ဝင္ေငြခြန္Uပေဒကို ၿပင္ဆင္သည့္Uပေဒ
(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ UပေဒAမွတ္ ၁၅ ။)
၁၃၇၅ ခုနွစ္၊ တေပါင္းလၿပည့္ေက်ာ္ ၉ ရက္
(၂ဝ၁၄ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၂၄ ရက္)
ၿပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤUပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။
၁။

(က)

ဤUပေဒကို

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒကို

ၿပင္ဆင္သည့္

Uပေဒဟု

ေခၚတြင္

ေစရမည္။
(ခ)

ဤUပေဒသည္

၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅

ဝင္ေငြနွစ္မွစ၍

Aက်ိဳးသက္ေရာက္

ေစရမည္။
၂။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒတြင္ ပါရိွေသာ (က)

''တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္
ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ

''Aခြန္ရံုးဌာနမွဴး''

''ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ

Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး

ဆိုသည့္

စကားရပ္ကို

သို႔မဟုတ္

တိုင္းေဒသႀကီး

သို႔မဟုတ္ ၿပည္နယ္ Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ ကုမၸဏီမ်ား ဆိုင္ရာ
Aခြန္ရံုးဌာနမွဴး သို႔မဟုတ္ Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ Aခြန္ရံုး ဌာနမွဴး''
ဆိုသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္လည္းေကာင္း Aသီးသီး Aစားထိုးရမည္။
(ခ)

''ဝင္ေငြရလမ္း

မေဖာ္ၿပနိုင္သည့္

ဝင္ေငြ''

''စည္းၾကပ္္မႈမွ

လြတ္ကင္းေနေသာ

ဆိုသည့္

ဝင္ေငြ''

စကားရပ္Aစား

ဆိုသည့္

စကားရပ္ၿဖင့္

Aသီးသီး Aစားထိုးရမည္။
၃။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၃ တြင္ (က)

ပုဒ္မခဲြ (ထ) နွင့္ (ဓ) တို႔ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္ “(ထ) Aေၿခပစၥည္းဆိုသည္မွာ ေၿမ၊ Aေဆာက္AAံုနွင့္ ယင္းတို႔၏
Aခန္းမ်ား၊ ယာU္နွင့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ မတည္ပစၥည္းကိုဆိုသည္။
ယင္းစကားရပ္တြင္
ေငြေခ်း

Aစုရွယ္ယာနွင့္

သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား၊

ကတိဝန္ခံခ်ဳပ္တို႔Aၿပင္
ယင္းတို႔

ကဲ့သို႔ေသာ

Aလားတူ စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။
(ဓ)

ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴး

ဆိုသည္မွာ

Aခြန္ထမ္းက

ေပးေဆာင္ရမည့္

ေကာက္ခံရန္

တာဝန္ေပးထားသည့္

ဤUပေဒAရ

Aခြန္ကို

စည္းၾကပ္္

သက္ဆိုင္ရာ

ၿမိဳ႕နယ္

Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး ရံုး၏ တာဝန္ခံAရာရိွနွင့္ ကုမၸဏီမ်ားဆိုင္ရာ
Aခြန္ရံုး သို႔မဟုတ္ Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ားဆိုင္ရာ Aခြန္ရံုးတို႔၌
Aခြန္စည္းၾကပ္္

ေကာက္ခံရန္

တာဝန္ေပးAပ္ထားေသာ

ဦးစီးAရာရိွမ်ားကို ဆိုသည္။''
(ခ)

ပုဒ္မခြဲြ

(န)၏

ေနာက္တြင္ပုဒ္မခြဲ

(ပ)၊

(ဖ)

နွင့္

(ဗ)

တို႔ကို

ေAာက္ပါAတိုင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္ “(ပ)

ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ဆိုသည္မွာ ေငြေခ်းသက္ေသခံ
လက္မွတ္မ်ား လဲလွယ္ေရာင္းဝယ္ေရး Uပေဒတြင္ Aဓိပၸာယ္ဖြင့္
ဆိုထာသည့္ ေငြေခ်းသက္ေသခံ လက္မွတ္ကိုဆိုသည္။

(ဖ)

