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“အရက်အမျ ို ဵမျ ို ဵ၊ ဝိုင်အမျ ို ဵမျ ို ဵတို့နှငဴ်စပ်လျဉ်ဵ၍ အခန်ွအမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နှိပ်ြခင်ဵဆိုင်ရာ 

သိေကာင်ဵစရာမျာဵ”  

ရည်ရွယ်ချက် 

 ြြည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာနသည် နှစ်စဉ်ြြဋ္ဌာန်ဵသည်ဴ ြြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေောေ်ဥြေဒအရ 

အထူဵေုန်စည်ခွန်ေျသငဴ်သည်ဴ ေုန်စည်အမျ ို ဵအစာဵမျာဵအာဵ ြြည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵြခင်ဵ၊ ြြည်တွင်ဵ၌ 

ထုတ်လုြ်ြခင်ဵ၊ ြြည်ြသို့တင်ြို့ြခင်ဵတ့ုိအတွေ် အထူဵေုန်စည်ခန်ွ ေောေ်ခလဳျေ်ရှိြါသည်။ အဆိုြါ 

အထူဵေုန်စည်ခွန် ေျသင်ဴသညဴ်ေုန်စည်မျာဵအနေ် အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်ေြ်နိှြ်ေရာင်ဵချေစရန် စီမဳေိန်ဵ 

နှင်ဴ ဘဏ္ဍာေရဵဝန်ကေီဵဌာနေ အမိန့်ေ ော်ြငာစာြြင်ဴ သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ အရေ်အမျ ိုဵမျ ို ဵနှငဴ် ဝုိင်အမျ ို ဵမျ ို ဵ 

တို့အေြါ် အခွန်အမှတ်တဳဆိြ် ေြ်နှိြ်ေရာင်ဵချြခင်ဵနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵ၍ လိုေ်နာေဆာင်ရွေ်ရမည်ဴေိစ္စရြ်    

မျာဵအာဵ ရှင်ဵလင်ဵလွယ်ေူစွာသိရှိနုိင်ေစရန် ရည်ရွယြ်ါသည်။ 

အခွန်ကျသငဴ်ေစြခင်ဵ 

 လုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵအေနြြငဴ် အရေ်အမျ ို ဵမျ ို ဵနှငဴ် ဝိုင်အမျ ို ဵမျ ို ဵတ့ုိအာဵ ြြည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုြ်ြခင်ဵနှင်ဴ 

ြြည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵြခင်ဵမျာဵအတွေ် ေအာေ်ေြာ်ြြြါတန်ြိုဵမျာဵအေြါ် သေ်ဆိုင်ရာဘဏ္ဍာေရဵ 

နှစ်အလုိေ် ြြဋ္ဌာန်ဵသည်ဴ ြြည်ေထာင်စု၏အခွန်အေောေ်ဥြေဒြြင်ဴ သတ်မှတ်သည်ဴအခွန်နှုန်ဵမျာဵအတုိင်ဵ 

အထူဵေုန်စည်ခွန် ေျသငဴ်မည်ြြစြ်ါသည်-  

 ြြည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုြ်သည်ဴ အထူဵေုန်စည်မျာဵြြစ်ြါေ စေ်ရဳု၊ အလုြ်ရဳု၊ အလုြ်ဌာန ေရာင်ဵေစျဵ  

တန်ြိုဵ သ့ုိမဟုတ် ြြည်တွင်ဵအခန်ွမျာဵဦဵစီဵဌာန ညွှန် ောဵေရဵမှူဵချုြ်နှငဴ် ြြည်တွင်ဵအခန်ွမျာဵ 

ဦဵစီဵဌာန စီမဳခန့်ခွဲမှုေော်မတေီ ေစျဵေွေ်ေြါေ်ေစျဵအေြါ် အေြခြြု၍ ခန့်မှန်ဵသတ်မှတ် 

သည်ဴ ေရာင်ဵေစျဵတန်ြုိဵ၊ ယင်ဵတန်ြုိဵနှစ်ရြ်အနေ် မျာဵရာတန်ြုိဵေငွအေြါ်တွင်လည်ဵေောင်ဵ၊  

  ြြည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵြခင်ဵြြစ်ြါေ ေုန်ဵေြါ်ေရာေ်တန်ြိုဵအေြါ်တွင်လည်ဵေောင်ဵ။ 

အထူဵကုန်စည်ခန်ွေပဵေဆာင်ရန်တာဝန်ရှိသူမျာဵ 

  ြြည်တွင်ဵသ့ုိတင်သွင်ဵြခင်ဵြြစ်ြါေ တင်သွင်ဵသူေ ေြဵေဆာင်ရမည်။ 

  ြြည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုြ်ြခင်ဵြြစ်ြါေ ထုတ်လုြ်သူေ ေြဵေဆာင်ရမည်။  

  ြြည်ြသို့တင်ြို့ြခင်ဵြြစ်ြါေ တင်ြို့သူေ ေြဵေဆာင်ရမည်။ 

  အခွန်မေြဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵေုန်စည်ေို လေ်ဝယ်ထာဵရှိြခင်ဵြြစ်ြါေ လေ်ဝယ် 

 ထာဵရှိသူေ ေြဵေဆာင်ရမည်။   

 

 

 



2 
 

Alcohol & Wine    9082022  

အထူဵကုန်စည်ေရာင်ဵချသူ သ့ုိမဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ၏ တာဝန်မျာဵ 

အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်ေြ်နိှြ်ေရာင်ဵချေစရမည်ဴ အထူဵေုန်စည်ေို ေရာင်ဵချသူသည် အခွန်အမှတ် 

တဳဆိြ်ေို မှန်ေန်စွာေြ်နိှြ်မထာဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် လွဲမှာဵစွာ အသဳုဵြြုထာဵြခင်ဵြြစ်ြါေ အခွန်အမှတ် 

တဳဆိြ်ေြ်နိှြ်ရန ်ြျေ်ေွေ်သည်ဟု မှတ်ယရူြါမည်။ 

အထူဵေုန်စည်လုြ်ငန်ဵမှတ်ြုဳတင်ရရှိသူသည် အခန်ွအမှတ်တဳဆိြ်မျာဵေို ေြ်နိှြ်ရာတွင် အထူဵ 

ေုန်စည်ခန်ွ နည်ဵဥြေဒ ၂၀ အရ ေအာေ်ေြာ်ြြြါောလမျာဵမတိုင်မီ - 

 လုြ်ငန်ဵဥြစာမှ အထူဵေုန်စည်မျာဵေို ေရွှေ့ေြြာင်ဵေဆာင်ရွေ်သည်ဴအခါ ေြ်နိှြ်ရမည်၊ 

 တင်သွင်ဵလာေသာေုန်စည်မျာဵေို အေောေ်ခွန်သုိေလှာင်ရဳုမှ ေရွဵယူြခင်ဵ၊ ထုတ်ယူြခင်ဵ၊ 

ေရွှေ့ေြြာင်ဵြခင်ဵ ေဆာင်ရွေ်သည်ဴအခါ ေြ်နိှြ်ရမည်၊ 

 လုြ်ငန်ဵဥြစာတွင် သုိေလှာင်ထာဵသည်ဴ အထူဵေုန်စည်မျာဵေုိ လုြ်ငန်ဵမှတ်ြဳုတင်ထာဵေသာ 

အထူဵေုန်စည်ထုတ်လုြ်သူေ ေရာင်ဵချသည်ဴအခါတွင် ေြ်နိှြ်ရမည်၊ 

 အထူဵေုန်စည်ခွန် ေျသငဴ်ေသာြို့ေုန်မျာဵေို ြြည်ြသ့ုိတင်ြို့သည်ဴအခါ ေြ်နိှြ်ရမည်။ 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ်မှာကကာဵြခင်ဵနှငဴ် ထုတ်ယူြခင်ဵ   

