
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

  ပင်ရငး်မှနတ်ယူ ပးသွငး် ငွ( Withholding Tax) 

              

 ပင်ရင်းမှနတ်ယူ ပးသွင်း ငွ(WT)သည် အခွန်အမျို းအစားတစ်ခ 

မဟတ်ပါ။ ဝင် ငွခွန်၏ အစိတ်အပိင်းတစ်ခသာြဖစ်၍ ကိုတင် 

ပးသွင်းသည့် ဝင် ငွခွန ်ြဖစ်ပါသည်။ 

 နိင်င တာ်မှ ရသင့်ရထိက်သည့် အခွန်များလွတ်ကင်းမမရှိ စဘဲ 

အြပည့်အဝ ကာက်ခရရှိ ရးအတွက် ပး ချ ငွတစ်ရပ် ပ  

ပါက်တိင်း ငွထတ် ပးသူက ပး ချ ငွအ ပ  အခွန်ြဖတ် တာက် 

ပးသွင်းြခင်းသာ ြဖစ်ပါ သည်။ 

  ပင်ရင်းမှနတ်ယူ ပးသွင်း ငွအမျို းအစားနဲ ့ရာခိင်နန်း 

 လစာ ခါင်းစဉ်က လစာထတ် ပးချိန်မှာ နတ်ယူ ပးသွင်း ငွက 

လစာကိုတင်ဝင် ငွခွန်သာ ြဖစ်ပါ သည်။  

 စီးပွား ရးလပ်ငန်းတစ်ရပ် လပ်ကိင်ရာမှာ ပ ပါက်လာသည့် 

ပး ချ ငွအမျို းအစားများနဲ ့ ပး ချရမည့်သူအ ပ  မူတည်ပီး 

ရာခိင်နန်းများနဲ  ့ခွဲြခားထားပါသည်။ 
 

  
 

 ြပည်ပ နနိင်ငြခားသားသိ ့ ပး ချ ငွြဖစ်ပါက ပး ချ ငွ  အားလး 

 အ ပ  သတ်မှတ်ရာခိင်နန်းများအတိင်း နတ်ယူ ပးသွင်း 

 ရပါမည်။(အတိး ပး ငွအမျို းအစားတစ်ခတည်းသာနိင်င တာ် 

 အတွင်း ြပည်ပ နနိင်ငြခားသား၏ ရးခွဲဖွင့်လှစ် ပီး၊ ြပည်တွင်း၌ 

 ဝင် ငွခွန်စည်းကပ်မခယူ နလင် WT မနတ်ယူရပါ) 

 
 
အ 
မှတ် 
စဉ် 

ပး ချ ငွအမျိုးအစား 

ြပည်တွင်း န 
နိင်ငသားနှင့် 

ြပည်တွင်း န 

နိင်ငြခားသားများ 

အတွက် နတ်ယူ 

ရန်ရာခိင်နန်း 

ြပည်ပ န 
နိင်ငြခား 
သားအတွက် 
နတ်ယူရန် 
ရာခိင်နန်း 

(က) အတိး ပး ငွများ - ၁၅% 

( ခ) လိင်စင်၊ ကန်အမှတ်တဆိပ်၊ မူပိင်အခွင့်အ ရး 
စသည်တိက့ိ အသးချခွင့်ြပုသည့်အတွက် 
ပး ချ ငွများ 

၁၀% ၁၅% 

( ဂ) ြပည် ထာင်စအဆင့်အဖွဲ အ့စည်းများ ၊ ြပည် 
ထာင်စဝန်ကီးဌာနများ၊ နြပည် တာ ်
ကာင်စီ၊ တိင်း ဒသကီး/ ြပည်နယ်အစိးရ 
အဖွဲ မ့ျား၊ နိင်ငပိင်လပ်ငန်းများ၊ စည်ပင် 
သာယာ ရး အဖွဲမ့ျားက တင်ဒါစနစ် သိမ့ဟတ် 
လလစနစ ်သိမ့ဟတ် စျး ပိုင် ခ ယူသည့် 
စနစ် သိမ့ဟတ် ကန်ထရိက်စာချု ပ် သိမ့ဟတ် 
သ ဘာတူစာချုပ် သိမ့ဟတ် အြခား စနစ် 
တစ်ခခြဖင့် နိင်င တာ်အတွင်း ပစ္စည်းဝယ်ယူ 
ြခင်း၊ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် ပး စြခင်း၊ ဝန် 
ဆာင်မ ဆာင်ရွက် ပး စြခင်းတိအ့တွက် 
ပး ချ ငွများ 

