
 

(Tax Auditing) 

   

          “ အခွန်စာရင်းစစ်ဆဆးြခငး်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ သိဆောငး်စရာများ” 

 

၁။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသည် နုိင်ငဳေတာ်ဖွဳ့ဖဖိုဵတုိဵတက်မှုအတွက် အေထာက်အကူြဖစ်ေစရန် 

အခွန်ေငွမျာဵ ေကာက်ခဳေပဵလျက်ရှိပါသည်။ အခန်ွဘဏ္ဍာမျာဵေကာင်ဵမွန်စွာ ေကာက်ခရဳရှိနိုင်ရန်မှာ 

ြပည်သူမျာဵမှ အခန်ွဥပေဒမျာဵနှင်ဴ အခွန်ေကာက်ခရဳသညဴ်ရည်ရွယ်ချက်မျာဵအေပါ် သိရှိနာဵလည်လျက် 

လိုလာဵစွာလိုက်နာေဆာင်ရွက်မှု တစ်နည်ဵအာဵြဖင်ဴ ဆန္ဒအေလျာက်အခန်ွေပဵေဆာင်လာမှုအေပါ် မူတည် 

ေနပါသည်။ ြပည်သူမျာဵအေနြဖင်ဴ လိုက်နာေဆာင်ရွက်မှုပိုမိုလွယ်ကူေစရန် သတင်ဵအချက်အလက်မျာဵကို 

ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ Website ြဖစ်ေသာ www.ird.gov.mm၊ စာအုပ်ငယ်မျာဵနှင်ဴ လက်ကမ်ဵ 

စာေစာင်မျာဵ၊ အခွန်ဆိုင်ရာဝန်ေဆာင်မှုရဳုဵမျာဵနှင်ဴ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရဳုဵမျာဵမှတစ်ဆင်ဴ ပဳဴပိုဵကူညီ၍ 

ဝန်ေဆာင်မှုေပဵလျက်ရှိပါသည်။ 

၂။ စီဵပွာဵေရဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ (နုိင်ငဳပိုင်-သမဝါယမ-ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ)အေပါ် အခွန်စာရင်ဵစစ်ေဆဵရာတွင် 

ပုဳစဳအမျ ိုဵမျ ိုဵရှိပါသည်။ အခွန်စာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵသည်  အခန်ွေ ကညာလွှာမျာဵအရ အခွန်အမျ ိုဵအစာဵ 

တစ်မျ ိုဵကိုစစ်ေဆဵြခင်ဵ (Specific Audit) ြဖစ်နိုင်သကဲဴသ့ုိ အခန်ွထမ်ဵတစ်ဦဵချင်ဵဆိုင်ရာ စာရင်ဵမျာဵကို 

အြပည်ဴအစဳုစစ်ေဆဵြခင်ဵ (Comprehensive Audit) မျ ိုဵလည်ဵ ြဖစ်နုိင်ပါသည်။ အခွန်စာရင်ဵစစ်ေဆဵဖပီဵ 

ေနာက် ြပန်လည်စည်ဵ ကပ်မှုြပုလုပ်သညဴ်အခါ အခွန်ထမ်ဵအေနြဖင်ဴ အခန်ွြပန်အမ်ဵေငွရနုိင်သကဲဴသ့ုိ အခန်ွ 

ထပ်မဳေပဵေဆာင်ရြခင်ဵအြပင် ဒဏ်ေ ကဵေငွနှင်ဴအတုိဵ ေပဵေဆာင်ရြခင်ဵမျ ိုဵလည်ဵ ရှိနိုင်ပါသည်။ 

 

၃။ ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၏ အခန်ွစာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵသည် အခွန်ထမ်ဵအေနြဖင်ဴ ဝင်ေငွနှစ် 

အတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်ခဴဲေသာ လုပ်ငန်ဵမျာဵအေပါ်တွင် မှန်ကန်ေသာအခန်ွပမာဏကို ေပဵေဆာင်ထာဵြခင်ဵ 

ရိှ/မရိှနှငဴ် အခွန်ဥပေဒမျာဵကုိလုိက်နာြခင်ဵရိှ/မရိှစိစစ်ရန်၊ အခွန်ထမ်ဵ၏ဘဏ္ဍာေရဵရှင်ဵတမ်ဵမျာဵကုိစစ်ေဆဵရန်၊ 

အခွန်ထမ်ဵဆန္ဒအေလျာက်လိကု်နာေဆာင်ရွက်မှုတုိဵတက်ေစရန်၊ ဥပေဒအရရှင်ဵလင်ဵေအာင်ြပုလုပ်ရမည်ဴ 

အပိုင်ဵမျာဵအာဵစိစစ်၍ ရှင်ဵလင်ဵအသိေပဵရန်နှင်ဴ ဝင်ေငွနှင်ဴအခန်ွဆိုင်ရာ ေပဵရန်တာဝန်မျာဵ ကိုက်ညီမှု 

ရှိေစေရဵတုိ့ကို သိရှိလာနုိင်ေစရန်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၄။ အခွန်ထမ်ဵအာဵ အခွန်စည်ဵ ကပ်မှုေဆာင်ရွက်ရာတွင် ေအာက်ပါအတုိင်ဵအဆင်ဴဆင်ဴ ေဆာင်ရွက် 

ပါသည်-  

 (က) အခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖငဴ် လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵေ ကာငဴ်ရရိှေသာ သ့ုိမဟုတ် ြဖစ်ထွန်ဵ 