 ြြည်တွင်ဵ၌ အထူဵေုန်စည်ထုတ်လုြ်ြခင်ဵနှင်ဴ ြြည်တွင်ဵသ့ုိတင်သွင်ဵသည်ဴ လုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵအေနြြငဴ် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မှာ ောဵြခင်ဵအာဵ ေအာေ်ြါအတုိင်ဵ လိုေ်နာေဆာင်ရွေ်ရမည် ြြစ်ြါသည်-  

 လုြ်ငန်ဵအသစ်ြြစြ်ါေ လုြ်ငန်ဵစတင်သည်ဴေန့မတုိင်မီ (၃) လ ကေိုတင်၍လည်ဵေောင်ဵ၊ 

ဘဏ္ဍာေရဵနှစ်အလုိေ် သေ်တမ်ဵတုိဵြခင်ဵြြစ်ြါေ ယင်ဵဘဏ္ဍာနှစ်မစတင်မီ (၃)လ ကေိုတင်၍ 

လည်ဵေောင်ဵ လုြ်ငန်ဵမှတ်ြုဳတင်ခွငဴ်ြြုရန် ေလျှောေ်ထာဵစာြါ အေရအတွေ်နှငဴ ် ေုန်စည် 

အမျ ို ဵအစာဵအတွေ် အခွန်အမှတ်တဳဆိြ် တစ်နှစ်စာလိုအြ်ချေ်ေို ကေိုတင်မှာ ောဵရမည် 

ြြစ်ြါသည်။ 

   သဳုဵလတစ်ကေိမ် အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်ေို သေ်ဆိုင်ရာသဳုဵလြတ်မတိုင်မီ တစ်လကေိုတင်၍ 

 မှာ ောဵထုတ်ယရူမည် ြြစ်ြါသည်။  

  ဒုတိယအကေိမ် သဳုဵလြတ်အတွေ် မှာ ောဵထုတ်ယခူျန်ိတွင် အထူဵေုန်စည်ခွန်ဥြေဒအရ 

 ြထမအကေိမ်သဳုဵလြတ်အတွေ် သေ်ဆုိင်ရာလအလုိေ် ဥြေဒနှငဴ်အညီ ကေိုတင်ခွန်ေြဵသွင်ဵမှု 

 တ့ုိေုိ စိစစ်ပြီဵမှ ဒုတိယအကေိမ် သုဳဵလြတ်လိုအြ်ချေ်ေို ထုတ်ေြဵမည်ြြစ်ြါသည်။  

  တတိယအကေိမ်သဳုဵလြတ်အတွေ် ထုတ်ယခူျန်ိတွင် အထူဵေုန်စည်ခန်ွဥြေဒအရ ြထမ 

 အကေိမ် သဳုဵလြတ်အတွေ် စည်ဵ ေြ်မှုေဆာင်ရွေ်ပြီဵ အခွန်အေ ေေြဵသွင်ဵပြီဵြခင်ဵ၊ ဒုတိယ 

 အကေိမ် သဳုဵလြတ်အတွေ် သေ်ဆုိင်ရာလအလုိေ် ကေိုတင်ခွန်ေြဵသွင်ဵြခင်ဵတ့ုိေုိ စိစစ်ပြီဵမှ 

 ထုတ်ေြဵမည် ြြစ်ြါသည်။  

  စတုတ္တအကေိမ်သုဳဵလြတ်အတွေ် ထုတ်ယူြခင်ဵအာဵ အထေ်အြိုဒ်ြါအတိုင်ဵ လိုေ်နာ  

 ေဆာင်ရွေ်မှု ရှိ/ မရှိ စိစစ်ပြီဵမှ ထုတ်ေြဵမည် ြြစ်ြါသည်။  
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  လစဉ်အခွန်ေြဵသွင်ဵြခင်ဵ၊ သဳုဵလြတ်ေ ေညာလွှာတင်သွင်ဵြခင်ဵနှင်ဴအတူ အခွန်စည်ဵ ေြ်ရန် 

 နှငဴ် ထိုသ့ုိစည်ဵ ေြ်သည်ဴအခါတိုင်ဵ ထုတ်ေြဵသည်ဴအခွန်အမှတ်တဳဆိြ် ေြ်နိှြ်သည်ဴ အေရ 

 အတွေ်၊ လေ်ေျန်အေရအတွေ်၊ ေြဵေဆာင်သည်ဴအခွန်ြမာဏတို့ ေြာ်ြြြါရှိေသာ စာရင်ဵ 

 အာဵ အခန်ွထမ်ဵမှ တင်ြြရမည်ြြစြ်ါသည်။ 

  ေျသငဴ်အခွန်ေြဵသွင်ဵမှုနှင်ဴ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်သဳုဵစဲွထာဵမှုအေြခအေန၊ လေ်ေျန်အေြခအေန 

 တ့ုိအေြါ် ချန်ိဆသဳုဵသြ်ပြီဵ သဳုဵလြတ်အလုိေ် အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်လုိအြ်ချေ်ေုိ ြြည်ဴဆည်ဵ 

 ေြဵမည်ြြစြ်ါသည်။  

  အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မှာ ောဵသည်ဴအခါတွင် သတ်မှတ်ေလျှောေ်လွှာြုဳစဳေို အသဳုဵြြု၍ အထူဵ 

 ေုန်စည်ခန်ွ ေ ေညာလွှာနှငဴ်အတူ ေလျှောေ်ထာဵရမည် ြြစ်ြါသည်။  

  သတ်မှတ်ေလျှောေ်လွှာြုဳစဳမျာဵအာဵ မိမိအခွန်စည်ဵ ေြ်မှုခဳယူသည်ဴ သေ်ဆိုင်ရာအခွန်ရဳုဵမျာဵ 

 တွင ်ရယူနုိင်ြါသည်။  

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ်သတ်မှတ်ချက် 

 ြြည်တွင်ဵထုတ်အရေ်အမျ ို ဵအစာဵအလိုေ် ေြ်နိှြ်ရမည်ဴ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵမှာ ေအာေ်ြါ 

အတုိင်ဵ ြြစ်ြါသည်-  

 အြခာဵအရေ် ( Other ) ြြစ်ြါေ-   

စဉ် ပါဝင်မှုပမာဏ(Liter) အေရာင် 
အခွန်အမှတ် 

တဳဆိပ် 
အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 

နမူနာ 
မှတ်ချက် 

၁ 0.090 မှ 0.270 အထိ Green A-1(Other) 

 

ြြည်တွင်ဵထုတ် 

၂ 0.271 မှ 0.359 အထိ Green A-2(Other) 