၂% ၂.၅% 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ဃ) နိင်င တာ်နှင့် အကျို းတူပူး ပါင်း ဆာင်ရွက် 
သည့် စီးပွား ရးလပ်ငန်းများ၊ အစစပ်လပ် 
ငန်း၊ ဖက်စပ်လပ်ကိင်သည့်လပ်ငန်း၊ ကမ္ပဏီ၊ 
တစ်ဦးချင်းပဂ္ဂိုလ်တိ ့ စ ပါင်းထားသည့် 
အဖွဲအ့စည်း၊ တည်ဆဲဥပ ဒတစ်ရပ်ရပ်အရ 
မှတ်ပတင်၍ ဖွဲစ့ည်း ထားသည့်အဖွဲအ့စည်း 
သိမ့ဟတ် အသင်းအဖွဲ၊့ သမဝါယ မအသင်း 
နှင့် နိင်ငြခားကမ္ပဏီများ၊ နိင်ငြခားသား 
ပိင်လပ်ငန်းများက ကန်ထရိက်စာချုပ် 
သိမ့ဟတ် သ ဘာတူစာချု ပ် သိမ့ဟတ် အြခား 
စနစ်တစ်ခခြဖင့် နိင်င တာ်အတွင်းပစ္စည်း 
ဝယ်ယူြခင်း၊ လပ်ငန်း ဆာင်ရွက် ပး စြခင်း၊ 
ဝန် ဆာင်မ ဆာင်ရွက် ပး စြခင်း တိအ့တွက် 
ပး ချ ငွများ 

- ၂.၅% 

အမှတ်စဉ်(ဂ)ပါ ပး ချ ငွများအတွက-် 

(၁)   နိင်င တာ်အတွင်းမဟတ်လင်၊   

(၂)   နှစ်တစ်နှစ်အတွင်း စစ ပါင်း ပး ချ ငွ ကျပ်သိန်း၁၀နှင့် 

အာက်ြဖစ်လင်၊  

(၃)  အစိးရဌာန အဖွဲအ့စည်းအချင်းချင်းြဖစ်လင်၊ WTနတ်ယူ 

 ပး ဆာင်ရန်မလိပါ။ 

     

အမှတ်စဉ်(ဃ)ပါ ပး ချ ငွများအတကွ-် 

(၁)  နိင်င တာ်အတွင်းမဟတ်လင်၊   

(၂)  ြပည်တွင်း နနိင်ငသားနှင့် ြပည်တွင်း နနိင်ငြခားသားအား 

 ပး ချြခင်းမဟတ်လင်၊ WTနတ်ယူ ပး ဆာင်ရန် မလိပါ။ 

 ြပည်ပ နနိင်ငြခားသားအား ပး ချသည့် ငွမည်မပင ်

 ြဖစ် စ WT နတ်ယူ ပး ဆာင်ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

ပင်ရင်းမှနတယ်ူ ပးသွင်းရန် တာဝန်ရှိသူများ  

ပး ချ ငွအမျိုးအစားများအတွက ် ငွ ပး ချသူသည်- 
 ပဂ္ဂိုလ်စအဖွဲ အ့စည်းြဖစ်က ငွထတ် ပးရန ် တာဝန်ရှိသူက 
လည်း ကာင်း၊ အမှတ်စဉ(်က) နှင့်(ခ)ပါ ပး ချ ငွအတွက ်
တစ်ဦးချင်းပဂ္ုိဂ လ်များသည်လည်း ကာင်း နတ်ယူ ပး ဆာင်ရန် 
တာဝန်ရှိပါသည်။ 