  ေပါ်ေပါက်ေသာဝင်ေငွအေပါ် ၎င်ဵတို့ကိုယ်တိုင်စည်ဵ ကပ်လျက် အဆိုပါဝင်ေငွအေပါ် 

  တွက်ချက်ရရှိေသာအခွန်ကို ေပဵေဆာင်ရပါသည်၊ 
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 ( ခ ) အခွန်ထမ်ဵသည်ေ ကညာလွှာတွင် ၎င်ဵ၏ဝင်ေငွကိုကိုယ်တုိင်ြဖညဴ်သွင်ဵ၍ ဝင်ေငွေ ကညာ 

  လွှာကို  ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသ့ုိ သတ်မှတ်ထာဵသညဴ်ကာလအတွင်ဵ တင်သွင်ဵ 

  ရမည်ြဖစ်ပါသည်၊ 

 ( ဂ ) အခွန်ထမ်ဵမှ ေရဵြဖည်ဴတင်သွင်ဵသညဴ် ေ ကညာလွှာကို မှန်ကန်ြပည်ဴစဳုသည်ဟုမှတ်ယ၍ူ 

  ေ ကညာလွှာတွင်ပါရှိေသာ အခွန်ပမာဏအတုိင်ဵနှင်ဴ လိုအပ်ပါက ပျက်ကွက်မှုတစ်ခုချင်ဵစီ 

  အလုိက် တပ်ရုိက်သညဴ်ဒဏ်ေငွပမာဏကုိေဖာ်ြပေသာ အခွန်ေတာင်ဵခဳလွှာကုိ အခွန်ထမ်ဵထဳ 

  ေပဵပို့ပါသည်၊ 

 (ဃ) အခွန်ထမ်ဵတင်သွင်ဵထာဵေသာ ဝင်ေငွေ ကညာလွှာမျာဵကို Risk Management Process 

  ကို အသဳုဵြပု၍ အခွန်ဆုဳဵရှုဳဵနိုင်ေြခြမင်ဴမာဵေသာကုမ္ပဏီကို စာရင်ဵစစ်ေဆဵရန်ေရွဵချယ်မည် 

  ြဖစ်ပါသည်၊ 

 ( င ) အခွန်စာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ၏် အစိတ်အပိုင်ဵအြဖစ် အခွန်ထမ်ဵ၏စည်ဵ ကပ်မှုကုိ 

  အခွန်ရဳုဵမှ ြပင်ဆင်စည်ဵ ကပ်ခဴဲပါက အခွန်ထမ်ဵသည် ယင်ဵြပင်ဆင်စည်ဵ ကပ်မှုအေပါ် 

  မေကျနပ်လျှင်  ဆုဳဵြဖတ်ချက်နှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ သညဴ် အေ ကာင်ဵ ကာဵစာ လက်ခဳရရှိသညဴ်ေန့မှ 

  ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ အေသဵစိတ်အေ ကာင်ဵြပချက်မျာဵကိုေဖာ်ြပလျက် စီမဳအပု်ချုပ်မှု 

  နည်ဵလမ်ဵအရ ြပန်လည်သဳုဵသပ်ေပဵရန် ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထဳ ေလျှာက်ထာဵရမည်၊ 

  စီမဳအပု်ချုပ်မှုနည်ဵလမ်ဵအရ ြပန်လည်သုဳဵသပ်ြခင်ဵအေပါ် ေကျနပ်မှုမရှိပါက ရက်ေပါင်ဵ 

  ၉၀ အတွင်ဵ အခွန်အယူခဳခုဳအဖွဲ့ထဳသ့ုိ အယူခဳဝင်နုိင်ပါသည်၊ 

 ( စ ) အခွန်ထမ်ဵမှ ကျသင်ဴအခွန်ကို သတ်မှတ်အချန်ိအတွင်ဵ သ့ုိမဟုတ် တုိဵြမှင်ဴေပဵသညဴ်အချန်ိ 

  အတွင်ဵ ေပဵေဆာင်ြခင်ဵမရိှပါက ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသည် အခွန်အရေကာက်ခဳြခင်ဵ 

  နည်ဵလမ်ဵြဖင်ဴ ေဆာင်ရွက်မည်ြဖစပ်ါသည်။  

 (ဆ) အခွန်ထမ်ဵက စည်ဵ ကပ်မှုအေပါ် စီမဳအုပ်ချု ပ်မှုနည်ဵလမ်ဵအရြပန်လည်သဳုဵသပ်ရန် ေလျှာက် 

  ထာဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် အယူခေဳလျှာက်ထာဵြခင်ဵြပုေသာ်လည်ဵ အခွန်ေပဵေဆာင်ရမညဴ်အချန်ိ 

  ကုိ တုိဵြမှငဴ်ေပဵြခင်ဵမရိှလျှင် အခွန်ထမ်ဵသည် အြငင်ဵပွာဵမှုမရှိေသာ အခန်ွပမာဏမျာဵကို 

  ေပဵသွင်ဵဖမဲေပဵသွင်ဵရမည်ြဖစ်ပါသည်၊ 

 ( ဇ ) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်သည် အြငင်ဵပွာဵမှုရှိေသာ အခွန်ပမာဏအတွက် အာမခဳတင်သွင်ဵရန် 

  အခွန်ထမ်ဵအာဵ ေတာင်ဵဆိုနိုငပ်ါသည်၊ 

 ( ဈ ) အခွန်ထမ်ဵမျာဵသည် လုပ်ငန်ဵနှငဴ်သက်ဆိုင်ေသာ အေထာက်အထာဵအချက်အလက်မျာဵကို 

  သာမန်အာဵြဖင်ဴ ခုနစ်နှစ် ကာြမငဴ်သညဴ်ကာလအထိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရိှရန်လုိအပ်ဖပီဵ ထူဵြခာဵ 

