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ITAS Pamphlet 
 

 

 ဘက်စ ုံလွှမ််းခ  ြုံသ ော အ ွနစ်မီ  န့်် ွွဲမှုစနစ် (ITAS) အသ ကောင််း  

 ိသကောင််းစရော 
 

နိဒါန််း 
 

၁။  ပြည်တင်ွ်းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာနအနနပြင့်် ရညမ်ှန််းခ က်တာဝန် (၄) ရြခ် မတှ်၍ ဌာန၏လုြ်ငန််းတာဝန် 

မ ာ်းက ု အနကာင်အထည်နြာ်န ာင်ရွက်လ က်ရှ ရာ အ ွန်စီမ  န့်် ွွဲမှုကိုံ သ တ်မီသအောင် သ ောင်ရွက်ရန် 

ဟူသည့်် ရညမ်ှန််းခ က်သညလ်ည််း အြါအဝင်ပြစ်ြါသည။် အ  ုြါ ရညမ်ှန််းခ က်က ု နြာ်န ာင်န ုင်ရန် 

အတွက် ပြည်တင်ွ်းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာနသည် အင်တာနက်အနပခခံသည့်် ဘက်စံုလွှမ််းခခံြုံနသာ အခွန်စ မခံန့််ခွွဲမှု 

စနစ ်(Integrated Tax Administration System – ITAS) က  ုစတင်အနကာင်အထညန်ြာ်န ာင်ရွက်နနပြ  

ပြစ်ြါသည်။ ITAS စနစ်  ုသညမ်ှာ အခွန်စ မခံန့််ခွွဲမှုြ ုင််း  ုင်ရာလုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းက ု နခတမ် ကွန်ြ ျူတာစနစ် 

အသုံ်းပြြုံ၍ တစ်ခုနှင့််တစ်ခု ခ  တ် က်ကာ အလ ုအနလ ာကန် ာင်ရွက်နစသည့်် စနစ်နကာင််းတစ်ခု ပြစ်ြါ 

သည။် 
 

ITAS စနစ်ကိုံ အသကောင်အထည်သ ော်ရခ င််း အသ ကောင််းအရင််း 
 

၂။ ပြည်တင်ွ်းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာန၏ လက်ရှ ကွန်ြ ျူတာစနစ်မ ာ်းသည် စာရွက်စာတမ််းအနပခခံသည့်် စနစ် 

သာပြစ်ပြ ်း အခွန်  ုင်ရာကဏ္ဍမ ာ်းက ုလည််း စုစည််းနြါင််းစြ်န င်ုပခင််းမရှ နသ်းြါ။ အခွန်  ုင်ရာလုြ်ငန််းစဉ် 

အမ ာ်းစုတ ်ု့က ု စာရွက်စာတမ််းအနပခခံသည့််စနစ်ပြင့််သာ န ာင်ရွက်ကကသပြင့်် ထွက်ရှ လာသည့်် အခ က် 

အလက်မ ာ်းသညလ်ည််း အမ ာ်းအာ်းပြင့်် စာရွက်စာတမ််းမ ာ်းပြင့််သာပြစ်ြါသည။် (ဥြမာ- နကကညာလွှာ 

တင်သွင််းပခင််း၊ အခွန်နတာင််းခံလွှာထွက်ရှ ပခင််း) 

၃။ စာရွက်စာတမ််းအနပခခံသည့်် လုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းသည် အခ က်အလက်မ ာ်း လံုခခံြုံနရ်းအတွက် နသာ် 

လည််းနကာင််း၊ အခွန်ထမ််းက ုယတ် င်ု မ မ ၏အခွန်  ုင်ရာအခ က်အလက်မ ာ်းက ု ဝင်နရာက်ကကည့််ရှု အသုံ်းပြြုံ 

န ုင်မှုအတွက်လည််းနကာင််း၊ က န််းဂဏန််းနှင့််အခ က်အလက်မ ာ်းမှနက်န်မှုအတွက်လည််းနကာင််း၊ အစ ရင်ခစံာ 

ပြြုံစုရန်နှင့်် နလ့်လာ န််းစစ်မှုမ ာ်းအတွက်အခ က်အလက်မ ာ်း ထုတ်ယူရာတွင်လည််းနကာင််း စ န်နခေါ်မှု 