 

ြြည်တွင်ဵထုတ် 
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စဉ် ပါဝင်မှုပမာဏ(Liter) အေရာင် 
အခွန်အမှတ် 

တဳဆိပ် 
အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 

နမူနာ 
မှတ်ချက် 

၃ 0.360 မှ 0.699 အထိ Green A-3(Other) 

 

ြြည်တွင်ဵထုတ် 

၄ 0.700 မှ 1 အထိ Green A-4(Other) 

 

ြြည်တွင်ဵထုတ် 

၅ 1.001 မှ 4.5 ထိ Green A-5(Other) 

 

ြြည်တွင်ဵထုတ် 

  

 Whisky အမျ ို ဵအစာဵြြစ်ြါေ-  

စဉ် 
ပါဝင်မှုပမာဏ 

(Liter) 
အေရာင် 

အခွန်အမှတ် 
တဳဆိပ် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 
နမူနာ 

မှတ်ချက် 

၁ 
0.090 မှ 0.200 

အထိ 
Red A-1 ( Whisky) 

 

ြြည်တွင်ဵထုတ် 
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စဉ် 
ပါဝင်မှုပမာဏ 

(Liter) 
အေရာင် 

အခွန်အမှတ် 
တဳဆိပ် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 
နမူနာ 

မှတ်ချက် 

၂ 
0.201 မှ 0.499 

အထိ 
Red A-2 ( Whisky) 

 

ြြည်တွင်ဵထုတ် 

၃ 
0.500 မှ 0.700 

အထိ 
Red A-3 ( Whisky) 

 

ြြည်တွင်ဵထုတ် 

၄ 0.701 နှငဴ်အထေ် Blue A-4 ( Whisky) 

 

ြြည်တွင်ဵထုတ် 

 အရေ်ဆီ(OP) ြြစ်ြါေ-  

စဉ် ပါဝင်မှုပမာဏ 
(Liter) 

အေရာင် အခွန်အမှတ် 
တဳဆိပ် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 
နမူနာ 

မှတ်ချက် 

၁ 
4.6 မှ 45 

အထိ 
Yellow OP( Yellow) 

 
 

ြြည်တွင်ဵထုတ် 
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စဉ် ပါဝင်မှုပမာဏ 
(Liter) 

အေရာင် အခွန်အမှတ် 
တဳဆိပ် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 
နမူနာ 

မှတ်ချက် 

၂ 
45.1 မှ 227 

အထိ 
Green+ 

Red 
OP(Green+ 

Red) 

 

 
 
 
 

 
ြြည်တွင်ဵထုတ် 

၃ 
45.6 မှ 227 

အထိ 
Blue + 
Purple 

OP( Blue+ 
Purple) 

 

မိမိေိယ်ုတိုင် 
အရေ်ဆီ 

ထုတ်လုြ်၍ 
မိမိေိယ်ုြုိင် 

အရေ်ြုလင်ဵ 
သွင်ဵစေ်ရုသ့ုိဳ 

ေြဵြ့ုိြခင်ဵ 

 

 

 ြြည်ြမှတင်သွင်ဵသည်ဴ အသင်ဴေသာေ်သဳုဵနုိင်ေသာ အရေ်အမျိုဵမျ ိုဵအေြါ် ေြ်နိှြ်ရမညဴ် အခွန်အမှတ် 

တဳဆိြ်မျာဵမှာ ေအာေ်ြါအတုိင်ဵ ြြစ်ြါသည်-  
 

စဉ် 
ကုန်ဵေပါ်ေရာက်တန်ဖိုဵ 

(တစ်လီတာ) 
အေရာင် 

အခွန်အမှတ် 
တဳဆိပ် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 
နမူနာ 

မှတ်ချက် 

၁ 
၁၅,၀၀၀ ေျြ်မှ 

၄၀,၀၀၀ ေျြ်အထိ 
Green A-5 ( Import) 

 

ြခေသေဴအမှတ် 
အသာဵ 
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စဉ် 
ကုန်ဵေပါ်ေရာက်တန်ဖိုဵ 

(တစ်လီတာ) 
အေရာင် 

အခွန်အမှတ် 
တဳဆိပ် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 
နမူနာ 

မှတ်ချက် 

၂ 
၄၀,၀၀၁ ေျြ်မှ 

၁၀၀,၀၀၀ ေျြ်အထိ 
Green A-4 ( Import) 

 

ြခေသေဴအမှတ်
အသာဵ 

၃ 
၁၀၀,၀၀၁ ေျြ်မှ 

၂၀၀,၀၀၀ ေျြ်အထိ 
Green A-3 ( Import) 

 

ြခေသေဴအမှတ်
အသာဵ 

၄ 
၂၀၀,၀၀၁ ေျြ်နငှ်ဴ 

အထေ် 
Green A-2 ( Import) 

 

ြခေသေဴအမှတ်
အသာဵ 

၅ 
မည်သည်ဴြမာဏနှငဴ် 

တန်ြိုဵမဆို                
(Duty Free) 

Green AA ( Import) 

 

ြခေသေဴအမှတ်
အသာဵ 

 

 ြြည်ြမှတင်သွင်ဵလာသည်ဴ နုိင်ငဳြခာဵအရေ်ဆီနှင်ဴ အရေ်ြြင်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵတ့ုိအတွေ် ြြည်တွင်ဵထုတ် 

အရေ်ဆီ/ အရေ်ြြင်ဵမျာဵတွင် ေြ်နှိြ်သညဴ်တဳဆိြ်နှငဴ် ေွဲြြာဵေစရန် Import တဳဆိြ်တဳုဵရုိေ်နိှြ် 

ထာဵသည်ဴ QR Code ြါရှိပြီဵ အမှတ်စဉ်တူညီသည်ဴ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်နှစ်ခုေို ဂါလဳ ၅၀ ဆန့် 

ေြြါမျာဵတွင် ြြည်တွင်ဵထုတ် အရေ်ဆီ/ အရေ်ြြင်ဵမျာဵတွင် ေြ်နိှြ်သညဴ် နည်ဵလမ်ဵအတုိင်ဵ 

သဳုဵစွဲေြ်နိှြ်ရမည် ြြစ်ြါသည်။  
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 ြြည်ြသို့တင်ြို့သည်ဴ အရေ်အမျ ို ဵမျ ို ဵအေြါ် ေြ်နိှြ်ရမည်ဴအခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵမှာ ေအာေ်ြါ 

အတုိင်ဵ ြြစ်ြါသည်-  

 အရေ်( ြြည်ြတင်ြို့) ြြစ်ြါေ-  

စဉ် 
ပါဝင်မှုပမာဏ 

(Liter ) 
အေရာင် 

အခွန်အမှတ် 

တဳဆိပ် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 
နမူနာ 

မှတ်ချက် 

၁ မည်သည်ဴြမာဏမဆို Green AA(Export) 

 

ြြည်ြတင်ြို့ 

 အရေ်ဆီ(OP) ြြည်ြတင်ြိုြ့ြစ်ြါေ-  

စဉ် 
ပါဝင်မှုပမာဏ 

(Liter) 
အေရာင် 

အခွန်အမှတ် 

တဳဆိပ် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 

နမူနာ 
မှတ်ချက် 

၁ 
မည်သည်ဴ 

ြမာဏမဆို 
Gray OP(Export) Gray 

 