  သညဴ်ကိစ္စရပ်မျာဵ (ေ ကညာလွှာတင်သွင်ဵရန်ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊ ေ ကညာလွှာမြပည်စဳုဴြခင်ဵ၊ 

  မူလစည်ဵ ကပ်မှုမှာ မမှန်ကန်ေသာသတင်ဵအချက်အလက်အေပါ်အေြခခ၍ဳ ြပုလုပ်ခဴဲရြခင်ဵ 

  စသည်ြဖင်ဴ.....) အတွက် အခန်ွစည်ဵ ကပ်ရန် ကာလစည်ဵကမ်ဵသတ်ကုန်ဆုဳဵသည်အထိ 

  ြမန်မာဘာသာ သ့ုိမဟုတ် အဂေလိပ်ဘာသာြဖင်ဴ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိရမည်ြဖစ်ပါသည်။ 
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၅။ အခွန်ထမ်ဵတစ်ဦဵအေနြဖင်ဴ အခွန်စာရင်ဵစစ်ေဆဵရန် ေရွဵချယ်ခရဳသညဴ်အေ ကာင်ဵအရင်ဵမျာဵစွာ 

ရှိနုိင်ပါသည်။ အဓိကအာဵြဖင်ဴ Risk Management Process ကို အသဳုဵြပု၍ ေရွဵချယ်ပါသည်။ ထို့ြပင် 

အခွန်ထမ်ဵလိုက်နာေဆာင်ရွက်မှုအေြခအေနေပါ်မူတည်၍ အခွန်ထမ်ဵလိုက်နာေဆာင်ရွက်မှုဌာနစိတ်မှ 

ကန်ွပျူတာစနစ်ကို အသဳုဵြပုဖပီဵ ေရွဵချယ်ပါသည်။  

  

 

၆။ အခွန်စာရင်ဵစစ်ေဆဵမညဴ် အခန်ွထမ်ဵကုမ္ပဏီအာဵေရွဵချယ်ဖပီဵေနာက် စာရင်ဵစစ်ေဆဵမညက်ို 

အခွန်ထမ်ဵထဳ တရာဵဝင်အေ ကာင်ဵ ကာဵစာေပဵပို့ြခင်ဵြဖင်ဴ စတင်ပါမည်။ အေ ကာင်ဵ ကာဵစာတွင် နှစ်ဦဵ 

နှစ်ဖက် လက်ခဳေတွ့ဆုဳနုိင်မည်ရဴက်အာဵ စာြဖင်ဴအေ ကာင်ဵြပန် ကာဵေပဵပါရန်၊ အခွန်ထမ်ဵကုမ္ပဏီအာဵ 

ကိုယ်စာဵြပုမညဴ်သူတစ်ဦဵ ေရွဵချယ်နုိင်ပါေ ကာင်ဵနှင်ဴ ယင်ဵသို့ေရွဵချယ်ပါက ကုမ္ပဏီေခါင်ဵစည်ဵ (Letter 

Head) ပါရှိဖပီဵ လက်မှတ်ေရဵထိုဵထာဵသညဴ် ထိုက်သင်ဴသညဴ်တဳဆိပ်ေခါင်ဵခန်ွထမ်ဵေဆာင်ထာဵေသာ 

ကိုယ်စာဵလှယလ်ွှဲစာကို တင်ြပရမည်ြဖစေ် ကာင်ဵ ေဖာ်ြပပါရှိပါမည်။ ထို့ြပင် အေ ကာင်ဵ ကာဵစာနှင်ဴအတူ 

စစ်ေဆဵရန်လိုအပ်မည်ဴ သတင်ဵအချက်အလက်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်ဵေတာင်ဵခလဳွှာ၊ ကိုယ်စာဵလှယ် 

လွှဲစာ၊ အခွန်ထမ်ဵ၏အခငွ်ဴအေရဵနှင်ဴ စာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵအစီအစဉ်တ့ုိ ပူဵတဲွေဖာ်ြပပါရှိပါသည်။  

၇။ ေယဘုယျအာဵြဖင်ဴအခန်ွစာရင်ဵစစ်အဖွဲ့နှင်ဴအခန်ွထမ်ဵတ့ုိ ကနဦဵေတွ့ဆုဳမှုြပုလုပ်မည်ဴအချန်ိကာလ 

သည် စာရင်ဵစစ်ေဆဵရန် အေ ကာင်ဵ ကာဵစာေပဵပို့ဖပီဵ (၁၀) ရက်အတွင်ဵ ြဖစ်ရမည်။ အခန်ွထမ်ဵအေနြဖငဴ် 

ကနဦဵေတွ့ဆုဳမှုြပုလုပ်နုိင်မညဴ် အချန်ိကာလအာဵ အြမန်ဆုဳဵအေ ကာင်ဵြပန် ကာဵဖပီဵ အဆိုြပုအချန်ိကာလ 

တွင် ေတွ့ဆုဳရန်အဆင်မေြပပါက အဆင်မေြပရသညဴ်အေ ကာင်ဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵချက်အြပည်ဴအစဳုနှင်ဴတကွ 

မိမိတို့အဆင်ေြပနိငု်မညဴ်အချန်ိကာလကို ထညဴ်သွင်ဵေဖာ်ြပ၍ ကုမ္ပဏီေခါင်ဵစည်ဵ (Letter Head) ပါေသာ 