အနပမာက်အမ ာ်းက ု ပြစ်နြေါ်နစြါသည်။ 

၄။ သ ု့်ပြစ်ြါ၍ ပြည်တွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာနအနနပြင့်် အခွန်လုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းအာ်းလံု်းက ု စာရွက်စာတမ််း 

အနပခခံစနစ်မ ှ အ လက်ထနရာနစ်အခ က်အလက်စနစ်သ ု့် နပြာင််းလွဲန ုင်ရန် ITAS စနစ်က ု အနကာင်အထည် 

နြာ် န ာင်ရွက်ရပခင််းပြစ်ြါသည။် 
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ITAS စနစ်ကိုံ အသကောင်အထည်သ ော်သ ောင်ရ ည့်် ရညရွ်ယ် ျက် 
 

၅။ ပြည်တင်ွ်းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာနအနနပြင့်် ITAS စနစ်က ု အနကာင်အထညန်ြာ်န ာင်ရသည့်် 

ရညရ်ွယခ် က်မ ာ်းမှာ နအာက်ြါအတ ုင််းပြစ်ြါသည်- 

(က) နခတမ် နည််းြညာမ ာ်း အသုံ်းပြြုံ၍ အခွန်ထမ််းပြည်သူမ ာ်းအာ်း ြ ုမ ထု နရာက် နကာင််းမွန် 

နသာ ဝန်န ာင်မှုမ ာ်းနြ်းန ုင်ရန်၊ 

(ခ) ြွင့််လင််းပမင်သာမှုနှင့်် တာဝန်ယူမှု၊ တာဝန်ခံမှုက ုအနပခခံနသာ အခွန်စ မခံန့််ခွွဲမှုစနစ်က ု 

တညန်ထာင်န ုင်ရန်၊ 

(ဂ) လူပြင့််န ာင်ရွက်နသာ လုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်းက ု နည််းြညာပြင့်် ထ န််းခ ြုံြ်န ာင်ရွက်နသာ အခွန် 

စ မခံန့််ခွွဲမှုသ ု့် ကူ်းနပြာင််းန ုင်ရန်။ 
 

ITAS စနစ်သ ကောင့်် အ ွန်ထမ််းမျော်းနှင့်် အမျော်းခြည ူ်တိုံ့်ရရိှမည့်် အကျြိုံ်းသကျ်းဇူ်းမျော်း 
 

၆။ ITAS စနစ်က ု အသုံ်းပြြုံပခင််းပြင့်် အခွန်ထမ််းမ ာ်းနှင့််အမ ာ်းပြည်သူတ ု့် ရရှ ခံစာ်းရမည့်် အက  ြုံ်းနက ်းဇူ်း 

မ ာ်းမှာ နအာက်ြါအတ င်ု်းပြစ်ြါသည်- 

 (က) အခွန်ရုံ်းမ ာ်းသ ု့် လူက ုယတ် ုင်  က်သွယ်သွာ်းနရာက်ရမှုက ု နလ ာ့်ခ န င်ုပခင််း၊ 

(ခ) အခွန်ရုံ်း၏ ဝန်န ာင်မှုမ ာ်းက ု Internet အသုံ်းပြြုံန ုင်သည့်် နနရာမ ာ်းတွင်  အခ  န်မနရွ်း 

ရရှ န ုင်ပခင််း၊ 

 (ဂ) ပြညတ်ွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာနသ ု့် မ မ တ ်ု့နြ်းြ ်ု့လ ုသည့်် နမတတာရြ်ခံခ က်/ နတာင််း  ုခ က် 

 မ ာ်းက ု ပမန် န်စွာ နြ်းြ ်ု့န ုင်ပခင််း၊ 

 (ဃ) အခွန်နငွစာရင််းရှင််းတမ််းမ ာ်းက ု လွယ်ကူစွာ ရယူန ုင်ပခင််း၊ 

 (င) အခွန်ရှုနထာင့််နှင့််ြတ်သက်၍ မှန်ကန်တ က နသာ အခ က်အလက်မ ာ်းက ု ရရှ န ုင်ပခင််း၊  

