ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် သုံးလတစ်ကကိမ် က ကညာလွှာနှင့် အထူးကုန်စည်ခွန် သုံးလပတ်
က ကညာလွှာများအား အီလက်ထကောနစ်နည်းဖြင့် တင်သွင်းနိုင်ပါက ကာင်း
အသိကပးက ကညာချက်
၁။

နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်စည်းကကပ်ထိုက်သသာ သောင်းေသငွ သို့မဟုတ် ဝန်သောင်မှုေသငွ
ေှိသူများအသနဖြင့် သုံးလတစ်ကကိမ် သကကညာလွှာကို သက်ေိုင်ော သုံးလပတ် ကုန်ဆုံးပပီး တစ်လ
အတွင်း

သက်ေိုင်ောမမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံတင်သွင်းေန်လိုအပ်ပါသည်။

အခွန်ကျသင့်သသာ

အထူးကုန်စည်ကို ဖပည်တွင်း၌ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် တင်ပို့သူသည် အထူးကုန်စည်ကို ထုတ်လုပ်
သောင်းချဖခင်း သို့မဟုတ် ဖပည်ပတင်ပို့ဖခင်းအတွက် သုံးလပတ်က ကညာလွှာကိုသက်ဆိုင်ောသုံးလ
ပတ်ကုန်ဆုံးပပီး ၁၀ ေက်အတွင်း သက်ေိုင်ောမမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးထံ တင်သွင်းေန်လိုအပ်ပါသည်။
၂။

အခွန်သကကညာလွှာကို သတ်မှတ်ေက်အတွင်း တင်သွင်းနိုင်ဖခင်းမေှိပါက အခွန်ေိုင်ောစီမံအုပ်ချုပ်မှု
ဥပသေ ပုေ်မ ၂၄ အေ အခွန်သကကညာလွှာ တင်သင
ွ ်းေမည့် သတ်မှတေ
် က်ကို တိးု ဖမှင့်သပးေန်
သက်ေိုင်ောအခွန်ရုံးသို့ သလျှောက်ထားနိုငပ
် ါသည်။

၃။

ဖပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာနအသနဖြင့်

အခွန်ထမ်းဖပည်သူများ

အခွန်သကကညာလွှာတင်သွင်းသည့်

လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လွယ်ကူလျင်ဖမန်သစေန် ေည်ေွယ်၍ အီလက်ထသောနစ်နည်းဖြင့် အခွနသ
် ကကညာလွှာ
တင်သွင်းဖခင်းစနစ် (E-Filing Management System) ကိုအသုံးဖပု၍ တင်သွင်းနိုင်သေး သောင်ေွက်
ထားေှိမပီး ဖြစ်ပါသည်။
၄။

အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် (Taxpayer Identification Number – TIN) ေေှိမပီးဖြစ်သသာ အခွန်ထမ်း
ကကီးများေိုင်ောအခွန်ရုံး၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများေိုင်ောအခွန်ရုံး (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄) နှင့် (၅)
တိ့၏
ု
အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီများအသနဖြင့် သက်ေိုငေ
် ာအခွန်ရုံးများသို့ သုံးလပတ် အထူးကုန်စည်ခွန်
သကကညာလွှာ၊

သုံးလတစ်ကကိမ်

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သကကညာလွှာ၊

အသဖခပစ္စည်းမှ

ဖမတ်စွန်းသငွ

သကကညာလွှာ၊ နှစ်ချုပ်ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်သကကညာလွှာနှင့် ဝင်သငွခွန်သကကညာလွှာများကို အီလက်
ထသောနစ်နည်းဖြင့် သကကညာလွှာတင်သွင်းဖခင်းစနစ်ကို အသုံးဖပု၍ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။
၅။

အီလက်ထသောနစ်နည်းဖြင့် သကကညာလွှာတင်သွင်းမည်ေိုပါက ပထမဦးစွာ ဖပည်တွင်းအခွန်များဦးစီး
ဌာန၏ ဝက်ဘ်ေိုေ် (www.ird.gov.mm) ၏ E-Filing Service Login Here မှတစ်ေင့် Link
ဝင်သောက်မပီး စနစ်အသုံးဖပုခွင့်အတွက် မှတ်ပုံတင်ေမည်ဖြစ်ပါသည်။ အီလက်ထသောနစ်နည်းဖြင့်
အခွန်သကကညာလွှာတင်သွင်းဖခင်း သောင်ေွကပ
် ုံအေင့်ေင့် ဗွီေီယိုြင
ို ် (User Guide Video Files)
များကို

ဖပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ ဝက်ဘ်ေိုေ်ဖြစ်သည့်

www.ird.gov.mm

>

Media

Menu

(https://www.ird.gov.mm/ my/content/video) တွင် သလ့လာနိင
ု ်ပါသည်။

၆။

သကကညာလွှာကို အီလက်ထသောနစ်နည်းဖြင့် သပးပို့ဖခင်းဖြစ်ပါက ဌာနက အီလက်ထသောနစ်နည်းဖြင့်
လက်ခံေေှိသည့်သန့အား တင်သွင်းသည့်သန့ဟုမှတ်ယူမည်ဖြစ်မပီး၊ ယင်းသပးပို့သည့်သန့သည် အများဖပည်သူ
ရုံးပိတေ
် က်တွင် ကျသောက်ပါက ယင်းသန့နှင့် သနာက်တစ်ေက်တည်းဖြစ်သသာ အများဖပည်သူရးုံ ြွင့်
ေက်တွင် လက်ခံေေှိသည်ဟု သတ်မှတမ
် ည်ဖြစ်ပါသည်။

၇။

အခွန်သကကညာလွှာများကို စနစ်အသုးံ ဖပု၍ တင်သင
ွ ်းောတွင် ဖြည့်သွင်းသသာ အချက်အလက်များ၏
မှန်ကန်တိကျမှုနှင့် ဖပည့်စုံမှုအတွက် အခွန်ထမ်း၏လက်မှတ် မှတ်တမ်း (မူေင်း) ကို ညွှန်ကကားချက်များ
နှင်အ
့ ညီ ေိုင်ောအခွန်ရုံးများသို့ စာတိုက်မှတစ်ေင့် (သို့မဟုတ်) သင့်သလျာ်ောနည်းဖြင့် သပးပို့ထား
ေမည်ဖြစ်ပါသည်။

၈။

အခွန်ထမ်းများအသနဖြင့် အီလက်ထသောနစ်နည်းဖြင့် အခွန်သကကညာလွှာတင်သွင်းဖခင်း (E-Filing) စနစ်
ကိုအသုံးဖပု၍ တင်သင
ွ ်းဖခင်းအားဖြင့် သက်ေိုငေ
် ာအခွန်ရုံးများသိ့ု လူကုယ
ိ ်တုင
ိ ်သွားသောက်ေန် မလို

2
အပ်ဘဲ အချန်ိ သနောမသေွး တင်သွင်းနိုင်သည့်အတွက် အချန်ိ နှင့်ကုန်ကျစေိတ် သက်သာနိုင်ဖခင်း၊ အခွန်ရုံး
များနှင့်တိုက်ရိုက်ထိသတွ့မှုကိုသလျှော့ချနိုင်ဖခင်း၊ သောင်ေွက်လိုသည့်လုပ်ငန်းများကို လျင်ဖမန်စွာ သောင်ေွက်
နိုင်ဖခင်း စသည့်အကျုးသကျးဇူ
ိ
းများ ေေှိနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၉။

သို့ဖြစ်ပါ၍ အခွန်ထမ်းမှတ်ပုံတင်အမှတ် (Taxpayer Identification Number – TIN) ေေှိမပီးဖြစ်သသာ
အခွန်ထမ်းကကီးများေိုင်ောအခွန်ရုံး၊ အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်းများေိုင်ောအခွန်ရုံး (၁)၊ (၂)၊ (၃)၊ (၄)
နှင့် (၅) တို့၏ အခွန်ထမ်းကုမ္ပဏီများအသနဖြင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂ ေက်သန့ တွင် သနာက်ေုံးထား
တင်သွင်းေန်လိုအပ်သည့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် သုံးလတစ်ကကိမသ
် ကကညာလွှာနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၂
ေက်သန့တွင်သနာက်ေုံးထားတင်သွင်းေန်လိုအပ်သည့် အထူးကုန်စည်ခွန် သုံးလပတ်သကကညာလွှာ များကို
အီလက်ထသောနစ်နည်းဖြင့် တင်သွင်းသပးကကပါေန် တိုက်တွန်းနှိုးသော်အပ်ပါသည်။

၁၀။

အခွန်ထမ်းများအသနဖြင့် သိေှိလိုသည်များေှိပါက ဖပန်ကကားသေးအြွဲ့ ြုန်းနံပါတ် ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃၊ ၀၆၇၃၄၃၀၅၂၂၊ သက်ေိုင်ောအခွန်ရုံးများ၏ အခွန်ထမ်းသေးောဌာနစုနှင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာ
ဌာနခွဲ (e-Service Section) ြုန်းနံပါတ် ၀၁-၈၃၇၉၀၂၁ သို့ေက်သွယ် သမးဖမန်းစုံစမ်းနိုငပ
် ါသည်။
ဖပည်တင
ွ ်းအခွန်များဦးစီးဌာန
စီမံကိန်းနှင့ဘ
် ဏ္ဍာသေးဝန်ကကီးဌာန