စာြဖင်ဴ သက်ဆိုင်ရာအခွန်ရဳုဵမျာဵ၏ ဌာနမှူဵထဳသ့ုိ တင်ြပေလျှာက်ထာဵရမည် ြဖစ်သည်။ 

 

၈။ ကနဦဵေတွ့ဆုဳြခင်ဵတွင် အခွန်အရာရှိအေနြဖင်ဴ အခန်ွထမ်ဵနှင်ဴေတွ့ဆုဳကာ စာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵနှင်ဴ 

စပ်လျဉ်ဵ၍ မည်သ့ုိေဆာင်ရွက်သွာဵမည်ကို ေယဘုယျေဆွဵေနွဵရန်နှင်ဴ စီစဉစ်ရာရှိသည်မျာဵကို စီစဉ်သွာဵ 

ရန်ြဖစပ်ါသည်။ ကနဦဵေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵြခင်ဵတွင် အခန်ွထမ်ဵကုမ္ပဏီမှ ဒါရုိက်တာအဖွဲ့ဝင်တာဝန်ရှိသူ 

အနည်ဵဆဳုဵတစ်ဦဵနှငဴ် သက်ဆုိင်ရာလုပ်ငန်ဵတာဝန်ခဳမျာဵနှငဴ်အတူ အခွန်ထမ်ဵကုိယ်စာဵလှယ်တ့ုိ တက်ေရာက် 

ေပဵရန် လိုအပ်ပါမည်။ ထို့ြပင် တက်ေရာက်သူတုိင်ဵသည်  တက်ေရာက်သမူှတ်တမ်ဵတွင် ြဖညဴ်စွက် 

လက်မှတ်ေရဵထိုဵရမည်။ အခွန်အရာရှိအေနြဖင်ဴ အခန်ွထမ်ဵအာဵ ၎င်ဵတ့ုိ ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵရှိေသာ မှတ်တမ်ဵ 

မျာဵ၊ စာရင်ဵကိုင်စနစ်မျာဵ၊ ေ ကညာလွှာြပင်ဆင်ပုဳ၊ လုပ်ငန်ဵသေဘာသဘာဝနှင်ဴ အြခာဵလုပ်ငန်ဵမျာဵ၊ 

ကုမ္ပဏီခဲွမျာဵရှိ/မရှိ စသညဴ်လုပ်ငန်ဵ နှင်ဴသက်ဆိုင်ေသာ ေမဵခန်ွဵအချ ို့ေမဵြမန်ဵမည်ြဖစ်ဖပီဵ ေတွ့ဆုဳေမဵြမန်ဵ 

မှုဖပီဵဆုဳဵသည်နှင်ဴ သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်ဵပရဝဏ်အတွင်ဵ လှညဴ်လည်စစ်ေဆဵြခင်ဵြပုလုပ်၍ ေတွ့ရှိချက်မျာဵ 

ကို အချက်အလက်မှတ်တမ်ဵအြဖစ် မှတ်တမ်ဵတင်ထာဵရှိမည်ြဖစ်သည်။  

အခွန်စာရင်းစစ်ဆဆးရန်အတွေ် ဆရွးချယ်ြခင်း 

 

ေနဦးဆတွ့ဆုံြခင်း 

 

အခွန်စာရင်းစစ်ဆဆးမှုစတင်ြခင်းနှင့် အသိဆပးအဆကောင်းကေားြခင်း 
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၉။ အခွန်စာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵအတွက် ပုဳေသသတ်မှတ်ထာဵေသာ ကာြမင်ဴချန်ိမရှိပါ။ အခွန်အမျ ိုဵအစာဵ 

တစ်မျ ိုဵကိုစစ်ေဆဵြခင်ဵ (Specific Audit)နှင် ဴ အခန်ွထမ်ဵတစ်ဦဵချင်ဵဆိုင်ရာစာရင်ဵမျာဵကို အြပည်ဴအစုဳ 

စစ်ေဆဵြခင်ဵ (Comprehensive Audit) အမျ ိုဵအစာဵအေပါ်မူတည်၍ အချန်ိကာလသတ်မှတ်ချက် 

ရှိပါသည်။ ေအာက်ပါအချက်မျာဵက  ကာြမင်ဴချန်ိကို အဆုဳဵအြဖတ်ေပဵပါမည်- 

(က) အခွန်ထမ်ဵ၏လုပ်ငန်ဵအရွယ်အစာဵနှင်ဴ ဝင်ေငွနှစ်အတွင်ဵ ေဆာင်ရွက်နုိင်မှုအေြခအေန 

 (ေရာင်ဵချြခင်ဵ/ ဝယ်ယူြခင်ဵ/ ထုတ်လုပ်မှုေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ/ ဝန်ေဆာင်မှုေဆာင်ရွက်ြခင်ဵ)၊ 

( ခ ) အခွန်ထမ်ဵ၏ မှတ်တမ်ဵမှတ်ရာမျာဵသည် လိုအပ်သညဴ် စာရင်ဵကိုင်စဳမျာဵနှင်ဴအညီ ေရဵဆွဲ 

 ထာဵြခင်ဵရှိ/မရှိ၊ 

( ဂ ) ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနနှင်ဴ ပူဵေပါင်ဵ၍ လိုက်နာေဆာင်ရွက်နိုင်မှု၊ 

