ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ် ဥပေဒအမှတ် ၁၆ ။)
၁၃၇၅ ခုနှစ်၊ တေပါင်းလပ
ြ ည့်ေကျာ် ၉ ရက်
(၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၄ ရက်)
ြပည်ေထာင်စုလွှတ်ေတာ်သည် ဤဥပေဒကို ြပဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။
၁။

ဤဥပေဒကို ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒကို ြပင်ဆင်သည့် ဥပေဒ ဟု ေခါ်တွင်ေစရမည်။

၂။

ဤဥပေဒသည် ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ ာေရးနှစ်မှစ၍ အကျိုးသက်ေရာက်ေစရမည်။

၃။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒတွင်ပါရှိေသာ “တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် အခွန်

ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူး” ဆိုသည့် စကားရပ်အစား “ြပည်ေထာင်စု
နယ်ေ ြမ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းေဒသ က ီး သို့မဟုတ် ြပ ည်နယ်အခွန် ဦးစီးဌာနမှူး
သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာအခွန်ရုံး ဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်း က ီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံး
ဌာနမှူး” ဆိုသည့် စကားရပ်ြဖင့် လည်းေကာင်း အသီးသီး အစားထိုးရမည်။
၄။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃ တွင် (က) ပုဒ်မခွဲ (ခ)၊ (ဃ)၊ (စျ)နှင့် (ထ)တို့ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “( ခ ) အခွန်ထမ်း ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အခွန် ေပးေဆာင်ရန် တာ၀န်ရှိသူကို
ဆိုသည်။
(ဃ) ဝန်ေဆာင်မှု ဆိုသည်မှာ အခေက
ြ းေငွ၊ အဖိုးအခ သို့မဟုတ် အဖိုးစားနား
ြဖင့် ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်းကို ဆိုသည်။
( ဈ ) တင်သွင်းသူ ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကို ြဖစ်ေစ၊ ၀န်ေဆာင်မှုကို ြဖ စ်ေစ
မည်သည့ ် နည် း လမ်း ြဖ င့ ်မ ဆို ြပ ည် ပမှ တ င် သ ွ င ် း ေဆာင် ရ ွ က ် သ ူ က ိ ု
ဆိုသည်။
(ထ) ြမ ို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး ဆိုသည်မှာ ဤဥပေဒအရ အခွန်ထမ်းက
ေပးေဆာင် ရမည့် အခွန်ကို စည်း ြကပ်ေကာက်ခံရန် တာ၀န်ေပး ထားသည့်
သက် ဆ ိ ု င ် ရ ာ ြမ ိ ု့နယ် အခွန်ဦးစီး ဌာနမှ ူ းရု ံး ၏ တာ၀န် ခ ံ အရာရှ ိကို
ဆိုသည်။ ယင်း စကားရပ်တွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပေဒပုဒ်မ ၁၀ အရ
တာ၀န် ခွဲေဝေပးအပ်ထားေသာ ဦးစီးအရာရှိများနှင့် ဒုတိယဦးစီးမှူးများ
လည်း ပါဝင်သည်။”
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( ခ ) ပုဒ်မခွဲ (ထ) ၏ ေနာက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဒ)၊ (ဓ) နှင့် (န) တို့ကို ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖည့်စက
ွ ်ရမည် “( ဒ ) ကုန်သွယ်မှု ဆိုသည်မှာ ကုန်စည်ကို လက်ငင်း ြဖစ်ေစ၊ အေကးဖ
ြ င့် ြဖစ်ေစ၊
အ ြခ ား ဆိုင်းငံ့စနစ် ြဖ င့် ြဖ စ်ေစ၊ က ိုတင် အေရာင်းစနစ် ြဖ င့် ြဖ စ်ေစ၊
ကုန်စည်ချင်း လဲလှယ် ြခ င်းစနစ် ြဖ င့် ြဖ စ်ေစ၊ အပ်ကုန်စနစ် ြဖ င့် ြဖ စ်ေစ
ဝယ်ယူ ေရာင်းချသည့် ေဆာင်ရွက်မှုကို ဆိုသည်။
( ဓ ) ကုန်သွယ်မှုေဆာင်ရက
ွ သ
် ူ ဆိုသည်မှာ ကုန်သွယ်မှုကို ကိုယ်တိုင် ြဖစ်ေစ၊
ကိုယ်စားလှယ် အ ြဖ စ် ြဖ စ်ေစ၊ အ ြခ ား မည်သည့်နည်းလမ်း ြဖ င့် ြဖ စ်ေစ
ေဆာင်ရွက်သူကို ဆိုသည်။
( န ) ြပည်ေထာင်စု၏အခွန်အေကာက်ဥပေဒ ဆိုသည်မှာ ဖွ့ဲ စည်းပုအ
ံ ေခ
ြ ခံဥပေဒ
ပါ ြပဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က ြပည်ေထာင်စု
လွှတ်ေတာ်သို့ နှစ်စဉ် တင်သွင်းရမည့် အခွန်အေကာက်များဆိုင်ရာ ဥပေဒ
ကို ဆိုသည်။”
၅။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၄ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၄။

မည်သူမဆို ေအာက်ေဖာ် ြပပါ ေဆာင်ရွက်မှုများအတွက် ဇယား၌ ေဖာ်ြပထားသည့်
အတိုင်း အခွန်ကျသင့် ေစရမည် (က) ြပည်တွင်း၌ ကုန်စည်ထုတ်လုပ် ေရာင်းချ ြခင်း၊
( ခ ) ကုန်စည်တင်သွင်း ြခင်း၊
( ဂ ) ကုန်သွယ်မှု ေဆာင်ရွက်ြခင်း၊
(ဃ) ၀န်ေဆာင်မှု ေဆာင်ရွက်ြခင်း။”