စည္းၾကပ္မႈ

ဆိုသည္မွာ

ဤUပေဒAရ

ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္

Uီးစီးဌာနမွဴး က Aခြန္ကို တြက္ခ်က္ စည္းၾကပ္္ၿခင္းAၿပင္
Aခြန္ထမ္း ကိုယ္တိုင္မွ Uပေဒပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္Aညီ
ဝင္ေငြ

ေၾကညာလႊာနွင့္Aတူ

မိမိ

ေပးေဆာင္ရမည့္

Aခြန္ကိုေပးသြင္း၍ စည္းၾကပ္မႈ ခံယူၿခင္း၊ ယာယီ စည္းၾကပ္္မႈ
ခံယူၿခင္းနွင့္ ဝင္ေငြ နွစ္Aတြင္း စည္းၾကပ္္မႈ ခံယူၿခင္း တို႔လည္း
ပါဝင္သည္။
(ဗ)

ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္Aေကာက္Uပေဒ ဆိုသည္မွာ ဖြဲ႔စည္းပံု
Aေၿခခံ

Uပေဒပါ

AစိုးရAဖြ႔ဲက

ၿပဌာန္းခ်က္မ်ားနွင့္Aညီ
ၿပည္ေထာင္စု

ၿပည္ေထာင္စု
လႊတ္ေတာ္သို႔

နွစ္စU္တင္သြင္းရမည့္ Aခြန္ Aေကာက္မ်ား ဆိုင္ရာ Uပေဒ
ကိုဆိုသည္။''

၄။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒပုဒ္မ ၄ ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္ “၄။

(က)

မည္သည့္ စည္းၾကပ္္နွစ္ Aတြက္မဆို ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္
Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ ေAာက္ပါဝင္ေငြႏွင့္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္းမ်ားကို
သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္းနွင့္ ၿဖည့္စြက္ၿခင္း တို႔ၿပဳနိုင္သည္ -

ဝင္ေငြခြန္ က်သင့္ေစၿခင္း

(၁) ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္္ထိုက္သည့္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြ၊

(၂)

ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားတစ္ခုစီAတြက္ ဝင္ေငြႏႈန္းမ်ား၊

(၃)

နိုင္ငံၿခားေငြၿဖင့္ ဝင္ေငြရရိွမႈAေပၚ စည္းၾကပ္္ထိုက္သည့္
ဝင္ေငြ Aမ်ိဳး Aစား တစ္ခုစီAတြက္ ဝင္ေငြခြန္နႈန္း။

(ခ)

ပုဒ္မခဲြ(က)Aရ သတ္မွတ္ၿခင္း၊ ၿပင္ဆင္ၿခင္းနွင့္ ၿဖည့္စြက္ၿခင္း
ၿပဳသည့္Aခါ Aဆိုပါစည္းၾကပ္နွစ္နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဝင္ေငြနွစ္
Aတြင္း စည္းၾကပ္္ထိုက္သည့္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြရရိွသူ Aားလံုး
Aား ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစား တစ္ခုစီAတြက္ သတ္မွတ္သည့္
ႏႈန္းမ်ားၿဖင့္ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္္ေစရမည္။''

၅။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၅ ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္ “၅။

(က)

ဤUပေဒသည္ ေAာက္ပါဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားတို႔နွင့္ မသက္ဆိုင္
ေစရ-

ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား

(၁)

ဘာသာေရး

သို႔မဟုတ္

ကုသိုလ္ေရး

Aဖြဲ႔Aစည္း

တစ္ခုခုက ရရွိ၍ ဘာသာေရး သို႔မဟုတ္ ကုသိုလ္ေရး
ကိစၥမ်ား Aတြက္ သက္သက္ Aသံုးၿပဳ ေသာဝင္ေငြ၊
(၂)

ေဒသဆိုင္ရာ Aာဏာပိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္း၏ Aခြန္Aခ
ရရွိေငြ၊

(၃)

ပင္စင္မွ

ေၿပာင္းလဲ၍

ရရိွေသာ

ေငြ၊

လစာဝင္ေငြ

ေခါင္းစU္တြင္ ပါဝင္သည့္ ကရုဏာေၾကး၊
(၄)