ြြည်ြတင်ြို့ 

၂ 
မည်သည်ဴ 

ြမာဏမဆို 
Purple 

OP(Export) 
Purple 

 

ြြည်ြတင်ြို့ 
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 ြြည်တွင်ဵထုတ် ဝုိင်အေြါ်တွင် ေြ်နိှြ်ရမည်ဴ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မှာ ေအာေ်ြါအတုိင်ဵ ြြစ်ြါသည်- 

စဉ် ပါဝင်မှုပမာဏ 
( Liter) 

အေရာင် အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 
နမူနာ 

မှတ်ချက် 

၁ 
မည်သည်ဴ 

ြမာဏမဆို 
Pink Y(Local) 

 

ြြည်တွင်ဵထုတ် 

 ြြည်ြမှတင်သွင်ဵသည်ဴ ဝုိင်အမျ ိုဵမျ ိုဵအေြါ်တွင် ေြ်နိှြ်ရမည်ဴအခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵမှာ ေအာေ်ြါ 

အတုိင်ဵ ြြစ်ြါသည်-  

စဉ် 
ကုန်ဵေပါ်ေရာက်တန်ဖိုဵ 

(တစ်လီတာ) 
အေရာင် 

အခွန်အမှတ် 
တဳဆိပ် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 
နမူနာ 

မှတ်ချက် 

၁ ၅,၀၀၀ ေျြ်အထိ Pink Y-1(Import) 

 

ြခေသေဴ 
အမှတ်အသာဵ 

၂ 
၅,၀၀၁ ေျြ်မှ 

၁၀,၀၀၀ ေျြ်အထိ 
Orange Y-2(Import) 

 

ြခေသေဴအမှတ်
အသာဵ 

၃ 
၁၀,၀၀၁ ေျြ်မှ 

၂၀,၀၀၀ ေျြ်အထိ 
Orange Y-3(Import) 

 

ြခေသေဴအမှတ်
အသာဵ 
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စဉ် 
ကုန်ဵေပါ်ေရာက်တန်ဖိုဵ 

(တစ်လီတာ) 
အေရာင် 

အခွန်အမှတ် 
တဳဆိပ် 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် 
နမူနာ 

မှတ်ချက် 

၄ 
၂၀.၀၀၁ ေျြ်မှ 

၃၀,၀၀၀ ေျြ်အထိ 
Orange Y-4(Import) 

 

ြခေသေဴအမှတ်
အသာဵ 

၅ 
 

၃၀,၀၀၁ ေျြ်နငှဴ် 
အထေ် 

Orange Y-5(Import) 

 

ြခေသေဴအမှတ်
အသာဵ 

၆ 
မည်သည်ဴြမာဏနှငဴ် 

တန်ြိုဵမဆို 

 ( Duty Free) 

Orange YY(Import) 

 

ြခေသေဴအမှတ်
အသာဵ 

 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ်စွဲကပ်ရမည်ဴေနရာ 

 သတ်မှတ်အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်တစ်ခုေို ေုန်စည်တစ်ခုချင်ဵစီ၌ စဲွေြ်ရြါမည်။ ေုန်စည်မျာဵအေြါ် 

သတ်မှတ်အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵ စွဲေြ်ရမည်ဴေနရာမှာ ေုန်စည်တစ်ခုချင်ဵြြစ်သည်ဴ တစ်ြုလင်ဵ 

သ့ုိမဟုတ် ြုဳဵတစ်ြုဳဵ သ့ုိမဟုတ် စည်တစ်စည်အေြါ်တွင် ြွငဴ်ေြာေ်ရန် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴ ေနရာ 

မျာဵတွင်ြြစ်ြါသည်။ ယင်ဵေနရာမျာဵတွင် သတ်မှတ်အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်တစ်ခုစီအာဵ စဲွပမဲစွာေြ်နိှြ် 

ထာဵရမည်ြြစ်ပြီဵ အဆိုြါေုန်စည်တစ်ခုအာဵ ြွငဴ်ေြာေ်လိုေ်သည်နှငဴ် စဲွေြ်ထာဵေသာတဳဆိြ် 

စုတ်ပြဲသွာဵေစရမည် ြြစ်ြါသည်။  
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 အရွယ်အစာဵကေီဵမာဵေသာ အရေ်ဆီြုဳဵမျာဵ၊ အရေ်ေြြါမျာဵေြါ်တွင် စဲွပမဲစွာေြ်နိှြ်နိုင်မညဴ် 

သတ်မှတ်အရွယ်အစာဵရှိသည်ဴ အခန်ွအမှတ်တဳဆိြ်မျာဵအာဵ ေအာေ်ြါအတုိင်ဵ လိုေ်နာေြ်နိှြ် 

ရမည် ြြစ်ြါသည်-  

 ၄.၆ လီတာ( တစ်ဂါလဳ) မှ ၄၅ လီတာ (၁၀ ဂါလဳ) ဝင်ဆဳဴေသာ ြုဳဵမျာဵြြစ်ြါေ- 

 ြုဳဵအြုဳဵနှငဴ် ြုဳဵ ောဵေနရာတွင် ေြ်နိှြ်ရမည် ြြစ်ြါသည်။ 

 ေြ်နိှြ်ရာတွင် QR Code ေနရာမှအြ ေျန်ရိှေသာ ေြ်ရမည်ဴတဳဆိြ်၏ ေနရာအာဵလဳုဵေုိ 

အြုဳဵနှငဴ်ြုဳဵ ောဵေနရာတွင် လေ်ြြငဴ် ြိနိှြ်ေချ၍ ေြ်နိှြ်ရမည် ြြစ်ြါသည်။ 

 ထို့ေနာေ် အဆိုြါတဳဆိြ်အေြါ်မှ တိြ်အ ေည်ြြင်ဴြုဳဵအုြ်၍ ေြ်ရမည်ြြစ်ြါသည်။      

( QR Code ြါဝင်ေသာ တဳဆိြ်ေနရာေို မြိနိှြ်ရြါ)  

 ၂၂၇ လီတာေပပါမျာဵြဖစ်ပါက-  

 ေြြါအြုဳဵေနရာရှိ အရစ်မျာဵအေြါ်တွင်ေြ်ရမည် ြြစ်ြါသည်။  

 ေြ်နိှြ်ရာတွင် QR Code ေနရာမှအြ ေျန်ရိှေသာ ေြ်ရမည်ဴတဳဆိြ်၏ ေနရာအာဵလဳုဵနှင်ဴ 

အရစ်မျာဵ ောဵသို့ လေ်ြြငဴ်ြိနှြိ်၍ ေြ်ရမည် ြြစ်ြါသည်။ ( QR Code ြါဝင်ေသာ 

တဳဆိြ်ေနရာေို မြိရ) 

