ ကုန္စည္ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ စပ္လ်U္း၍ Aခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ၿပဳၿခင္း။
(ခ)

ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရသည္
စပ္လ်U္း၍

ကုန္သြယ္

ေAာက္ေဖာ္ၿပပါ
လုပ္ငန္းခြန္

ကိစၥရပ္မ်ားနွင့္

ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿခင္း

သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ေပးၿခင္း ၿပဳလုပ္နိုင္သည္(၁)

ၿပည္တြင္း ၿပည္ပ Aလွဴရွင္မ်ား၊ နိုင္ငံတကာ Aဖြဲ႔Aစည္း
မ်ားမွ

နုိင္ငံေတာ္Aတြင္း

လူမႈေရး၊

ဘာသာေရး၊

က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး ကိစၥရပ္မ်ားAတြက္ လွဴဒါန္းသည့္
ကုန္စည္မ်ား၊
(၂)

ၿပည္တြင္း

ၿပည္ပ

Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ

နိုင္ငံေတာ္သို႔

Aေထာက္Aပံ့မ်ား Aၿဖစ္ ေပးAပ္ေသာ ကုန္စည္မ်ား၊
(၃)

နိုင္ငံေတာ္၏

ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးAတြက္

ေဆာင္ရြက္

ေပးလ်က္ရိွသည့္ Aလွဴရွင္ နိုင္ငံမ်ား၊ နိုင္ငံတကာ Aဖြဲ႔
Aစည္းမ်ားမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား ၿမန္မာနိုင္ငံ
Aတြင္း

ေနထိုင္စU္

Aသံုးၿပဳရန္

တင္သြင္းလာသည့္

AသံုးAေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား၊
(၄)

တစ္နိုင္ငံနွင့္

တစ္နိုင္ငံ

Aၿပန္Aလွန္

Aခြင့္Aေရးမူ

(Reciprocal Basis) Aရ သံတမန္မ်ားနွင့္ စပ္လ်U္းသည့္
ကုန္စည္မ်ား။''
၁ဝ။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ ပုဒ္မခဲြ (ဂ) ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မခဲြ (ဃ) ကို
ေAာက္ပါAတိုင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္“(ဃ) လစU္ပံုေသႏႈန္းထားၿဖင့္ Aခြန္ေပးေဆာင္သူ။”

၁၁။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၅ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မ ၁၅-က ကို ေAာက္ပါ

Aတိုင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္''၁၅-က။

မည္သူမဆို

ၿမန္မာနိုင္ငံမွ

ထြက္ခြာသြားမည့္သူ

ၿဖစ္ပါက

ဤUပေဒAရ Aခြန္ေပးေဆာင္ရန္ စီမံၿပီးေၾကာင္း ေထာက္ခံ
စာ လက္မွတ္ကို စည္းမ်U္းမ်ားပါ သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားနွင့္Aညီ
ရယူရမည္။
သို႔ရာတြင္

ယင္းကိစၥနွင့္

စပ္လ်U္း၍

ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ

ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာန သည္ Aမိန္႔ေၾကာ္္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္၍
ၿခြင္းခ်က္ၿပဳနိုင္သည္။''
၁၂။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ပုဒ္မခဲြ (ခ) ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစား
ထိုးရမည္''(ခ)

Aခြန္ထမ္းသည္ မိမိနွင့္သက္ဆိုင္ေသာ မည္သည့္ Aမိန္႔ကိုမဆို
မေက်နပ္လွ်င္

စည္းမ်U္းမ်ားနွင့္Aညီ

Aယူ

Aခြန္ထမ္းသည္

ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္

Aမိန္႔ၿဖစ္ပါက

Aခြန္ေတာင္းခံလႊာသို႔မဟုတ္

ခံဝင္ခြင့္ရိွသည္။

ဦးစီးဌာနမွဴးက

ခ်မွတ္သည့္
မိမိမေက်နပ္

ေသာAမိန္႔ ရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း သံုးဆယ္Aတြင္း Aယူခံလႊာ
တင္သြင္းရမည္၊

ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ

Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး

သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး
သို႔မဟုတ္

ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ

Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ

Aခြန္ရံုးဌာနမွဴး

Aခြန္ရံုးဌာနမွဴးက

သို႔မဟုတ္
ခ်မွတ္သည့္

Aမိန္႔ကို မေက်နပ္လွ်င္ AယူခံAခြန္ထမ္း သို႔မဟုတ္ ၿမိဳ႕နယ္
Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးသည္ ယင္းမေက်နပ္ေသာ Aမိန္႔ ရရိွသည့္ေန႔မွ
ရက္ေပါင္း ေၿခာက္ဆယ္Aတြင္း Aယူခံလာႊ ကို တင္သြင္းရမည္။
ကာလ စည္းကမ္းသတ္ တြက္ခ်က္ရာတြင္ ေAာက္ပါ ကာလ
မ်ားကို နုတ္ပယ္ရမည္(၁)

Aယူခံဝင္လိုသည့္ Aမိန္႔ မိတၲဴကူးရန္ လိုAပ္ေသာကာလ၊

(၂)

Aခြန္Aေက်

မေပးသြင္းဘဲ

Aယူခံခြင့္

ေတာင္းခံရယူ

သည့္ကာလ။''
၁၃။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မ ၁၉-က ကို ေAာက္ပါ
Aတိုင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္''၁၉-က။ (က)

Aခြန္AယူခံခံုAဖြ႔၏
ဲ
စပ္လ်U္း၍

Aမိန္႔တြင္

Uပေဒေၾကာင္းနွင့္

ေၿဖရွင္းရမည့္

ေပၚေပါက္လွ်င္

Aခ်က္တစ္ခုခု

Aခြန္ထမ္းကၿဖစ္ေစ၊

ၿပည္ေထာင္စု

နယ္ေၿမ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ တိုင္းေဒသႀကီး
သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ Aခြန္ဦးစီး ဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္
ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ

Aခြန္ရံုးဌာနမွဴး

သို႔မဟုတ္

Aခြန္ထမ္းႀကီး မ်ားဆိုင္ရာ Aခြန္ရံုးဌာနမွဴးကၿဖစ္ေစ
ၿပည္ေထာင္စု

တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္္သို႔

လဲႊAပ္

ဆံုးၿဖတ္ေစရန္ Aခြန္Aယူခံ ခံုAဖြဲ႔ထံသို႔ ယင္းAဖြဲ႔၏
Aမိန္႔ရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ေၿခာက္ဆယ္Aတြင္း
Aဆိုၿပဳနိုင္သည္။
(ခ)

ပုဒ္မခဲြ(က)Aရ Aဆိုၿပဳခ်က္ကို Aခြန္Aယူခံ ခံုAဖြဲ႔က
ၿငင္းပယ္လွ်င္ ယင္းသို႔ ၿငင္းပယ္ၿခင္း ခံရသူက ၿငင္းပယ္
သည့္Aမိန္႔ ရရိွသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ေၿခာက္ဆယ္
Aတြင္း

ၿပည္ေထာင္စုတရား

လႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္္သို႔

ေလွ်ာက္ထားနိုင္သည္။''
၁၄။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၂၁ ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္''၂၁။

မည္သူမဆို လံုေလာက္ေသာ Aေၾကာင္းမရိွဘဲ ေAာက္ပါ ပ်က္ကြက္မႈ
တပ္ရပ္ရပ္ရွိလ်ွင္ ထိုသူAား ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴးသည္ သက္ဆိုင္ရာ
ပ်က္ကြက္မႈ တစ္မ်ိဳးစီAတြက္ ေAာက္ေဖာ္ၿပပါ သတ္မွတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း
Aတိုင္း ဒဏ္ေငြAၿဖစ္ ေပးေဆာင္ေစရမည္။ ထိုသို႔ဒဏ္ေငြ ေပးေဆာင္

ရာတြင္ ပုဒ္မခဲြ(စ)ပါ ဒဏ္ေငြကို ဘ႑ာနွစ္ ကုန္Aထိ ေစာင့္ဆိုင္းရန္
မလိုဘဲ သီးၿခားစည္းၾကပ္ ေကာက္ခံရမည္(က)

မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း၊ လုပ္ငန္းစတင္ေၾကာင္း Aေၾကာင္း
ၾကားစာေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္းAတြက္ စည္းၾကပ္မႈAရ က်သင့္
Aခြန္၏ တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊

(ခ)

သတ္မွတ္ထားေသာ Aခိ်န္Aတြင္း လစU္ က်သင့္Aခြန္ ေပးသြင္း
ရန္

ပ်က္ကြက္ၿခင္း၊

သံုးလတစ္ၿကိမ္

ေၾကညာလႊာ

ေပးပို႔ရန္

ပ်က္ကြက္ၿခင္း၊ နွစ္ခ်ဳပ္္ ေၾကညာလႊာ ေပးပို႔ရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း
တို႔Aတြက္ ပ်က္ကြက္မႈတစ္မ်ိဳးစီAလိုက္ စည္းၾကပ္မႈAရ က်သင့္
Aခြန္၏ တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊
(ဂ)

နွစ္ခ်ဳပ္္ေၾကညာလႊာAရ
ပ်က္ကြက္ၿခင္း၊
Aေၾကာင္းၾကား
Aတြက္

က်သင့္ေသာ

စည္းၾကပ္မႈနွင့္
ေခၚယူၿခင္းကို

Aခြန္ကို

စပ္လ်U္း၍
လိုက္နာရန္

ပ်က္ကြက္မႈတစ္မ်ိဳးစီAလိုက္

ေပးသြင္းရန္
စစ္ေဆးရန္

ပ်က္ကြက္ၿခင္းတို႔

စည္းၾကပ္မႈAရ

ထပ္မံ

ေပးသြင္းရမည့္ Aခြန္၏ တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္း၊
(ဃ)

Aခြန္ေပးေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ေပးထားေသာ သို႔မဟုတ္ တိုးၿမွင့္
ေပးထားေသာ ရက္Aတြင္း ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ၿခင္း Aတြက္
စည္းၾကပ္မႈAရ

ထပ္မံ

ေပးသြင္းရမည့္

Aခြန္၏

တစ္ဆယ္

ရာခုိင္ႏႈန္း၊
(င)

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ စည္းမ်U္းAရ သတ္မွတ္ထားေသာ ေၿပစာ
သို႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံ ရရိွေၾကာင္း Aေထာက္Aထား ထားရိွရန္
ပ်က္ကြက္ၿခင္းAတြက္ စည္းၾကပ္မႈAရ က်သင့္Aခြန္၏ တစ္ဆယ္
ရာခိုင္ႏႈန္း၊

(စ)

ေၿပစာ သို႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံ ရရိွေၾကာင္း Aေထာက္Aထားကို
ထားရိွေသာ္လည္း ဝယ္ယူသူ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူသူထံသို႔

ထုတ္ေပးရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္းကို ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးက
စစ္ေဆး

ေတြ႔ရိွပါက

ယင္းသို႔

ပ်က္ကြက္ၿခင္းAတြက္

ေၿပစာ

သို႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံရရိွေၾကာင္း Aေထာက္Aထား တန္ဖိုးAေပၚ
က်သင့္Aခြန္၏ တစ္ရာ ရာခိုင္ႏႈန္း၊
၁၅။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၂၇ ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္''၂၇။

မည္သည့္နွစ္Aတြက္မဆို
ဝန္ေဆာင္မႈ
ဝန္ေဆာင္မႈ

ကုန္စည္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္

တစ္ရပ္ရပ္နွင့္
ရေငြတြင္

စပ္လ်U္း၍ၿဖစ္ေစ
နုိင္ငံၿခားေငြ

စပ္လ်U္း၍

ေရာင္းရေငြ

ပါဝင္ပါက

ၿဖစ္ေစ၊
သုိ႔မဟုတ္

ၿပည္ေထာင္စု၏

Aခြန္Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ Aခြန္က်သင့္ေစရန္ သတ္မွတ္ နိုင္သည္။''
၁၆။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ Uပေဒ ပုဒ္မ ၃ဝ တြင္ ပါရိွေသာ ''ကုန္ထုတ္လုပ္သူ၊
ဝန္ေဆာင္မႈ