ေသဆံုး၍ သို႔မဟုတ္ ဒဏ္ရာရ၍ ရရိွသည့္ ေလ်ာ္ေၾကး၊

(၅)

AာမခံေပၚလစီAတြက္ ထုတ္ေပး၍ ရရိွေငြ၊

(၆)

Aဖန္တလဲလဲမဟုတ္ဘဲ တစ္ခါတစ္ရံ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြ၊
သို႔ေသာ္ ေAာက္ပါတို႔မပါဝင္ေစရ -

(၇)

(ကက)

Aေၿခပစၥည္းမွ ၿမတ္စြန္းေငြ၊

( ခခ )

လုပ္ငန္း တစ္ရပ္ရပ္မွရရိွသည့္ ဝင္ေငြ၊

ပုဂၢိဳလ္္စု တစ္ခုခုမွ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ၿပီး ရရိွသည့္
ၿမတ္ေဝစု။

(ခ)

(၁)

ၿပည္ေထာင္စု၏

Aခြန္Aေကာက္

Uပေဒၿဖင့္ဝင္ေငြ

ရရွိသူ တစ္UီးUီး သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြရရွိသူ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္
စပ္လ်U္း၍ ၿဖစ္ေစ၊ ဝင္ေငြ တစ္ရပ္ရပ္ သို႔မဟုတ္ ဝင္ေငြ
Aမ်ိဳးAစား တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ ၿဖစ္ေစ Aခြန္
ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္၊ Aခြန္နွင့္ စပ္လ်U္းသည့္
Aၿခားခံစားခြင့္ ေပးၿခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္နိုင္သည္။
(၂)

ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရသည္ ေAာက္ပါဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစား
မ်ားနွင့္ စပ္လ်U္း၍ ဝင္ေငြ ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးၿခင္း
သို႔မဟုတ္ သက္သာခြင့္ ေပးၿခင္း သို႔မဟုတ္ Aခြန္နွင့္
စပ္လ်U္းသည့္

Aၿခားခံစားခြင့္ေပးၿခင္း

တို႔ကို

ၿပဳလုပ္နိုင္သည္ (ကက)

ၿပည္တြင္းၿပည္ပ Aလွဴရွင္မ်ား၊ နုိင္ငံတကာ
Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ
လူမႈေရး၊

နိုင္ငံေတာ္

ဘာသာေရး၊

Aတြင္း
က်န္းမာေရး၊

ပညာေရး ကိစၥရပ္ မ်ားAတြက္ လွဴဒါန္းၿခင္းမွ
ရရွိသည့္ဝင္ေငြ၊
(ခခ)

နိုင္ငံေတာ္ Aတြက္ ၿပည္တြင္းၿပည္ပ Aဖြဲ႔
Aစည္းမ်ားမွွ
Aပံ့မ်ား၊

ေပးAပ္သည့္

Aေထာက္

(ဂဂ)

နုိင္ငံေတာ္မွ

ရယူသည့္

ေခ်းေငြ

သို႔မဟုတ္

AကူAညီ

ေခ်းေငြတို႔

သက္သာေသာ
တရားဝင္ဖြ႔ံၿဖိဳးမႈ
Aတြက္

ေပးေခ်

ရသည့္ Aတိုး၊
(ဃဃ)

သဘာဝ

ေဘးAႏၱရာယ္မ်ား

က်ေရာက္

ခ်ိန္တြင္ ၿပည္တြင္း ၿပည္ပမွ Aဖြဲ႔Aစည္းမ်ားမွ
ေထာက္ပံ့ လွဴဒါန္းသည့္ ပစၥည္း သို႔မဟုတ္
Aလွဴေငြ။
(ဂ)

Aသစ္

ထူေထာင္ေသာ

စက္မႈလက္မႈကို

Aေၿခခံသည့္

Aေသးစား၊ Aလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္
တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ လုပ္ငန္း စတင္ေသာနွစ္ AပါAဝင္
တစ္ဆက္တည္း

သံုးနွစ္ကာလ

Aထိ

ၿပည္ေထာင္စု၏

Aခြန္Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ သတ္မွတ္ကင္းလြတ္ခြင့္ ၿပဳသည့္
ဝင္ေငြပမာဏAထိ ဝင္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ ခြင့္ၿပဳရမည္။
(ဃ)