(ဃ) မူဝါဒေရဵရာနှင်ဴပတ်သက်၍ အဆုဳဵအြဖတ်ေပဵရန်လိုအပ်မှု၊ 

( င ) စာရင်ဵစစ်ေဆဵသညဴ်အဖွဲ့မှ ေတာင်ဵခထဳာဵသညဴ်စာရင်ဵမျာဵ၊ အေထာက်အထာဵမျာဵကို 

 အချန်ိနှင်ဴတစ်ေြပဵညီ ေပဵအပ်နုိင်မှု။ 

၁၀။ အခွန်အရာရှိအေနြဖင်ဴ အခန်ွစာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵအစတွင် ခန့်မှန်ဵအချန်ိသတ်မှတ်ချက်တစ်ရပ်ကို 

အသိေပဵမည်ြဖစ်ပါသည်။ စစ်ေဆဵမှုအေပါ်တွင် အခွန်အရာရိှမှ သိရိှလုိေသာအချက်မျာ ၊ဵ ဆက်စပ်သိရိှလုိေသာ 

အချက်မျာဵရှိပါက အချန်ိတုိဵြမှင်ဴသတ်မှတ်ရန် အခွန်ထမ်ဵနှင်ဴ ေတွ့ဆုဳေဆွဵေနွဵမည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၁၁။ အခွန်စာရင်ဵစစ်အရာရှမိျာဵသည် ေအာက်ပါတ့ုိကို ေဆာင်ရွက်နုိင်ေရဵ ဦဵတည်ကကိုဵပမ်ဵေဆာင်ရွက် 

ပါမည်- 

(က) လုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်မှု မှန်ကန်ြမန်ဆန်ရန်၊ ယဉ်ေကျဵ ပျူ ငှာမှုရိှရန်နှငဴ် လုပ်ငန်ဵကျွမ်ဵကျင်မှုရိှရန်၊ 

( ခ ) စစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက်ကို ဥပေဒနှငဴ်အညီ ေဆာင်ရွက်ရန်၊ 

( ဂ ) အခွန်ထမ်ဵအာဵေလဵစာဵရန်၊ အခွန်ထမ်ဵနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵသည်ဴ အချက်အလက်အာဵလုဳဵကို  

 အစုိဵရနှင်ဴသက်ဆိုင်သညဴ် ရဳုဵ၊ ဌာန၊ အဖွဲ့ အစည်ဵကိစ္စမျာဵမှအပ လျှ ို့ဝှက်ထာဵရှိရန်၊ 

(ဃ) အခွန်ဥပေဒမျာဵကို ဖွင်ဴဆိုရှင်ဵလင်ဵြပရန်၊ 

( င ) အခွန်ထမ်ဵမျာဵထဳမှ ေငွေ ကဵနှင်ဴ လက်ေဆာင်ပစ္စည်ဵမျာဵ လက်ခြဳခင်ဵမြပုရန်၊ 

 

၁၂။ အခွန်ထမ်ဵအေနြဖင်ဴ အခန်ွစာရင်ဵစစ်အရာရှိကို ၎င်ဵ၏ ရုဳဵ၊ အေဆာက်အအဳု၊ စက်ရုဳ၊ အလုပ်ရုဳ 

တည်ေနရာမျာဵသ့ုိ ဝင်ေရာက်ခငွ်ဴေပဵရမည်ြဖစဖ်ပီဵ သတင်ဵအချက်အလက်နှင်ဴ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကို 

လည်ဵ အချန်ိမီေပဵအပ်ရမည်ြဖစ်ပါသည။် 

ြပည်တွင်းအခန်ွများဦးစီးဌာန အခွန်အရာရှိ၏အခန်းေဏ္ဍ 

 

အခွန်ထမ်း၏ အခန်းေဏ္ဍ 

စာရင်းစစ်ဆဆးြခင်းအတွေ် ကောြမင့်ချန်ိ 
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(က) အခွန်ထမ်ဵအေနြဖင်ဴ စာရင်ဵစစ်ေဆဵစဉ်အတွင်ဵ ၎င်ဵ၏လုပ်ငန်ဵကို ရပ်ဆိုင်ဵထာဵရန် 

 မလိုအပ်ပါ။ သ့ုိရာတွင် အခွန်ထမ်ဵ၏ပူဵေပါင်ဵေဆာင်ရွက်မှု ြမင်ဴမာဵသည်နှင်ဴအမျှ အခွန် 

 အရာရှိအေနြဖင်ဴ အခွန်စာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵကို ြမန်နိုင်သမျှြမန်ေအာင် ေဆာင်ရွက် 

 သွာဵမည်ြဖစ်ပါသည်၊ 

( ခ ) အခွန်ထမ်ဵမျာဵသည် အခွန်ရဳုဵနှင်ဴဆက်သွယ်ေဆာင်ရွက်ရာတွင် ၎င်ဵ၏အခွန်ကိစ္စကို 

 ေဆာင်ရွက်ရန် တရာဵဝင်ခန့်အပ်ထာဵေသာ ကိုယ်စာဵလှယ်ထာဵရှိပိုင်ခငွ်ဴရှိသည်၊ 

( ဂ ) ကိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ် တာဝန်လွှဲအပ်ြခင်ဵခဳရေသာသူသည် သက်ဆိုင်သည်ဴ စာရင်ဵဇယာဵ 