ပးသွင်းရမည့်အချိန် 

 နိင်ငပိင်စီးပွား ရးအဖွဲ အ့စည်းြဖစ်က နတယ်ူသည့် န၊့ 
အြခားသူြဖစ်ပါက နတ်ယူထားသည့် နမ့ ှ ခနစ်ရက်အတွင်း 
သက်ဆိင်ရာအခွန်ရး၏ ဘဏ်စာရင်းသိ ့ နတ်ယူြခင်းခရသူ 
၏အမည်/လပ်ငန်းအမည်ြဖင့် ပးသွင်းရန် လိအပ်ပါ သည်။ 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
တွကခ်ျကပ်နမူနာ                         
                                                                 ကျပ် 

 ပး ချရန် ငွစစ ပါင်း                             =   A 

နတ-်ကျသင့်ကန်သွယ်လပ်ငန်းခွန်(၅/၁၀၅)= (B)    

နတ်ယူရမည့်WT =  (A-B) x နတ်ယူရမည့်ရာခိင်နန်း                          

ခနှိမ်ခွင့်ရှိပါသလား 

 ြပည်ပ နနိင်ငြခားသားထ ပး ချ ငွမှ နတ်ယူ ပးသွင်းသည့် 
အခွန် ငွကိ ြပည်ပ နနိင်ငြခားသားအတွက် အပီးသတ ်
စည်းကပ်မအရ ပးသွင်းသည်ဟ မှတ်ယူပါသည်။  
 

 ြပည်ပ နနိင်ငြခားသား၏ ရးခွဲအြဖစ် ြပည်တွင်း၌ ဆာင် 
ရွက်ခဲ့သည့်လပ်ငန်းအ ပ  ဝင် ငွခွန်ဥပ ဒနှင့်အညီ စည်းကပ် 
ြခင်းကိခယူပါက နတ်ယူ ပးသွင်းခဲ့သည့် အခွန်ကိ စည်းကပ်မ 
အရ ကျသင့်အခွန်မ ှခနှိမ် ပးပါမည်။ 

 

 ြပည်ပ နနိင်ငြခားသားသည် ြမန်မာနိင်ငနှင့်အခွန်နှစ်ထပ် 
စည်းကပ်မ ရှာင်ရှား ရးနှင့် ငွ ကးထိန်ချန်မကာကွယ် 
ရးသ ဘာတူစာချုပ(် Agreement for Avoidance of 

Double Taxation and Prevention of Fiscal Evasion) 
ချုပ်ဆိထားသည့် နိင်ငမှြဖစ် ပီး၊ ယင်းနိင်င၏ ြပည်တွင်း 
နြဖစ် ကာင်း၊ ဆငိ်ရာနိငင် ြပည်တွင်းအခွန်ဌာနက အခနွ် 
ပး ဆာင် န ကာင်း အ ထာက်အထား တင်ြပလာပါက 
သက်ဆိင်ရာနိင်ငနှင့် ချုပ်ဆိထား သာ သ ဘာတူစာချုပ်ပါ 
ရာခိင်နန်းအတိင်း နတ်ယူရမည်။ 
 

 ြပည်တွင်း နနိင်ငသားနှင့် ြပည်တွင်း နနိင်ငြခားသားထ 
ပး ချ ငွမ ှ နတ်ယူ ပးသွင်း ငွများကိ စည်းကပ်မအရ 
ကျသင့်အခွန်မ ှခနှိမ် ပးပါမည်။ 

 
 
 

 အပီးသတ်စည်းကပ်မတွင် ကျသင့်အခွန်မှ ခနှိမ်ခွင့် တာင်းခသည့် 
အခါ  မိမိတိက့မ္ပဏီအမည်ြဖင့် ပးသွင်းထားသည့် ချလန်များ 
နှင့် ပင်ရင်းမှနတ်ယူ ပးသွင်း ပီး ကာင်း အ ထာက်အထား 
လက်မှတ်ပတခ(ဝင)-၁၇များတင်ြပ ပးရမည်ြဖစ်ပါ သည်။  