တည္ဆဲ

AၿခားUပေဒ

စပ္လ်U္းသည့္

တစ္ရပ္ရပ္တြင္

Aက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား

ဝင္ေငြခြန္နွင့္

ၿပ႒ာန္းပါရိွလွ်င္

ယင္း

ၿပ႒ာန္းခ်က္ မ်ားနွင့္Aညီ ခံစားခြင့္ရိွေစရမည္။''
၆။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒပုဒ္မ ၆ တြင္ (က)

ပုဒ္မခဲြ (က) တြင္ပါရိွေသာ ''ဘ႑ာေရးနွင့္ Aခြန္ဝန္ႀကီးဌာနသည္
ၿပည္ေထာင္စု AစိုးရAဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ
ထုတ္ၿပန္၍

''ဆိုသည့္

စကားရပ္ကို

''မည္သည့္စည္းၾကပ္နွစ္

Aတြက္မဆို ၿပည္ေထာင္စု၏ Aခြန္ Aေကာက္ Uပေဒၿဖင့္ ' ဟူေသာ
စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထိုးရမည္။
(ခ)

ပုဒ္မ ၆ ၏ ပုဒ္မခဲြ (ခ)နွင့္ (ဃ) တို႔ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။

(ဂ)

ပုဒ္မ ၆ ၏ ေနာက္တြင္ ပုဒ္မ ၆-က Aၿဖစ္ ေAာက္ပါAတိုင္း ၿဖည့္စြက္

ရမည္ ''၆-က။

ပုဒ္မ ၆၊ ပုဒ္မခဲြ (ဂ) Aရ တြက္ခ်က္ၿပီး စည္းၾကပ္္ရာတြင္

လွဴဒါန္း

နိုင္ငံေတာ္ Aဖြဲ႔Aစည္း Aဆင့္ဆင့္က ကမကထ ၿပဳေသာ

ေငြမ်ား

သို႔မဟုတ္ ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ Aဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး
ဌာနက Aမိန္႔ ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္၍ AသိAမွတ္ ၿပဳေသာ
ဘာသာေရး

သို႔မဟုတ္

AဖြဲA
႔ စည္း

ကုသိုလ္ေရးဆိုင္ရာ

တစ္ခုခုသို႔ ၿဖစ္ေစ၊ ယင္းကိစၥ နွင့္သက္ဆိုင္ သည့္ ရန္ပံုေငြ
တစ္ရပ္ရပ္သုိ႔ၿဖစ္ေစ လွဴဒါန္းထည့္ဝင္ေငြ ကိုလည္း နုတ္ပယ္
ရမည္။ ယင္းသို႔ လွဴဒါန္း ထည့္ဝင္ေငြ သည္ Aခြန္ထမ္း၏
စုစုေပါင္းဝင္ေငြ၏

နွစ္ဆယ့္ငါး

ရာခိုင္နႈန္းနွင့္

ညီမွ်ေသာ

ေငြထက္ မပိုေစရ။
ရွင္းလင္းခ်က္။
ဆင္းရဲ

ကုသိုလ္ေရး ဆိုသည္တြင္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊

ႏြမ္းပါးသူမ်ားနွင့္

မ်ားAား

သဘာဝေဘးAႏၱရာယ္

ကယ္ဆယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး

က်ေရာက္ခံရသူ

စသည့္

Aမ်ားၿပည္သူ

Aက်ိဳးAတြက္ ေထာက္ပံ့ ေပးကမ္းၿခင္းမ်ား ပါဝင္သည္။''
၇။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒပုဒ္မ ၈ တြင္ (က)

ပုဒ္မခဲြ(ခ)ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္ “(ခ)

လစာမွ ဝင္ေငြ၊ Aသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြ၊
ပစၥည္းမွ ဝင္ေငြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမွ ဝင္ေငြနွင့္ Aၿခားရလမ္းမွ
ဝင္ေငြၿဖစ္လွ်င္ ဝင္ေငြကို စုေပါင္း ၿပီး စုစုေပါင္းဝင္ေငြAေပၚတြင္
Aခြန္စည္းၾကပ္္ရမည္။