(စ) အခွန်ရုံ်းနှင့််  က်သွယ်န ာင်ရွက်သည့်် ဝင်စာ/ ထွက်စာမ ာ်းက ု လက်ရှ အနပခအနန  

  အထ  မှတ်တမ််းတင်န ုင်ပခင််း၊ 

 ( ) အခွန်ထမ််းနှင့််ဌာနအကကာ်း အ လက်ထနရာနစ်နည််းလမ််းပြင့််  က်သွယ်န င်ုပခင််း၊ 

 (ဇ) မ တမှုနှင့်် တန််းတူည မ မှုရှ ပခင််း၊ 

 (ဈ) အခွန်ပြန်အမ််းနငွက စစမ ာ်းက ု ြ မု လုွယ်ကူစွာ န ာင်ရွက်နြ်းန ုင်ပခင််း။ 
 

ITAS စနစ်သ ကောင့်် နိုံင်င သတော်အစိုံ်းရတွင် ရရိှမည့်် အကျြိုံ်းသကျ်းဇူ်းမျော်း 
 

၇။ ITAS စနစ်က ု က င့််သုံ်းပခင််းအတွက် န ုင်ငံနတာ်အစ ု်းရအနနပြင့်် နအာက်ြါ အက  ြုံ်းနက ်းဇူ်းမ ာ်းက ု  

ခံစာ်းရမည်ပြစ်ြါသည်- 

 (က) အခွန်စ မခံန့််ခွွဲနရ်းလုြ်ငန််းမ ာ်း ြ မု ထု နရာက်အက  ြုံ်းရှ လာပခင််း၊ 

 (ခ) အခွန်ဘဏ္ဍာနငွရရှ မှုက ု ြ ုမ တု က စွာ ခန့််မှန််းန ုင်ပခင််း၊ 

 (ဂ) မူဝါဒခ မှတပ်ခင််း၊  ံု်းပြတ်ခ က်ခ မှတပ်ခင််းတ ်ု့အတွက် ယံုကကညစ် တ်ခ ရနသာ အခ က် 

  အလက်မ ာ်း ရရှ န င်ုပခင််း၊ 
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(ဃ) အခွန်ဘဏ္ဍာရရှ မှုက ု တ ်ုးလာနစပခင််း။ 
 

ITAS စနစ်သ ကောင့်် ခြညတ်ွင််းအ ွန်မျော်းဦ်းစီ်းဌောနတွင် ရရိှမည့််အကျြိုံ်းသကျ်းဇူ်းမျော်း 
 

၈။ ITAS စနစ်က ု က င့််သုံ်းပခင််းနကကာင့်် ပြညတ်ွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာနအနနပြင့်် ရရှ မည့်် အက  ြုံ်းနက ်းဇူ်း 

မ ာ်းမှာ နအာက်ြါအတ င်ု်းပြစ်ြါသည်- 

 (က) အခွန်ထမ််းမ ာ်းက ု တ က စွာမှတ်ြံုတင်န ုင်ပခင််း၊ 

 (ခ) အခွန်ထမ််းက လ ုက်နာရမည့်် တာဝန်မ ာ်းက ု တစ်စုတည််း ကကည့််ရှုန ုင်ပခင််း၊ 

(ဂ) အခွန်  ုင်ရာတာဝန် လ ုက်နာရန်ြ က်ကွက်သည့်် က စစရြ်မ ာ်းက ု ြ မု လုွယ်ကူစွာ  စံုစမ််း 

နြာ်ထုတ်န င်ုပခင််း၊ 

 (ဃ) အခွန်  ုင်ရာတာဝန် လ က်ုနာရန်ြ က်ကွက်သည့်် က စစရြ်မ ာ်းက ု အခ  န်နှင့််တစန်ပြ်းည  