ေဆာင္ရြက္သူ၊

ကုန္တင္သြင္းသူ”

ဆိုသည့္

စကားရပ္Aစား

“ကုန္ထုတ္ လုပ္သူ၊ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္သူ၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္သူ၊
တင္သြင္းသူ” ဆိုသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထိုးရမည္။
၁၇။

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၃ဝ ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မ ၃၁၊ ၃၂ နွင့္ ၃၃ တို႔ကို
ေAာက္ပါAတိုင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္(၃၁)

သြင္းကုန္

တင္သြင္းမႈAေပၚ

ေကာက္ခံရရွိသည့္

ေငြမွAပၿဖစ္သည့္

တုိင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္Aလိုက္ ၿမန္မာက်ပ္ေငြၿဖင့္ ကုန္သြယ္
လုပ္ငန္းခြန္

ေကာက္ခံရေငြ

Aေပၚ

ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရAဖြဲ႔က

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ Aလိုက္ သတ္မွတ္ ရာခိုင္ႏႈန္း Aခ်ိဳး
Aတိုင္း

သက္ဆိုင္ရာ

တိုင္းေဒသႀကီး

သို႔မဟုတ္

ၿပည္နယ္

ဘ႑ာ

ရန္ပံုေငြသို႔ ေပးသြင္းနိုင္သည္။
(၃၂)

ကုန္စည္ထုတ္လုပ္ၿခင္း သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း သို႔မဟုတ္
တင္သြင္းလာသည့္ ကုန္စည္ကို ၿပန္လည္ ေရာင္းခ်ၿခင္း

သို႔မဟုတ္

ဝန္ေဆာင္မႈ ေဆာင္ရြက္ၿခင္းၿဖစ္ပါက ကုန္စည္ထုတ္လုပ္သူ သုိ႔မဟုတ္
ကုန္သြယ္မႈေဆာင္ရြက္သူ သုိ႔မဟုတ္ တင္သြင္းသူ သုိ႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေဆာင္ရြက္သူသည္

ကုန္သြယ္လုပ္ငန္း

ခြန္မက်သင့္မီ

ေရာင္းရေငြ

သို႔မဟုတ္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္မီ ဝန္ေဆာင္မႈ ရေငြနွင့္Aတူ
ကုန္စည္ကို ဝယ္ယူသူ သို႔မဟုတ္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈကို ရယူသူ ထံမွ
Aခြန္ကို

တစ္ပါတည္း

ေကာက္ခံၿပီး

ေၿပစာ

သို႔မဟုတ္

ေငြလက္ခံ

ရရိွေၾကာင္း Aေထာက္Aထား ထုတ္ေပးၿခင္းကို စည္းမ်U္းမ်ားနွင့္Aညီ
ေဆာင္ရြက္ရမည္။
သို႔ရာတြင္ Aထူးကုန္စည္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ၿခင္း ၿဖစ္ပါက ေၿပစာ
သို႔မဟုတ္ ေငြလက္ခံ ရရိွေၾကာင္း Aေထာက္Aထား ထုတ္ေပးၿခင္းကို
စည္းမ်U္းမ်ားနွင့္Aညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃၃။

Aထူးကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ်ၿခင္းနွင့္ ၿပည္ပမွ တင္သြင္းၿခင္း
Aေပၚ

Aခြန္Aမွတ္တံဆိပ္

ကပ္နိွပ္ေရာင္းခ်ေစၿခင္းနွင့္

ပတ္သက္၍

စည္းမ်U္းမ်ားၿဖင့္ သတ္မွတ္နိုင္သည္။''
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ဖြဲ႔စည္းပံုAေၿခခံUပေဒAရ

ကြ်နု္ပ္

လက္မွတ္

ေရးထိုးသည္။

(ပံု) သိန္းစိန္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