က်န္ေခါင္းစU္မ်ားမွ

ဝင္ေငြၿဖစ္လ်ွင္

ဝင္ေငြေခါင္းစU္ တစ္ခ်င္းAလိုက္ ခြဲၿခားၿပီး Aခြန္ကို သီးၿခားစီ
စည္းၾကပ္ရမည္။”
(ခ)
၈။

ပုဒ္မခဲြ(ဂ)ကို ပယ္ဖ်က္ရမည္။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၁ ၏ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစား

ထိုးရမည္''ရွင္းလင္းခ်က္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ဆိုသည္တြင္ (က)

မည္သည့္

ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္း၊

ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး

လုပ္ငန္း

သို႔မဟုတ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏
သေဘာသဘာဝ ပါဝင္သက္ေရာက္မႈရိွေသာ လုပ္ငန္းမ်ားနွင့္ မည္သည့္
ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားမဆို ပါဝင္သည္။
(ခ)

ထို႔ၿပင္
စီးပြားေရး

ေငြေခ်းသက္ေသခံ

လက္မွတ္မ်ားကို

လုပ္ငန္းသဖြယ္

Aဖန္တလဲလဲ

နွစ္တစ္နွစ္Aတြင္း

ဝယ္ယူၿခင္း၊

လဲလွယ္၊

လႊဲေၿပာင္းၿခင္းနွင့္ Aတိုးရရန္ ရင္းနီွးၿမႇဳပ္နံွၿခင္းတို႔ ပါဝင္သည္။''
၉။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၄ ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္ “၁၄။
စည္းၾကပ္
မႈမွ
လြတ္ကင္း
ေနေသာ
ဝင္ေငြ

မည္သူမဆို မိမိမည္ကဲ့သို႔ ရရွိခဲ့သည္ကို AတိAက် မေၿဖရွင္းနုိင္သည့္
မေရႊ႕မေၿပာင္းနုိင္သည့္ပစၥည္း၊

သို႔မဟုတ္

ေငြAပါAဝင္ၿဖစ္ေသာ

ေရႊ႕ေၿပာင္းနုိင္သည့္ ပစၥည္းတစ္ရပ္ရပ္Aတြက္ စည္းၾကပ္မႈမွ လြတ္ကင္း
ေနေသာ

ဝင္ေငြေခါင္းစU္ၿဖင့္

ယင္းပစၥည္းတန္ဖိုး၊

သို႔မဟုတ္

ေငြ

Aေပၚတြင္ Aခြန္ ထမ္းေဆာင္ရမည္။
ဤပုဒ္မAရ ဝင္ေငြကို နည္းUပေဒမ်ားၿဖင့္ ၿပ႒ာန္းသည့္Aတိုင္း
တြက္ခ်က္ရ မည္။''

၁ဝ။

ဝင္ေငြခြန္ Uပေဒပုဒ္မ ၁၄-ခ တြင္ပါရွိေသာ ''ဇနီးနွင့္ Aိမ္ေထာင္မက်ေသးသည့္
သားသမီး'' ဆိုသည့္ စကားရပ္Aစား ''Aိမ္ေထာင္ဖက္နွင့္ Aိမ္ေထာင္ မက်
ေသးသည့္ သားသမီး''ဆိုသည့္ စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထိုးရမည္။

၁၁။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္ “၁၆။
ဝင္ေငြ
ရရွိသည့္
Aခ်ိန္၌
Aခြန္

(က)

လစာေခါင္းစU္နွင့္

Aက်ဳံးဝင္ေသာ

ဝင္ေငြ

တစ္ရပ္ရပ္ႏွင့္

စပ္လ်U္း၍ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရွိသူသည္ ထိုေငြထုတ္
ေပးခ်ိန္၌