 အေထာက်အထာဵမျာဵကို တာဝန်ယရူှင်ဵလင်ဵနုိင်သူြဖစ်ရန် အေရဵကကီဵပါသည်၊ 

(ဃ) ကနဦဵကိုယ်စာဵလှယ်အြဖစ် တာဝန်လွှဲအပ်ြခင်ဵခဳရေသာသူသည် စာရင်ဵစစ်ေဆဵေနစဉ် 

 ကာလအတွင်ဵ ကုမ္ပဏီမှနုတ်ထွက်သွာဵပါက ထပ်မဳကိုယ်စာဵလှယလ်ွှဲအပ်မညဴ်သူအာဵ 

 စာရင်ဵဇယာဵမျာဵကို ေသချာရှင်ဵလင်ဵ၍ လွှဲေြပာင်ဵေပဵရမည်ြဖစပ်ါသည်၊ 

( င ) အခွန်ထမ်ဵကိုယ်တုိင်အခွန်စည်ဵ ကပ်သညဴ်စနစ်တွင် အခွန်ထမ်ဵသည်  ၎င်ဵကိုယ်တိုင် 

 စည်ဵ ကပ်ထာဵသညဴ်အခွန်ပမာဏနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ ၍ စီမဳအပု်ချုပ်မှုနည်ဵလမ်ဵအရ ြပန်လည် 

 သဳုဵသပ်ြခင်ဵနှင်ဴအယူခြဳခင်ဵကို မြပုလုပ်နုိင်ပါ၊ 

( စ) ြပည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသည် စာရင်ဵစစ်ေဆဵြခင်ဵလုပ်ငန်ဵစဉ၏် အစိတ်အပိုင်ဵအြဖစ် 

 အခွန်ထမ်ဵ၏ စည်ဵ ကပ်မှုကိုြပင်ဆင်စည်ဵ ကပ်ခဴဲပါက အခွန်ရဳုဵ၏စည်ဵ ကပ်မှု သ့ုိမဟုတ် 

 အြခာဵဆဳု ြဵဖတ်ချက်ကုိ ေကျနပ်မှုမရိှလျှင် ဆဳု ြဵဖတ်ချက်နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵသညဴ် အေ ကာင်  ဵကာဵစာ 

 လက်ခဳရရှသိညဴ်ေန့မှ ရက်ေပါင်ဵ ၃၀ အတွင်ဵ အေသဵစိတ်အေ ကာင်ဵြပချက်မျာဵကို 

 ေဖာ်ြပလျက် စီမဳအုပ်ချုပ်မှုနည်ဵလမ်ဵအရ ြပန်လည်သဳုဵသပ်ေပဵရန် ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ် 

 ထဳ ေလျှာက်ထာဵရမည်။ စီမဳအပု်ချုပ်မှုနည်ဵလမ်ဵအရ  ြပန်လည်သဳုဵသပ်ြခင်ဵအေပါ် ေကျနပ် 

 မှုမရိှပါက ရက်ေပါင်ဵ ၉၀ အတွင်ဵ အခွန်အယူခဳခဳုအဖဲွ့သ့ုိ အယူခဳဝင်နုိင်သည်၊ 

(ဆ) အခွန်အရာရှိနှင်ဴဝန်ထမ်ဵမျာဵ၏ ေဆာင်ရွက်ချက်မျာဵကို အသိအမှတ်ြပုေ ကာင်ဵ ေဖာ်ြပ 

 လိုပါက စာြဖင်ဴ ေရဵသာဵဂုဏ်ြပုနိငု်ပါသည်။ 

 

၁၃။ အခွန်စာရင်ဵစစ်ေဆဵရာတွင် စာြဖငဴ်ေရဵသာဵထာဵသညဴ် ေတာင်ဵခဳလွှာသည် အခွန်စာရင်ဵစစ် 

အရာရှိနှင်ဴ အခန်ွထမ်ဵအ ကာဵရှိ ေမဵြမန်ဵဆက်သွယ်မှုကို မှတ်တမ်ဵတစ်ခရုှိေစဖပီဵ နှုတ်ြဖင်ဴေဆွဵေနွဵြခင်ဵ 

ေ ကာင်ဴ ြဖစ်ေပါ်ေစနိုင်ေသာ နာဵလည်မှုလွဲြခင်ဵမျာဵကို ေရှာင်ရှာဵေစနိုင်ပါသည်။ အခန်ွအရာရှိတစ်ဦဵဦဵ 

၏ေမဵြမန်ဵချက်ကို အခွန်ထမ်ဵက မရှင်ဵလင်ဵပါက ေမဵခွန်ဵကို ြပန်လည်ရှင်ဵြပရန် ေတာင်ဵဆိုနိုင်ပါသည်။ 

၁၄။ အခွန်စာရင်ဵစစ်ေဆဵေနစဉအ်တွင်ဵ သတင်ဵအချက်အလက်၊ စာရွက်စာတမ်ဵမျာဵကို ေတာင်ဵခရဳန် 

လိုအပ်ပါက သတ်မှတ်ထာဵသညဴ် သတင်ဵအချက်အလက် စာရွက်စာတမ်ဵေတာင်ဵခလဳွှာပုဳစဳမျာဵြဖင်ဴ 

ေတာင်ဵခပဳါမည်။ ေတာင်ဵခလဳွှာကို သတ်မှတ်ချန်ိအတွင်ဵ ြပန်လည်ေပဵပို့ရမညက်ိုလည်ဵ အခန်ွထမ်ဵမှ 

စာရင်းစစ်ဆဆးဆနစဉ်အတွင်း လိုေ်နာဆဆာင်ရွေ်ရန်အချေ်များ 

 



                                 6  

(Tax Auditing) 