 အဆိုြါ တဳဆိြ်အေြါ်မှ တိြ်အ ေည်ြြငဴ် ြုဳဵအုြ်၍ ေြ်ရမည် ြြစ်ြါသည်။  

 အေြါေ်နှစ်ခရုှိသည်ဴေြြါြြစ်ြါေ အေြါေ်တစ်ခစီုတွင် တဳဆိြ်တစ်ခစီုေြ်၍ အေြါေ် 

တစ်ခုရှိသည်ဴ ေြြါြြစ်ြါေ အေြါေ်တစ်ခုတည်ဵတွင် တဳဆိြ်နှစ်ခုလုဳဵအာဵ ြတ်ြတ ်

လည် ထိစြ်၍ ေြ်ေြဵရမည် ြြစ်ြါသည်။ 

 ေြြါေြါ်တွင် ေြ်နိှြ်ရမည်ဴ နဳြါတ်တူအခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵ (နြဳါတ်တူတဳဆိြ်နှစ်ခ)ု 

အာဵ ေြ်နိှြ်ရမည် ြြစ်ြါသည်။ 

 မိမိကိုယ်ပိုင် အရက်ဆီထုတ်လုပ်၍ မိမိကိုယ်ပိုင်အရက်ပုလင်ဵသွတ်စက်ရုဳသ့ုိ ေပဵပို့ြခင်ဵြဖစ်ပါက 

ေြြာင်ဵလဲေြ်နှိြ်ရန် ထုတ်ေြဵထာဵေသာ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ် OP(Blue+Purple) အာဵ အသဳုဵြြု 

ရမည်။ အေြါေ် (၁) ေြါေ် သ့ုိမဟုတ် (၂)ေြါေ်ြါသညဴ် ေြြါမျာဵြြင်ဴသာ အသဳုဵြြုရမည်။ ေြြါ 

ေြါ်တွင် အထေ်ြါအြိုဒ်အတုိင်ဵ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵ ေြ်နှိြ်ရမည် ြြစ်ြါသည်။  

ြပည်တွင်ဵသ့ုိတင်သွင်ဵသည်ဴ အရက်အမျိုဵမျ ိုဵနှင်ဴ ဝုိင်အမျိုဵမျ ိုဵတ့ုိအတွက် အခွန်အမှတ်တဳဆိပ် ကပ်နိှပ်ြခင်ဵ  

ြြည်တွင်ဵသ့ုိ တင်သွင်ဵသည်ဴလုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵအေနြြငဴ် အခန်ွအမှတ်တဳဆိြ်ေြ်နိှြ်ရန်နှငဴ် Tax 

Certificate ထုတ်ေြဵနုိင်ေရဵအတွေ် အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန၏ ေုန်ေလှာင်ရဳု(Customs Warehouse ) မှ 

ေြြာင်ဵေရွှေ့ြခင်ဵမြြုမီ အနည်ဵဆုဳဵ (၅)ရေ်ကေိုတင်၍ မိမိအခွန်စည်ဵ ေြ်မှုခယဳူမည်ဴ သေ်ဆိုင်ရာအခန်ွ 

ရဳုဵသ့ုိ သတ်မှတ်ြဳုစဳနှင်ဴအတူ ေအာေ်ြါစာရွေ်စာတမ်ဵအေထာေ်အထာဵအချေ်အလေ်မျာဵ ြူဵတဲွလျေ် 

ေလျှောေ်ထာဵရမည်။ ထ့ုိအြြင်ေုန်ြစ္စည်ဵစာရင်ဵြဳုစဳမျာဵအာဵ ကေိုတင်ရယူထာဵရမည်။ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ် 



12 
 

Alcohol & Wine    9082022  

ရရှိြါေ Customs Warehouse အတွင်ဵ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်ေြ်နိှြ်ြခင်ဵေို ြြည်တွင်ဵအခန်ွမျာဵ 

ဦဵစီဵဌာနနှငဴ် အေောေ်ခန်ွအရာရှိ၏ ေရှ့ေမှာေ်တွင် လုြ်ငန်ဵရှင်မှ ေြ်နိှြ်ရမည်ြြစပ်ြီဵ ေြ်နိှြ်မည်ဴ 

ေုန်ေျစရိတ်မျာဵေို မိမိအစီအစဉြ်ြင်ဴ စီစဉ်ေဆာင်ရွေ်ရမည် ြြစ်ြါသည်-  

 ေုန်သွယ်ေရဵဦဵစီဵဌာန၏ သွင်ဵေုန်လိုင်စင်မိတ္တူ၊ 

 အေောေ်ခန်ွဦဵစီဵဌာန၏ ေုန်ေလှာင်ရဳုသွင်ဵ- သွင်ဵေုန်ေ ေညာလွှာ (Into-Bond ID ) 

မိတ္တူ၊ 

 အေောေ်ခွန်ဦဵစီဵဌာန၏ ေုန်ေလှာင်ရဳုထုတ်- သွင်ဵေုန်ေ ေညာလွှာ(Ex-Bond ID )မိတ္တူ၊ 

 အေောေ်ခန်ွေုန်ေလှာင်ရဳုလိငု်စင်မိတ္တူ၊ 

 သယ်ယူမညဴ်လိြ်စာအြြညဴ်အစဳု၊ 

 သယ်ယူမည်ဴ တာဝန်ခဳအမည်နှငဴ် မှတ်ြုဳတင်အမှတ်၊ 

 သယ်ယူမည်ဴလမ်ဵေ ောင်ဵ၊ 

 သယ်ယူမည်ဴအထူဵေုန်စည်၏ အချန်ိအတွယ်နှင်ဴ အေရအတွေ်၊ 

 သယ်ယူမည်ဴအခန်ွအမှတ်တဳဆိြ် အမျ ို ဵအစာဵနှင်ဴ အေရအတွေ်၊ Code အမှတ်စဉ်၊ 

 သယ်ယူမညဴ်ောလ။ 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ်မျာဵ အခမဲဴထုတ်ေပဵြခင်ဵနှငဴ် တဳဆိပ်တန်ဖိုဵေပဵသငွ်ဵေစြခင်ဵ 

 ြြည်တွင်ဵ၌ထုတ်လုြ်ြခင်ဵအတွေ်  အထူဵေုန်စည်ခွန်ေျသင်ဴေသာ အရေ်မျ ို ဵမျ ို ဵနှင်ဴ ဝုိင်အမျ ို ဵမျ ို ဵ 

တုိအ့တွေ် အထူဵေုန်စည်ခွန် ထမ်ဵေဆာင်ပြီဵြြစ်ြါေ သတ်မှတ်အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်ေို အခမဲဴ 

ထုတ်ေြဵမည် ြြစ်ြါသည်။  

 ြြည်ြမှတင်သွင်ဵြခင်ဵအတွေ် အထူဵေုန်စည်ခွန်ေျသငဴ်သည်ဴ အရေ်အမျ ို ဵမျ ို ဵနှငဴ် ဝိုင်အမျ ို ဵမျ ို ဵ 

တုိ့အတွေ် ေျသင်ဴမည်ဴ အထူဵေုန်စည်ခွန်နှင်ဴ အေောေ်ခွန်ေြဵေဆာင်ပြီ ြဵြစ်ြါေ  သတ်မှတ်အခွန် 

အမှတ်တဳဆိြ်ေုိ အခမဴဲ ထုတ်ေြဵမည် ြြစ်ြါသည်။  

 ြြည်သူ့ဘဏ္ဍာအြြစ်သိမ်ဵဆည်ဵထာဵေသာ အရေ်အမျ ို ဵမျ ို ဵနှငဴ် ဝိုင်အမျ ို ဵမျ ို ဵတ့ုိေို အေောေ်ခွန် 