ထုတ္ေပးသည့္

ေငြမွ

က်သင့္ေသာ

Aခြန္ကို

နုတ္ယူရမည္။ ထိုသို႔ နုတ္ယူရာတြင္ သက္ဆိုင္သူ၏ နွစ္တစ္

ထုတ္

နွစ္Aတြင္း Aဆိုပါ ေခါင္းစU္မွ ဝင္ေငြ Aရပ္ရပ္ ေပါင္း Aေပၚ

ေပးေငြမွ

က်သင့္သည့္Aခြန္ကို

ႏုတ္ယူ

ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍

Aတတ္နုိင္ဆံုး

AညီAမ်ွ Aရစ္မ်ားၿဖင့္ နုတ္ယူၿပီး ေပးသြင္းရမည္။ သို႔ရာတြင္

ေပးသြင္း
ရန္ နည္း

ဝင္ေငြရရိွသည့္

နွစ္Aတြင္းAခြန္ကို

လမ္းမ်ား

လည္းေကာင္း၊

ေလ်ာ့နည္းနုတ္မိလ်ွင္

က်န္Aရစ္

သို႔မဟုတ္

ပိုမိုနုတ္မိလွ်င္

ေသာ္

ေသာ္လည္းေကာင္း

Aရစ္မ်ားကို

ေလွ်ာ့၍

ၿဖစ္ေစ၊

တိုး၍ၿဖစ္ေစ နုတ္ယူနိုင္သည္။
(ခ)

လစာေခါင္းစU္ၿဖင့္

ရရိွေသာ

ဝင္ေငြမွAပ

က်န္ေခါင္းစU္

မ်ားၿဖင့္ ရရိွေသာ ဝင္ေငြAမ်ိဳးAစား တစ္ရပ္ရပ္နွင့္ စပ္လ်U္း၍
ေငြထုတ္ေပးခိ်န္၌ Aခြန္ နုတ္ယူေပးသြင္း ေစရန္ ကိစၥAလို႔ငွာ
ၿပည္ေထာင္စု AစိုးရAဖြဲ႔၏ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနသည္
ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရAဖြဲ႔၏ သေဘာတူညီ ခ်က္ၿဖင့္ Aမိန္႔
ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္ သတ္မွတ္နိုင္သည္။
(ဂ)

ပုဒ္မခဲြ (က) နွင့္ (ခ)Aရ နုတ္ယူေသာ ေငြAားလံုးကို နုတ္ယူ
သူသည္ စည္းမ်U္းမ်ားၿဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ Aခိ်န္နွင့္
နည္းလမ္းမ်ား Aတိုင္း ၿပည္ေထာင္စု Aစိုးရသို႔ ေပးသြင္း
ရမည္ၿဖစ္ၿပီး

ဤကိစၥနွင့္

စပ္လ်U္းေသာ

သတ္မွတ္ခ်က္

Aားလံုးကို လည္း လိုက္နာရမည္။
(ဃ)

မည္သူမဆို လံုေလာက္ေသာ Aေၾကာင္းမရိွဘဲ ပုဒ္မခဲြ (က)
နွင့္ (ခ) တို႔Aရ Aခြန္ကို နုတ္ယူေပးသြင္းၿခင္း မၿပဳလွ်င္
ထိုAခြန္နွင့္ စပ္လ်U္း၍ ေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူAၿဖစ္
မွတ္ယူ

Aေရးယူၿခင္းခံရမည္။

ယင္းသို႔

ပ်က္ကြက္သည့္

Aတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္ ဒဏ္ေငြကို ၿပည္ေထာင္စု Aစိုးရ
Aဖြ႔၏
ဲ

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

ထုတ္ၿပန္ သတ္မွတ္နိုင္သည္။

Aမိန္႔

ေၾကာ္ၿငာစာ

ရွင္းလင္းခ်က္။ ဤပုဒ္မAရ ေငြထုတ္ေပးရန္ တာဝန္ရိွသူဆိုသည္မွာ
တစ္ဦး

တစ္ေယာက္ပိုင္

ပုဂၢိဳလ္္စုပိုင္လုပ္ငန္းၿဖစ္

လုပ္ငန္းၿဖစ္လွ်င္
လ်ွင္ထိုပုဂၢိဳလ္စုသာ

ပိုင္ရွင္ကိုယ္တိုင္ၿဖစ္ၿပီး
ၿဖစ္သည္။

ထို႔ၿပင္

ၿပည္ေထာင္စုAစုိးရ သို႔မဟုတ္ ေဒသဆိုင္ရာ Aာဏာပိုင္ Aဖြဲ႔Aစည္း
ၿဖစ္လွ်င္

သက္ဆိုင္ရာ

ေငြထုတ္ေပးရန္

တာဝန္ရိွသည့္

စီမံ

ခန္႔ခဲြေရးဝန္ထမ္း ၿဖစ္သည္။''
၁၂။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၆ ၏ ေနာက္တြင္ ၁၆-က နွင့္ ၁၆-ခ တို႔ကို ေAာက္ပါ
Aတိုင္း ၿဖည့္စြက္ရမည္ ''၁၆-က။