 ဟန့််တာ်း၍ ဥြနဒနှင့််ည ညွတ်နအာင် ကုစာ်းန ုင်ပခင််း၊ 

 (င) အခွန်  ုင်ရာတာဝန်မ ာ်းက ု လ ုက်နာန ာင်ရွက်မှုအ င့်် တ ်ုးတက်နစပခင််း၊ 

 (စ) လုြ်ငန််းန ာင်ရွက်ရာတွင် ြွင့််လင််းပမင်သာမှု တ ု်းလာနစပခင််း၊ 

 ( ) အခွန်  ုင်ရာ အခ က်အလက်မ ာ်းက ု အခ  န်နှင့််တစန်ပြ်းည  ကကည့််ရှုန ုင်ပခင််း၊ 

(ဇ) အခွန်ထမ််းမ ာ်း၏ အခွန်ထမ််းန ာင်မှု  ုင်ရာမှတ်တမ််းမ ာ်းက ု အတာ်းအ  ်းမရှ   ဝင်နရာက် 

ကကည့််ရှုန ုင်ပခင််း၊ 

 (ဈ) ကက ြုံတင်န ှု်းန ာ်မှုမ ာ်းက ု ပြြုံလုြ်န င်ုပခင််း၊ (ဥြမာ- သုံ်းလတစ်ကက မ် နကကညာလွှာ တင်သွင််း 

 သည့််က စစ၊ ကက ြုံတင်ခွန်နြ်းသွင််းရန်က စစမ ာ်း စသညပ်ြင့််) 

 (ည) လုြ်ငန််းန ာင်ရွက်မှုမ ာ်းက ု အလ ုအနလ ာကစ်နစ်ပြင့်် နစာင့််ကကည့််န ုင်ပခင််း၊ 

 (ဋ) အ လက်ထနရာနစ်မှတ်တမ််းမ ာ်းက ု ထ နရာက်စွာ စ မံခန့််ခွွဲန ုင်ပခင််း၊ 

 (ဌ) ဝန်ထမ််းမ ာ်း၏ လုြ်ငန််းထ နရာက်မှု တ ်ုးတက်လာနစပခင််း၊ 

(ဍ) ဥြနဒြ ုင််း၊ စ ်းြွာ်းနရ်းအသ ုက်အဝန််းြ င်ု်းနှင့်် နည််းြညာြ င်ု်းတ ်ု့တွင် နပြာင််းလွဲမှုမ ာ်း  နြေါ်နြါက ်

ြါက ြ မု လုွယ်ကူလ င်ပမန်စွာ တုန့််ပြန်န င်ုပခင််း၊ 

(ဎ) အခ က်အလက်မ ာ်းက ု သရုြခ်ွွဲ န််းစစ်န ုင်ပခင််းပြင့််  ံု်းရံှု်းန ုင်နပခအနပခခံသည့််  လ ုက်နာ 

ထမ််းန ာင်မှု (risk-based compliance) က  ုပမြှင့််တင်နြ်းန ုင်ပခင််း၊ 

(ဏ) အပခာ်းတတ ယ အြွွဲွဲ့အစည််းမ ာ်း၏ စနစ်မ ာ်း၊ အခ က်အလက်သရုြခ်ွွဲစွမ််းန ာင်ရည်  

မ ာ်းနှင့်် နြါင််းစြ်န ာင်ရွက်န ုင်မှု တ ်ုးတက်လာနစပခင််း၊ 

ITAS စနစ်ကိုံ အသကောင်အထညသ် ော်သ ောင်ခ င််းသ ကောင့်် အ ွန်ထမ််းမျော်းအသြေါ် အကျြိုံ်း က်သရောက်မှု မျော်း  
 

၉။ ITAS စနစ်က ု အနကာင်အထည်နြာ်န ာင်ရွက်ပခင််းနကကာင့်် အခွန်ထမ််းမ ာ်းအနနပြင့်် ၎င််းတ ်ု့၏ 

အခွန်က စစရြမ် ာ်းက ု စ မံခန့််ခွွဲသည့််အခန််းကဏ္ဍ၌ ြ မု ထု နရာက်စွာ န ာင်ရွက်န ုင်မည်ပြစ်ြါသည။် 

အခွန်ထမ််းမ ာ်းအနနပြင့်် ၎င််းတ ်ု့၏ အခွန်  ုင်ရာတာဝန်မ ာ်း အခ  န်မ န ာင်ရွက်န ုင်နရ်းအတွက် မညသ်ည့်် 

အခွန်  ုင်ရာတာဝန်မ ာ်း ရှ နနသည်က ု ြ မု နုလ့်လာသ ရှ ရန် လ ုအြ်သကွဲ့်သ ု့် ITAS စနစ်မ ှ နထာက်ြံ့်နြ်း 