ဦဵစီဵဌာနေ ေလလဳတင်ေရာင်ဵချြခင်ဵြြစ်ြါေ အဆုိြါအထူဵေုန်စည်မျာဵသည် ြြည်ြမှ တင်သွင်ဵ 

ြခင်ဵ/ ြြည်တွင်ဵ၌ ထုတ်လုြ်ြခင်ဵ မဟုတ်ေသာေ ောင်ဴ အထူဵေုန်စည်ခွန်ေျသင်ဴမည် မဟုတ်ြါ။ 

ထိုသ့ုိ အထူဵေုန်စည်ခန်ွေျသငဴ်မှုမရှိသည်ဴ အဆိုြါေုန်စည်မျာဵအတွေ် အခန်ွအမှတ်တဳဆိြ်ေို 

အထူဵေုန်စည်ခွန်ေြဵသွင်ဵမှုမရှိဘဲ ေြ်နိှြ်ေြဵမည် ြြစ်ြါသည်။  

 အခွန်ေျသငဴ်မှုမရှိေသာ အခွန်လွတ်ေုန်စည်မျာဵ၊ အေောေ်ခွန်လွတ် (Duty Not Paid ) 

ေုန်စည်မျာဵနှငဴ် ြြည်သူ့ဘဏ္ဍာအြြစ် သိမ်ဵဆည်ဵထာဵေသာ ေုန်စည်မျာဵအတွေ်ေိုမူ ေုန်စည် 

တင်သွင်ဵသူ/ ေုန်စည်ဝယ်ယူသူေ ေျသငဴ်သည်ဴတဳဆိြ်တန်ြိုဵေငွေို ထုတ်ေြဵသည်ဴ တဳဆိြ် 
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အေရအတွေ်အရ တဳဆိြ်တစ်ခုလျှေင် ြြည်တွင်ဵအခန်ွမျာဵဦဵစီဵဌာန စီမဳခန့်ခဲွမှုေော်မတီေ 

သတ်မှတ်ဆုဳဵြြတ်ေသာ တန်ြိုဵသတ်မှတ်ချေ်အတုိင်ဵ တွေ်ချေ်၍ သေ်ဆိုင်ရာရဳုဵ၏ ေငွစာရင်ဵ 

ေခါင်ဵစဉ် ၁၈-တစ်-၂။၀၁။၃ အေထွေထွရေငွသ့ုိ TF -1 ချလန်ြြင်ဴ ေြဵသွင်ဵရမည် ြြစ်ြါသည်။  

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ်မျာဵ ြပန်လည်အပ်နှဳြခင်ဵ 

 အထူဵေုန်စည်လုြ်ငန်ဵရှင်တစ်ဦဵသည် အေ ောင်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵေ ောငဴ် လုြ်ငန်ဵေို ရြ်စဲလျှေင် 

ြြစ်ေစ၊ ြိတ်သိမ်ဵလျှေင်ြြစ်ေစ၊ ြိုင်ဆိုင်မှုလွှဲေြြာင်ဵြခင်ဵေ ောငဴ် လုြ်ငန်ဵဆေ်လေ်လုြ်ေိုင်ြခင်ဵမရှိလျှေင် 

ြြစ်ေစ ထုတ်ယူခဴဲပြီဵ အသဳုဵမြြုရေသဵသည်ဴ လေ်ဝယ်ရှိအခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵေို အခွန်ထမ်ဵကေီဵမျာဵ 

ဆိုင်ရာအခွန်ရဳုဵ သ့ုိမဟုတ် အလယ်အလတ်အခွန်ထမ်ဵမျာဵဆိုင်ရာအခန်ွရဳုဵမျာဵ သ့ုိမဟုတ် ပမို့နယ်အခွန် 

ဦဵစီဵဌာနမှူဵရဳုဵသ့ုိ ြြန်လည်အြ်နဳှသည်ဴအခါ ေအာေ်ြါအတုိင်ဵလိုေ်နာ ေဆာင်ရွေ်ရြါမည် - 

 မည်သညဴ်အတွေ်ေ ောငဴ် အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵေို ြြန်လည်အြ်နှ ဳရေ ောင်ဵ 

 အေ ောင်ဵြြချေ်အာဵ ရှင်ဵလင်ဵစွာေြာ်ြြရြါမည်။ 

 သေ်ဆိုင်ရာအခန်ွဦဵစီဵဌာနမှူဵရဳုဵသ့ုိ ြြန်လည်အြ်နဳှမညဴ် အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵသည် 

 ထုတ်ယထူာဵသည်ဴ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်အမျ ို ဵအစာဵမျာဵနှငဴ် တူညီရမည်ြြစ်သည်ဴအြြင် 

 အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်ြါ ေုဒ်နဳြါတ်မျာဵနှငဴ် ထုတ်ယူသညဴ်လြု်ငန်ဵရှင် ေိုေ်ညီမှုရှိရမည် 

 ြြစ်ပြီဵ ြျေ်စီဵြခင်ဵမရိှသည်ဴ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵ ြြစ်ရြါမည်။ 

 သေ်ဆုိင်ရာအခွန်ရဳုဵသ့ုိ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵ ြြန်လည်အြ်နဳှသည်ဴအခါ ယခင်ထုတ်ယူ 

 ထာဵသည်ဴ အေရအတွေ်နှင်ဴ ယခုအြ်နဳှလုိသည်ဴ အေရအတွေ်ေုိ  တိေျစွာေြာ်ြြရမည် 

 ြြစ်ြါသည်။ 

 အထူဵေုန်စည်လုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵအေနြြငဴ် လုြ်ငန်ဵအမျ ို ဵအစာဵအလိုေ် ေြ်နှိြ်ရမညဴ်  

 သတ်မှတ်အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵေုိ အခမဴဲထုတ်ေြဵထာဵြခင်ဵြြစ်ေသာေ ောင်ဴ ြြန်လည် 

 အြ်နဳှသည်ဴအခါ တန်ြုိဵသင်ဴ၍ ြြန်အမ်ဵေငွထုတ်ေြဵမည်မဟုတ်ြါ။ စည်ဵ ေြ်မှုအရ အခွန် 

 ြြန်အမ်ဵေငွေြါ်ေြါေ်မှသာလျှေင် အခွန်ဆုိင်ရာစီမဳအုြ်ချု ြ်မှုဥြေဒြုဒ်မ ၄၃ ြါ လုြ်ထဳုဵ 

 လုြ်နည်ဵမျာဵနှင်ဴအညီ ေဆာင်ရွေ်ေြဵမည်ြြစ်ြါသည်။ 

အခွန်အမှတ်တဳဆိပ်မျာဵ ပျက်စီဵ၊ ဆုဳဵရှုဳဵြခင်ဵအတွက် လဲလှယ်ထုတ်ေပဵြခင်ဵ 

 လုြ်ငန်ဵရှင်သည် ထုတ်ယူထာဵသည်ဴ လေ်ဝယ်ရှိ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵ ေုန်ထုတ်လုြ်စဉ ်