(က)

ဝင္ေငြနွစ္

ပုဒ္မ ၁၆ ပါ ဝင္ေငြရရိွသည့္ Aခိ်န္၌ Aခြန္နုတ္ယူေပး
ေဆာင္ရမည့္ ဝင္ေငြ Aမ်ိဳးAစားမ်ားမွAပ က်န္ဝင္ေငြ

Aတြင္း

ေခါင္းစU္ပါ

Aခြန္ကို

ဝင္ေငြ

Aခြန္ထမ္းသည္

ၾကိဳတင္

Aမ်ိဳးAစားမ်ားနွင့္

သက္ဆိုင္ရာ

စပ္လ်U္း၍

ဝင္ေငြနွစ္Aတြင္း

မိမိ

ေပးေဆာင္

ရရိွသည့္ စုစုေပါင္း ဝင္ေငြကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္၍ ယင္း

ရန္

Aေပၚ က်သင့္မည့္ Aခြန္ကို ႀကိဳတင္၍ေပး ေဆာင္ရမည္။

နည္းလမ္း
မ်ား

( ခ)

ပုဒ္မခဲြ

(က)

ပါ

က်သင့္မည့္Aခြန္ကို

သံုးလတစ္ႀကိမ္

Aရစ္ၿဖင့္ သက္ဆိုင္ရာ သံုးလမကုန္မီ သတ္မွတ္ထားေသာ
နည္းလမ္း Aတိုင္း ေပးသြင္းရမည္။
(ဂ)

ဤပုဒ္မAရ
သို႔မဟုတ္

ေပးသြင္းရမည့္Aခြန္ကို
ေပးသြင္းရမည့္

Aခြန္သည္

မေပးသြင္းလွ်င္
သက္ဆိုင္ရာ

စည္းၾကပ္မႈတြင္ က်သင့္သည့္ Aခြန္ထက္ ေလ်ာ့လ်ွင္ ယင္း
ေပးသြင္းရန္ ပ်က္ကြက္သည့္ေငြ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ့ေငြ၏
တစ္ဆယ္ရာခိုင္နႈန္းနွင့္

ညီမွ်ေသာေငြကို

ဒဏ္ေငြAၿဖစ္

ေပးေဆာင္ေစရမည္။
၁၆-ခ။ ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္

ၿပည္

ေထာင္စုAစိုးရ

Aဖြဲ႔၏

ရရိွသည့္Aခိ်န္၌

သေဘာတူညီခ်က္ၿဖင့္

Aခြန္ေပးေဆာင္ေစၿခင္း

ဝင္ေငြ

သို႔မဟုတ္

ဝင္ေငြနွစ္Aတြင္း ႀကိဳတင္ခြန္ ေပးေဆာင္ေစၿခင္းတို႔Aတြက္
လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္

နည္းလမ္းမ်ားကို

Aမိန္႔

ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္သတ္မွတ္နိုင္သည္။''
၁၃။

ဝင္ေငြခြန္ Uပေဒပုဒ္မ ၁၉ ပုဒ္မ ခြဲ (ခ)ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္“(ခ)