သေဘာတူထာဵရန်လိုအပ်ပါသည်။ သတ်မှတ်ထာဵေသာအချန်ိကာလအတွင်ဵ ေတာင်ဵခဳထာဵေသာစာရင်ဵ 

မျာဵမရရှိပါက လုဳေလာက်ေသာအေထာက်အထာဵမျာဵ တင်ြပနိုင်ြခင်ဵမရှိဟုသတ်မှတ်ဖပီဵ ရရှိထာဵေသာ 

အချက်အလက်မျာဵအေပါ်အေြခခဳ၍ စာရင်ဵညိှကာအဖပီဵသတ်စည်ဵ ကပ်မှုကိုေဆာင်ရွက်မည် ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၁၅။ အခွန်အရာရှိအာဵ စာရင်ဵစစ်ေဆဵေနစဉတွ်င် ေအာက်ပါအချက်မျာဵြဖင်ဴ ေနှာင်ယဴှက်ြခင်ဵမြပုရန် 

လိုအပ်ပါသည်- 

(က) အခွန်စာရင်ဵစစ်အဖွဲ့အာဵ ရုဳဵလုပ်ငန်ဵေဆာင်ရွက်ရန် ထိုက်သင်ဴသညဴ်ေနရာ၊ အသဳုဵ 

 အေဆာင်နှင်ဴ အကူအညီမျာဵေပဵရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊ 

( ခ ) ထိန်ဵသိမ်ဵထာဵသညဴ် စာတမ်ဵအမှတ်အသာဵမျာဵ၊ မှတ်တမ်ဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ကိန်ဵဂဏန်ဵ 

 အချက်အလက်မျာဵကိုစစ်ေဆဵရန် အခွန်ဝန်ထမ်ဵက ဥပေဒနှင်ဴအညီေတာင်ဵခြဳခင်ဵကို 

 လိုက်နာေဆာင်ရွက်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊ 

( ဂ ) အခွန်ဝန်ထမ်ဵေရှ့ေမှာက်သ့ုိလာေရာက်ရန် ဥပေဒနှင်ဴအညီဆင်ဴဆိုမှုအေပါ် လိုက်နာေဆာင် 

 ရွက်ရန ်ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊ 

(ဃ) လုပ်ငန်ဵပရဝဏ် သ့ုိမဟုတ် ေနထိုင်ရာေနရာတစ်ခခုုသ့ုိ အခန်ွဝန်ထမ်ဵ၊ ကိုယ်စာဵလှယ် 

 လွှဲအပ်ြခင်ဵခဳရသူနှင်ဴအဖွဲ့တ့ုိက ဥပေဒနှင်ဴအညီဝင်ေရာက်ခငွ်ဴကို တာဵြမစ်ြခင်ဵနှင်ဴ 

 ေနှာင်ဴယှက်ြခင်ဵ၊ 

( င ) မမှန်ကန်ေသာ သ့ုိမဟုတ် မိမိနှငဴ်မသက်ဆုိင်ေသာ အခွန်ထမ်ဵမှတ်ပဳုတင်အမှတ်ကုိ 

 အသဳုဵြပုြခင်ဵ၊ 

( စ ) မမှန်ကန်ေသာ ေငွေတာင်ဵခလဳွှာ၊ အေရာင်ဵေြပစာ၊ ဖမီစာဵမှတ်စု သုိ့မဟုတ် ဖမီရှင်မှတစု်ကို 

 ထုတ်ေပဵြခင်ဵ၊ 

(ဆ) အခွန်ဥပေဒတစ်ရပ်ရပ်ပါ ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီမဟုတ်ဘဲ ေငွေတာင်ဵခလဳွှာ၊ ေငွရ 

 ေြပစာ၊ ဖမီစာဵမှတ်စု၊ ဖမီရှင်မှတ်စုမျာဵကုိ ေပဵအပ်ြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေပဵအပ်ရန် ပျက်ကွက်ြခင်ဵ၊ 

( ဇ ) ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်အာဵ ေြမစစ်ေဆဵခငွ်ဴ သ့ုိမဟုတ် တုိင်ဵတာခွင်ဴြပုရန ် ြငင်ဵဆန်ြခင်ဵ 

 သ့ုိမဟုတ် ေြမပုဳ၊ ပုဳစဳ၊ ပိုင်ဆိုင်ေ ကာင်ဵြပစာချုပ်၊ အငှာဵစာချုပ်၊ အြခာဵစာချုပ်စာတမ်ဵ 

 သ့ုိမဟုတ် အြခာဵစာတမ်ဵအမှတ်အသာဵတ့ုိကို စစ်ေဆဵနိုင်ေရဵအတွက် ထုတ်ေပဵရန် 

 ြငင်ဵဆိုြခင်ဵ၊ 

(ဈ) အခွန်ကိုသတ်မှတ်ဆုဳဵြဖတ်ြခင်ဵ၊ စည်ဵ ကပ်မှုြပုြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ေကာက်ခဳြခင်ဵကို အြခာဵ 

 တစ်နည်ဵနည်ဵြဖင်ဴဟန့်တာဵြခင်ဵ။ 

၁၆။ အခွန်ထမ်ဵသည် အခွန်ထမ်ဵ၏ ရဳုဵ၊ အေဆာက်အအဳု၊စက်ရု၊ဳ အလုပ်ရုဳတည်ေနရာမျာဵသ့ုိ အခွန်ထမ်ဵ 

နှင်အဴခန်ွစာရင်ဵစစ်အဖွဲ့တ့ုိ သေဘာတူထာဵသညဴ်အချန်ိ သ့ုိမဟုတ် စာရင်ဵစစ်အဖွဲ့က ေတာင်ဵဆိုသညဴ် 