န ုင်နသာ Online ဝန်န ာင်မှုမ ာ်းအာ်း မည်ကွဲ့်သ ု့် ရယူအသုံ်းပြြုံန ုင်သည်က ု နာ်းလည်န ာင်ရွက်န ုင်နရ်း 

အတွက် ြ မု နုလ့်လာသင်ယူရန်လည််း လ ုအြ်လာ မညပ်ြစ်ြါသည်။ ITAS စနစ်မ ှOnline ပြင့်် နထာက်ြံ့်နြ်းမှု 



4 

 

ITAS Pamphlet 
 

ဝန်န ာင်မှုမ ာ်းတွင် အခွန်ထမ််းမှတ်ြံုတင်ပခင််း၊ အခွန်နကကညာလွှာ တင်သွင််းပခင််း၊ အခွန်နြ်းသွင််းပခင််း၊ 

စာရင််းရှင််းတမ််းနှင့်် နထာက်ခံစာနတာင််းခံပခင််း စသည့်် လုြ်ငန််းစဉ်မ ာ်း ြါဝင်မညပ်ြစ်ြါသည်။ 
 

ITAS စနစ ်စတင်အ  ုံ်းခြြုံမည့််ရ ုံ်းနှင့်် ကောလ 
 

၁၀။ ြထမအ င့််အနနပြင့်် အခွန်ထမ််းက ုယတ် င်ု အခွန်စည််းကကြ်သည့််စနစ်ပြင့်် န ာင်ရွက်နနသည့်် 

ရန်ကုန်ပမ ြုံွဲ့ရှ  အခွန်ထမ််းကက ်းမ ာ်း  ုင်ရာအခွန်ရုံ်း (Large Taxpayers Office - LTO) နှင့်် အလယ်အလတ် 

အခွန်ထမ််းမ ာ်း  ုင်ရာအခနွ်ရုံ်း - ၁ [Medium Taxpayers Office - MTO-(1)] တ ်ု့၌ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်အတင်ွ်း 

စတင်တြ် ငအ်သုံ်းပြြုံမညပ်ြစ်ြါသည်။ 
 

 က်လက်အသကောင်အထညသ် ော်မည့််အစီအစဉ် 
 

၁၁။ ITAS စနစ ်တြ် ငအ်သုံ်းပြြုံမည့််အစ အစဉ်က ု နအာက်ြါအတ င်ု်း  က်လက် အနကာင်အထည်နြာ် 

န ာင်ရွက်မည် ပြစ်ြါသည်- 

(က) ဒုတ ယအ င့််  - ပြညတ်ွင််းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာန ရုံ်းခ ြုံြ်နင်ှ့် အလယ်အလတ်       

    အခွန်ထမ််းမ ာ်း  ုင်ရာ အခွန်ရုံ်း (၂) 

(ခ) တတ ယအ င့််  -  အလယ်အလတ်အခွန်ထမ််းမ ာ်း  ုင်ရာအခွန်ရုံ်း (၃) နှင့်် (၄) 

(ဂ) စတုတထအ င့််  -  ရန်ကုန်တ ုင််းနဒသကက ်းနှင့်် မနတနလ်းတ င်ု်းနဒသကက ်းအတွင််း 

    ရှ  (က) အ င့််ရှ  ပမ ြုံွဲ့နယ်အခွန်ဦ်းစ ်းဌာနမှျူ်းရုံ်းမ ာ်း 

(ဃ) ြဉ္စမအ င့််  - က န်ပမ ြုံွဲ့နယ်အခွန်ဦ်းစ ်းဌာနမှျူ်းရုံ်းအာ်းလံု်း 

၁၂။ ပြည်တင်ွ်းအခွန်မ ာ်းဦ်းစ ်းဌာနအနနပြင့်် ITAS စနစ်အာ်း ၂၀၃၀ ခုနှစ်တွင် တစ်န ုင်ငံလံု်း အသုံ်းပြြုံန ုင်ရန် 

နမ ာ်မနှ််းန ာင်ရွက်လ က် ရှ ြါသည။် 
 

          ခြည်တွင််းအ န်ွမျော်းဦ်းစီ်းဌောန 