ဝင္ေငြနွစ္Aတြင္း
ထားသူAား

သို႔မဟုတ္

ၿဖစ္ေစ၊

ဝင္ေငြရရွိခ်ိန္၌

ဝင္ေငြေၾကညာလႊာ

ဝင္ေငြေပးေဆာင္
ေပးပို႔ၿပီးသူAားၿဖစ္ေစ၊

ဝင္ေငြေၾကၿငာလႊာ ေပးပို႔ရန္ သက္ဆုိင္ရာ စည္းၾကပ္နွစ္ ကုန္ဆံုးၿပီး
သံုးနွစ္Aတြင္း

ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာန မွဴးက Aေၾကာင္းၾကားစာ

Aတည္ၿပဳခ်Aပ္ထားၿပီးသူAားၿဖစ္ေစ၊

မည္သည့္

Aခိ်န္တြင္မဆို

သက္ေသခံ Aေထာက္Aထားမ်ား၊ စာရင္းမ်ားနွင့္ ထိုစာရင္းမ်ားတြင္
မပါဝင္ေသာ ပစၥည္းစာရင္းပံုစံကို ၿပသရန္Aေၾကာင္းၾကား နိုင္သည္။
ေခၚယူစစ္ေဆးၿခင္း၊

စည္းၾကပ္္ၿခင္း ၿပဳလုပ္ နိုင္သည္။ ဤပုဒ္မခဲြပါ

ပစၥည္းစာရင္းကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝင္ေငြခြန္ စည္းမ်U္းမ်ားၿဖင့္
ၿပ႒ာန္းနိုင္သည္။''
၁၄။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၁၉ ပုဒ္မခဲြ (ဃ) ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္ “(ဃ)

မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၁၇ ပုဒ္မခဲြ(က) Aရၿဖစ္ေစ၊ ပုဒ္မခဲြ(ခ) Aရၿဖစ္ေစ
ဝင္ေငြ

ေၾကညာလႊာေပးပို႔ရန္

ဤပုဒ္မ၏

ပုဒ္မခဲြ

(ခ)

Aရ

ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
Aေၾကာင္းၾကားစာကို

လိုက္နာရန္

ပ်က္ကြက္လွ်င္ေသာ္ လည္းေကာင္း ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္ ဦးစီးဌာနမွဴးသည္
ရနိုင္သေရြ႕ Aေထာက္Aထားမ်ားကို Aေၿခၿပဳ၍ ဝင္ေငြခြန္ စည္းၾကပ္
ရမည္။

ယင္းသို႔

စည္းၾကပ္

ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္

နည္းလမ္းမ်ားကို

ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနသည္ Aမိန္႔ေၾကာ္ၿငာစာ ထုတ္ၿပန္ သတ္မွတ္
နိုင္သည္။''

၁၅။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၂၉ တြင္ ပါရိွေသာ ''ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ'' ဆိုသည့္
စကားရပ္Aစား

''ၿပည္ေထာင္စုAစိုးရ

ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန''

ဆိုသည့္

စကားရပ္ၿဖင့္ Aစားထိုး ရမည္။
၁၆။

ဝင္ေငြခြန္Uပေဒ ပုဒ္မ ၄၃ ကို ေAာက္ပါAတိုင္း Aစားထိုးရမည္ “၄၃။

ၿမိဳ႕နယ္Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴး၊
သို႔မဟုတ္

တိုင္းေဒသႀကီး

သို႔မဟုတ္

ကုမၸဏီမ်ား

ၿပည္ေထာင္စုနယ္ေၿမ
သို႔မဟုတ္
ဆိုင္ရာ

Aခြန္Uီးစီးဌာနမွဴး

ၿပည္နယ္Aခြန္ဦးစီးဌာနမွဴး
Aခြန္ရံုးဌာနမွဴး

သို႔မဟုတ္

Aခြန္ထမ္းႀကီးမ်ား ဆိုင္ရာ Aခြန္ရံုးဌာနမွဴး သည္ လည္းေကာင္း၊ ပုဒ္မ
၇ Aရ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ Aဖြဲ႔နွင့္လဲႊAပ္တာဝန္ ေပးAပ္ၿခင္းခံရေသာ
ပုဂၢိဳလ္နွင့္ Aဖြဲ႔မ်ားသည္ လည္းေကာင္း ဤUပေဒပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို
တရားမက်င့္ထံုး Uပေဒနွင့္Aညီ က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ နိုင္သည္။''
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာနိုင္ငံေတာ္

ဖြဲ႔စည္းပံု

AေၿခခံUပေဒAရ

ကြ်နု္ပ္လက္မွတ္

ေရးထိုးသည္။

(ပံု) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ၿပည္ေထာင္စုသမၼတၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္