အခွန်ဆိုင်ရာစီမံအပု်ချုပ်မှုဆဆာင်ရွေ်ဆနဆသာ အခန်ွအရာရှိအားဟန့်တားြခင်း 
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အချန်ိမတိုင်မီတွင် ဝင်ေရာက်ခငွ်ဴကို ြငင်ဵပယ်ခဴဲလျှင် အခွန်ဆိုင်ရာစီမဳအုပ်ချုပ်မှုဥပေဒပုဒ်မ ၂၅ အရ 

အေဆာက်အအဳုမျာဵသ့ုိ ဝင်ေရာက် ကည်ရဴှုစစ်ေဆဵြခင်ဵ၊ ရှာေဖွြခင်ဵနှင်ဴစာရင်ဵမျာဵသိမ်ဵဆည်ဵြခင်ဵမျာဵ  

ေဆာင်ရွက်နုိင်ပါသည်။ အခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ အပိုဒ် ၁၇ ပါ ြပုလုပ်မှု (သ့ုိ) ပျက်ကွက်မှုတစ်ရပ်ရပ်ကို 

ကျူဵလွန်ပါက အခွန်စီမဳအုပ်ချုပ်မှုကို ဟန့်တာဵြခင်ဵြဖစ်သြဖင်ဴ အခန်ွဆိုင်ရာစီမဳအပု်ချုပ်မှုဥပေဒပုဒ်မ ၇၈ 

အရ အေရဵယူြခင်ဵခရဳမည်ြဖစ်ပါသည်။ 

 

၁၇။ အခွန်စာရင်ဵစစ်ေဆဵရာတွင် ေတွ့ရှိေသာကိစ္စရပ်မျာဵအာဵလုဳဵဖပီဵစီဵသည်နှင်ဴ အခွန်ထမ်ဵနှင်ဴအတူ 

အဖပီဵသတ်ညိှနှိုင်ဵေဆွဵေနွဵပွဲတစ်ရပ် ြပုလုပ်ပါသည်။ ယင်ဵအစည်ဵအေဝဵတွင် အခွန်ထမ်ဵနှင်ဴ ကိစ္စရပ် 

အာဵလုဳဵေဆွဵေနွဵဖပီဵ စာရင်ဵစစ်အစီရင်ခစဳာကိုေပဵပါသည်။ 

၁၈။ အခွန်ထမ်ဵအေနြဖင်ဴ ေနာက်ဆုဳဵစာရင်ဵစစ်အစီရင်ခစဳာအေပါ် သေဘာတူညီမှုရှိပါက လက်မှတ် 

ေရဵထိုဵဖပီဵ အစီရင်ခစဳာကို ြပန်ေပဵရပါမည်။ ေတွ့ရှိချက်မျာဵကို အခွန်ထမ်ဵအေနြဖင်ဴ သေဘာမတူပါက 

ယင်ဵအေနြဖင်ဴ သေဘာမတူသညဴ် ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်ဵစီအတွက် ေြဖရှင်ဵချက်တင်ြပရမည်။ စာရင်ဵစစ် 

အစီရင်ခစဳာပါေတွ့ရှိချက်မျာဵသည် အခန်ွစည်ဵ ကပ်ေတာင်ဵခလဳွှာမဟုတ်သညဴ်အတွက် စီမဳအုပ်ချုပ်မှု 

နည်ဵလမ်ဵအရ ြပန်လည်သဳုဵသပ်ေပဵရန် တင်ြပ၍မရပါေ ကာင်ဵ အခန်ွထမ်ဵအာဵ အသိေပဵသွာဵမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။  

၁၉။ စာရင်ဵစစ်ေဆဵေတွ့ရှိချက်မျာဵအတွက် SAS-3 (Notification of Audit Result) ေပဵပို့မည် ြဖစ်ဖပီဵ 

အခွန်ထပ်မဳေပဵေဆာင်ရန်ေပါ်ေပါက်ပါက SAS-3 ပါ သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ေပဵသွင်ဵေစရမည် ြဖစ်ပါ 

သည်။ အခွန်ထမ်ဵမျာဵအေနြဖင်ဴ SAS-3 အေပါ်ေကျနပ်မှုမရှိပါက အခန်ွဆိုင်ရာစီမဳအပု်ချုပ်မှုဥပေဒအရ  

ြပန်လည်သဳုဵသပ်ေပဵနုိင်ပါရန် သတ်မှတ်ကာလအတွင်ဵ ညွှန် ကာဵေရဵမှူဵချုပ်ထဳေလျှာက်ထာဵနုိင်ပါသည်။ 

၂၀။ စာရင်ဵစစ်အဖွဲ့အေနြဖင်ဴ စာရင်ဵစစ်ေဆဵခဲဴမှုနှင်ဴစပ်လျဉ်ဵ၍ အခွန်ထမ်ဵမျာဵသည် ဥပေဒပါ 

ြပဋ္ဌာန်ဵချက်မျာဵနှင်ဴအညီ မည်သို့ဆက်လက်ေဆာင်ရွက်သွာဵရန် လိုအပ်ေ ကာင်ဵ SAS-3 နှင်ဴအတူ 

အကကဳြပုစာကိုလည်ဵ ေပဵအပ်သွာဵမည်ြဖစပ်ါသည်။  

         ြပည်တွင်းအခန်ွများဦးစီးဌာန 

 

 

 

အခွန်စာရင်းစစ်ဆဆးချေ်များအဆပါ်သံုးသပ်ြခင်းနှင့် ဆြဖရှင်းြခင်း 

 