ပင်ရင်းမှနတယ်ူ ပးသွင်းသည့် ဝင် ငွခွန် ကာက်ခြခငး် 
ကာင့် မည်သည့် ကျးဇူးများရရှိပါလဲ 
 ပး ချ ငွအမျိုးအစားတစ်ရပ်အတွက် ငွထတ် ပးချိန်တွင် 

ပင်ရင်းမှနတ်ယူ ပးသွင်း ငွကိ ြဖတ် တာက်၍ ြပည်တွင်း 
အခွန်များဦးစီးဌာနသိ ့ ပးသွင်းြခင်းြဖင့် အခွန်တိမ်း ရှာင်မ 
များကိ လျာ့ကျ စြခင်း၊ နိင်င တာ်မှရသင့်ရထိက်သည့်အခွန် 
များကိ အချိန်နှင့်တ ြပးညီ ရရှိနိင်ြခင်းစသည့် နိင်င တာ ်
အတွက် အကျိုး ကျးဇူး များြဖစ် ပ စပါသည်။ 

 အခွန်ထမ်း ဆာင်ရသူများ အ နြဖင့်လည်း အခွန်များကိ 
ကိုတင် ပး ဆာင်ခဲ့ရြခင်းြဖစ်၍ အခွန်စည်းကပ်မ ပီးသည့် 
အခါ  ထပ်မ ပး ဆာင်ရမည့်အခွန်ကိသာ ပး ဆာင်ရန် 
ြဖစ် သာ ကာင့် ဝန်ထတ်ဝန်ပိး မြဖစ် စသည့် အကျိုး ကျးဇူး 
များရရှိနိင်ပါသည်။ထိအ့တွက် နိင်ငတကာတွင်လည်း ငွထတ် 
ပးချိန်တွင် ပင်ရင်းမှနတ်ယူ ပးသွင်း ငွ (Withholding Tax) 
ကိ ြဖတ် တာက ် ပး ဆာင် စလျက ်ရှိပါသည်။ 

အခွန်တာဝန ်
 ရသင့်ရထိက်တဲ့ အခွန်များကိ ဥပ ဒနှင့်အညီ ပး ဆာင ်

ကပါ သာ အခွန်ထမ်းများနှင့် ပး ချ ငွ ပ ပါက်ရာ 
တွင ် နိင်င တာ်ကိယ်စား ရသင့်ရ ထိက်သည့်အခနွ်ကိ 
ပင်ရင်းမှနတ်ယူ၍ ပး ဆာင် ပးကပါ သာ အဖွဲအ့စည်း 
အသးီသးီအား အထူး ကျးဇူးတင်ရှိပါသည်။             

                                           ြပည်တွငး်အခနွ်များဦးစီးဌာန 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ြပည် ထာင်စသမ္မတြမန်မာနိင်င တာ်အစိးရ 

စီမကိနး်နှင့်ဘ ာ ရးဝန်ကီးဌာန 

ြပည်တွင်းအခွနမ်ျားဦးစီးဌာန 

 

ပင်ရင်းမှနတ်ယူ ပးသွင်းသည့် ဝင် ငွခွန်(Withholding Tax) 

ပး ဆာင်ရာတွင် သိရှိ ဆာင်ရွက်ကရမည့် အချက်များ 

 

 
 

Internal Revenue Department 

Office Building (46),NayPyiTaw 

https://www.irdmyanmar.gov.mm 

 

အ သးစိတ်သိရှိလိပါက သက်ဆိင်ရာအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး ရးများ 
နှင့် အခွန်ဆိင်ရာဝန် ဆာင်မရး(ရးချုပ်) ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃၊ ၀၆၇-
၃၄၃၀၅၂၂၊  (ရန်ကန်)  ဖန်း- ၀၁ - ၃၇၈၃၇၀၊ ၃၇၈၃၇၂၊ 
(မန္တ လး)  ၀၂-၄၀၃၀၁၉၂သိ ့ လူကိယ်တိင်ြဖစ် စ၊ 
ဖန်းြဖင့်ြဖစ် စ ဆက်သွယ် မးြမန်းနိင်ပါသည်။ 

Tax Education 

0718201Withholding Tax