အေ ောင်ဵအမျ ို ဵမျ ို ဵေ ောငဴ် ြျေ်စီဵြါေ ြျေ်စီဵသွာဵသည်ဴ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵေုိ ြူဵတဲွလျေ် 

ေျ ို ဵေ ောင်ဵေြာ်ြြချေ်နှင်ဴအတူ သေ်ဆိုင်ရာအခန်ွရဳုဵတွင် တင်ြြရမည် ြြစ်ြါသည်။ 

 ေုန်စည်ေို သယ်ယူရာတွင် အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်ြျေ်စီဵြခင်ဵ၊ ဆိုင်ေြါ်တွင် တင်ေရာင်ဵစဉ် 

ထိခုိေ်သြြငဴ် ြျေ်စီဵြခင်ဵမျာဵအတွေ် အခန်ွအမှတ်တဳဆိြ်ထြ်မဳထုတ်ေြဵြခင်ဵ၊ လဲလှယ်ေြဵြခင်ဵ 

ြြုလုြ်ေြဵမည်မဟုတ်သြြငဴ် လုြ်ငန်ဵရှင်မျာဵအေနြြင်ဴ တဳဆိြ်ြျေ်စီဵြခင်ဵ မရှိေစေရဵ ဂရုတစုိေ် 

ေဆာင်ရွေ်ရမည်။ 
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 စေ်ရုတွဳင်ထုတ်လုြ်ပြီဵ ေစျဵေွေ်သ့ုိ ြြန့်ြြူဵြခင်ဵမြြုရေသဵသည်ဴ ေျန်ရှိေနေသာ အရေ်နှငဴ် ဝိုင် 

မျာဵသည် သေ်တမ်ဵေုန်ဆဳုဵြခင်ဵေ ောငဴ်လည်ဵေောင်ဵ၊ ေစျဵေွေ်အတွင်ဵသ့ုိ ေရာင်ဵချမှုရြ်ဆုိင်ဵရန် 

သေ်ဆိုင်ရာေုမ္ပဏီ၏စီမဳခန့်ခွဲမှုအြွဲ့ေ ဆုဳဵြြတ်ြခင်ဵေ ောင်ဴလည်ဵေောင်ဵ ြျေ်ဆီဵရန် လိုအြ် 

သညဴ်ေိစ္စတွင် အဆုိြါအရေ်၊ ဝုိင်မျာဵတွင် ေြ်နိှြ်ထာဵသည်ဴ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵ ြျေ်စီဵြခင်ဵ 

အတွေ် အစာဵထိုဵထုတ်ေြဵြခင်ဵ သ့ုိမဟုတ် ြယ်ြျေ်ြခင်ဵမျာဵ ေဆာင်ရွေ်ေြဵရန် သေ်ဆိုင်ရာ 

အခွန်ရဳုဵတွင် ေလျှောေ်ထာဵနုိင်ြါသည်။  

 သဘာဝေဘဵအန္တရာယ်( ဥြမာ- သေဘော/ စေ်ေလှေမှာေ်ြခင်ဵ၊ ေလေဘဵ၊ မီဵေဘဵသင်ဴြခင်ဵ) ေိစ္စ 

ရြ်မျာဵေ ောင်ဴ ြစ္စည်ဵနှငဴ်အတူ အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်မျာဵ ဆုဳဵရှုဳဵသည်ဴေိစ္စရြ်တွင် လုဳေလာေ်ေသာ 
အေထာေ်အထာဵ တင်ြြရန်လုိအြ်ြါသည်။ လဳုေလာေ်ေသာ အေထာေ်အထာဵတွင် သေ်ဆုိင်ရာ 
အြွဲ့အစည်ဵမျာဵ၏ ေထာေ်ခဳချေ်မျာဵ၊ အခင်ဵြြစ်အေထာေ်အထာဵမျာဵနှငဴ် ြစ္စည်ဵအေရအတွေ် 
ေြာ်ြြြါရှိေသာ ေုန်ထုတ်ေြြစာမျာဵ ၊ အခန်ွအမှတ်တဳဆိြ်ြါ ေုဒ်နဳြါတ်မျာဵ ြူဵတဲွတင်ြြရမည်။ 

အဆုိြါေိစ္စရြ်အတွေ် အခွန်အမှတ်တဳဆိြ် ထြ်မဳထုတ်ေြဵမည်မဟုတ်ဘဲ ြျေ်စီဵဆဳုဵရှုဳဵမှုြြစ်စဉ်ေုိ 
စိစစ်ပြီဵ စည်ဵ ေြ်မှုေဆာင်ရွေ်ရာတွင် ချငဴ်ချန်ိေဆာင်ရွေ်သွာဵမည်ြြစြ်ါသည်။  

ပျက်ကွက်မှုအတွက် ြပစ်ဒဏ်မျာဵ  

 အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်ေြ်နိှြ်ထာဵြခင်ဵမရှိေသာ အရေ်အမျ ို ဵမျ ို ဵနှငဴ် ဝိုင်အမျ ို ဵမျ ို ဵတို့အာဵ စိစစ်ေတွ့ 

ရှရိြါေ လေ်ဝယ်ထာဵရှိသူသည် အထူဵေုန်စည်ခွန်ဥြေဒ ြုဒ်မ ၂၂၊ ြုဒ်မခွဲ(ဂ) အရ ယင်ဵ 
ေုန်စည်တန်ြိုဵ၏ ၁၀၀ % ေြဵေဆာင်ရမညဴ်အြြင် ယင်ဵေုန်စည်မျာဵေို ြြည်သူ့ဘဏ္ဍာအြြစ် 
သိမ်ဵယူြခင်ဵခရဳမည်ြြစ်ြါသည်။ 

 အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်ေြ်နိှြ်ေရာင်ဵချေစရမည်ဴ အထူဵေုန်စည်နှင်ဴစြ်လျဉ်ဵ၍ သတ်မှတ်အခွန်အမှတ် 

တဳဆိြ်ေြ်နိှြ်ေြဵရန် ြျေ်ေွေ်ေ ောင်ဵ ပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵေ စစ်ေဆဵေတွ့ရှိြါေ 

အထူဵေုန်စည်ခွန်ဥြေဒြုဒ်မ ၂၂၊ ြုဒ်မခွဲ(စ) အရ အထူဵေုန်စည်ထုတ်လုြ်သသူည် ယင်ဵသို့ 

ြျေ်ေွေ်ြခင်ဵအတွေ် ေတွ့ရှိသည်ဴ အထူဵေုန်စည်တန်ြိုဵ၏ ၅၀ % ေို ဒဏ်ေ ေဵေငွအြြစ် 

ေြဵေဆာင်ရမည် ြြစ်ြါသည်။  

 အခွန်အမှတ်တဳဆိြ် ေြ်နိှြ်ေရာင်ဵချေစရမည်ဴ အထူဵေုန်စည်နှင်ဴစြ်လျဉ်ဵ၍ တင်သွင်ဵရမည်ဴ 

ေ ေညာလွှာေို တင်သွင်ဵရန် သတ်မှတ်ထာဵသည်ဴေန့ရေ်တွင် သ့ုိမဟုတ် ယင်ဵေန့ရေ်မတုိင်မီ 

တင်သွင်ဵရန် ြျေ်ေွေ်ြါေ အခွန်ဆိုင်ရာစီမဳအုြ်ချုြ်မှုဥြေဒြုဒ်မ ၆၇၊ ြုဒ်မခွဲ (ေ)အရ 

ေအာေ်ေြာ်ြြြါ တန်ြိုဵနှစ်ရြ်အနေ်မှ မျာဵရာေို ဒဏ်ေ ေဵေငွအြြစ် ေြဵေဆာင်ေစရမည်ြြစြ်ါ 

သည် -  

 ေြဵေဆာင်ရမညဴ်အခွန်ြမာဏ၏ ၅ ရာခုိင်နှုန်ဵအြြင် ေ ေညာလွှာတင်သွင်ဵရန် ဆေ်လေ် 

ြျေ်ေွေ်ေနသည်ဴ တစ်လချင်ဵစီအတွေ် သ့ုိမဟုတ် တစ်လ၏ အစိတ်အြိုင်ဵအတွေ် 

ေြဵေဆာင်ရမညဴ်အခွန်ြမာဏ၏ ၁ ရာခုိင်နှုန်ဵ၊  

 ေငွေျြ်တစ်သိန်ဵ၊ 
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 အခွန်အမှတ်တဳဆိြ် ေြ်နိှြ်ေရာင်ဵချေစရမည်ဴ အထူဵေုန်စည်နှင်ဴစြ်လျဉ်ဵ၍ ေတာင်ဵခဳသည်ဴ သတင်ဵ 

အချေ်အလေ်မျာဵေို သတ်မှတ်ချန်ိအတွင်ဵေြဵြို့ရန် ြျေ်ေွေ်ြါေ အခန်ွဆိုင်ရာစီမဳအုြ်ချုြ်မှု 

ဥြေဒြုဒ်မ ၇၃ အရ တြ်ရုိေ်သည်ဴ ေျြ်ငါဵသိန်ဵထေ်မြုိေသာ ဒဏ်ေ ေဵေငွေုိ ေြဵေဆာင်ရမည် 

ြြစ်ြါသည်။ 

 အခွန်အမှတ်တဳဆိြ် ေြ်နိှြ်ေရာင်ဵချေစရမည်ဴ အထူဵေုန်စည်နှင်ဴစြ်လျဉ်ဵ၍  ေြဵေဆာင်ရမည်ဴ 

အခွန်ေုိ သတ်မှတ်ောလအတွင်ဵ ေြဵ ေဆာင်ရန် ြျေ်ေွေ်ြါေ သ့ုိမဟုတ် ေြဵ ေဆာင်ြခင်ဵမရိှြါေ 

အခွန်ဆိုင်ရာစီမဳအုြ်ချုြ်မှုဥြေဒြုဒ်မ ၇၄ ၊ ြုဒ်မခွဲ(ေ) အရ ေြဵေဆာင်ြခင်ဵမရှိေသဵသည်ဴအခန်ွ၏ 

၁၀ရာခုိင်နှုန်ဵနှင်ဴ ညီမျှေသည်ဴြမာဏေုိ ေနာေ်ေျေြဵသွင်ဵမှုအတွေ် ဒဏ်ေ ေဵေငွအြြစ် ေြဵေဆာင် 

ရမည် ြြစ်ြါသည်။ 

ဆုေကကဵေငွချ ီဵ ြမှင်ဴြခင်ဵ  

 အခွန်မေြဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵေုန်စည်မျာဵ ရရှိြိုင်ဆိုင်ထာဵြခင်ဵအတွေ် ေအာေ်ေြာ်ြြြါ 

ေောေ်ခဳရဒဏ်ေ ေဵေငွမျာဵ၏ ၂၀ % ေို သတင်ဵေြဵတင်ြြသူအာဵလည်ဵေောင်ဵ၊ ၃၀ % ေို 

ရှာေြွြမ်ဵဆီဵသည်ဴအြွဲ့အာဵလည်ဵေောင်ဵ ဆုေ ေဵအြြစ် ချ ီဵ ြမှငဴ်မည်ြြစ်ြါသည်-  

 အခွန်အမှတ်တဳဆိြ်ေြ်နိှြ်ေရာင်ဵချေစရမညဴ် အထူဵေုန်စည်မျာဵနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵ ၍ အခွန်မေြဵ 

ေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵေုန်စည်ေို လယ်ဝယ်ရရှြိိုင်ဆိုင်ထာဵသူနှငဴ် သတ်မှတ်အခွန် 

အမှတ်တဳဆိြ်ေြ်နိှြ်ေြဵရန် ြျေ်ေွေ်သညဴ် အထူဵေုန်စည်ထုတ်လုြ်သူတ့ုိအေြါ် အထူဵ 

ေုန်စည်ခန်ွဥြေဒ ြုဒ်မ ၂၂၊ ြုဒ်မခွဲ (စ) အရ တြ်ရုိေ်သည်ဴဒဏ်ေ ေဵေငွမျာဵ၊ 

 ေျန်အထူဵေုန်စည်မျာဵနှငဴ်စြ်လျဉ်ဵ၍ အခွန်မေြဵေဆာင်ရေသဵေသာ အထူဵေုန်စည်ေို 

လေ်ဝယ်ရရှိြိုင်ဆိုင်ထာဵသအူေြါ် အထူဵေုန်စည်ခွန်ဥြေဒ ြုဒ်မ ၂၂၊ ြုဒ်မခွဲ(ဂ) အရ 

တြ်ရုိေ်သညဴ် ဒဏ်ေ ေဵေငွ။  

 သတင်ဵေြဵတင်ြြသူ မည်သူမည်ဝါြြစ်ေ ောင်ဵေို အစုိဵရေိစ္စမှတစ်ြါဵ ထုတ်ေြာ်ြခင်ဵြြုမည် 

မဟုတ်ြါ။  

အေသဵစိတ်သိရိှလုိြါေ သေ်ဆုိင်ရာပမို့နယ်အခွန်ဦဵစီဵဌာနမှူဵရဳုဵမျာဵ၊ အခွန်ထမ်ဵဝန်ေဆာင်မှုဗဟုိအြဲွ့ရဳုဵ၊ 

အမှတ်၊ ၁၂၈/ ၁၃၂ (ဒုတိယထြ်နှင်ဴ တတိယထြ်)၊ ြန်ဵဆုိဵတန်ဵလမ်ဵ၊ ေေျာေ်တဳတာဵပမို့ နယ်၊ ရန်ေုန်ပမို့။ 

ြုန်ဵနဳြါတ် ၀၁-၈-၃၈၉၃၁၁၊ ၀၁-၈-၃၈၉၃၂၂ ၊ ၀၁-၈-၃၇၈၃၇၀ သို့မဟုတ် ြြန် ောဵေရဵအြွဲ့၊ 

ြြည်တွင်ဵအခွန်မျာဵဦဵစီဵဌာန၊ ရဳုဵအမှတ် (၄၆)၊ ေနြြည်ေတာ်၊ ြုန်ဵနဳြါတ် ၀၆၇-၃၄၃၀၅၂၂၊ ၀၆၇-၃၄၃၀၅၃၃ 
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