၆။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၅ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၅။

ပုဒ်မ ၄ အရ ကျသင့်ေသာ အခွန်ကို (က) ကုန်စည်တင်သွင်း ြခင်း ြဖစ်ပါက ကုန်စည် တင်သွင်းသူက ေပးေဆာင်
ရမည်။
( ခ ) ကုန်စည်ထုတ်လုပ်ြခင်း သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှု ေဆာင်ရက
ွ ်ြခင်း သို့မဟုတ်
တင်သွင်းလာသည့် ကု န်စည်ကို ြပ န်လည် ေရာင်းချ ြခ င်း သို့မဟု တ်
၀န်ေဆာင်မှု ေဆာင်ရွက် ြခ င်း ြဖ စ်ပါက ကုန်စည် ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ်
ကုန်သွယ်မှု ေဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် ကုန်စည်တင်သွင်းသူ သို့မဟုတ်
၀န်ေဆာင်မှု ေဆာင်ရွက်သူက ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်မီ ေရာင်း
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ရေငွ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်မီ ရေငွနှင့်အတူ ကုန်စည်
ကို ၀ယ်ယူသူ သိ့ု မဟုတ် ၀န်ေဆာင်မှုကို ရယူသူထံမှ အခွန်ကို တစ်ပါတည်း
ေကာက်ခံ ြပီး ေပးေဆာင်ရမည်။
( ဂ ) ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက် ဥပေဒပါ အထူးကုနစ် ည်များြဖစ်ပါက
ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်စည်ကို တင်သွင်းသူက ေပးေဆာင်ရမည်။”
၇။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၆ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၆။

မည်သည့် နှစ်အတွက်မဆို ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက် ဥပေဒဖ
ြ င့် (က) ဤဥပေဒ၏ ေနာက်ဆက်တွဲ ဇယားပါ ေဖာ်ြပချက်များကို ြဖစ်ေစ၊ အခွန်နှုန်း
များကို ြဖစ်ေစ ြပင်ဆင်ြခင်း၊ ြဖည့်စွက်ြခင်း၊ ပယ်ဖျက် ြခင်းတို့ ြပုနိုင်သည်။
( ခ ) အခွန်မစည်း ြက ပ်ထိုက်သည့် ေရာင်းရေငွ သို့မဟုတ် ၀န်ေဆာင်မှုရေငွ
ပမာဏကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။”

၈။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၇ ၏ ေနာက်တွင် ရှင်းလင်းချက်ကို ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖည့်စက
ွ ်ရမည် “ရှင်းလင်းချက်။ ကုသိုလ်ေရး ဆိုသည်တွင် ပညာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ
များနှင့် သဘာဝေဘးအန္တရာယ် ကျေရာက်ခံရသူများအား ကယ်ဆယ်
ေစာင့်ေရှာက်ေရးစသည့် အများ ြပ ည်သူ အကျိုးအတွက် ေထာက်ပံ့
ေပးကမ်းြခင်းများ ပါဝင်သည်။”
၉။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ဥပေဒ ပုဒ်မ ၈ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၈။

(က) ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက်ဥပေဒဖ
ြ င့် ေအာက်ပါတို့ကို ေဆာင်ရွက်
နိုင်သည် (၁) ကုန်စည် တစ်မျိုးမျိုးအတွက် ြဖ စ်ေစ၊ ၀န်ေဆာင်မှု တစ်ရပ်ရပ်
အတွ က ် ြဖ စ် ေ စ၊ အခွ န ် ထ မ် း တစ် ဦ းဦးအတွ က ် ြဖ စ် ေ စ အခွ န ်
ကင်းလွတ်ခွင့် သိ့ု မဟုတ် သက်သာခွင့်ြပုခ
ြ င်း၊ ြပန်လည် ရုပ်သိမ်း
ြခင်း၊
(၂) အသစ် ထူေထာင်ေသာ လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရပ် သို့မဟုတ် လက်ရှိ
ေဆာင်ရွက်ဆဲ လုပ်ငန်းတစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေအာက်ပါတို့ကို
ေဆာင်ရွက်ေပးခ
ြ င်း (ကက) အသစ် တည်ေဆာက်ရာတွင် သို့မဟုတ် ေဆာင်ရွက်ဆဲ
လုပ်ငန်းများတွင် တပ်ဆင် အသုံးြပုရန် ြပည်ပမှ တင်သွင်း
ေသာ စက်ပစ္စည်းများ၊ စက်ကိရိယာများနှင့် အ ြခ ား
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(၃)

ပစ္စည်းများ အေပါ်တွင် အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ်
သက်သာခွင့် ြပုခ
ြ င်း၊
( ခခ ) ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်း သို့မဟုတ် ၀န်ေဆာင်မှု လုပ်ငန်း
စီးပွားြဖစ် စတင်ေသာေန့မှ တစ်ဆက်တည်း ၃၆ လအထိ
နှစ်ကန့်သတ်ချက် ြဖ င့် အခွန် ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ်
သက်သာခွင့် ြပုခ
ြ င်း၊
နိုင်ငံေတာ်အတွင်း ထုတ်လုပ်၍ ြပ ည်ပသို့ တင်ပို့ေရာင်းချေသာ
ကုန်စည် တစ်မျိုးမျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့် သို့မဟုတ်
သက်သာခွင့် ြပုခ
ြ င်း။

( ခ ) ြပ ည်ေထာင်စုအစိုးရသည် ေအာက်ေဖာ် ြပ ပါ ကိစ္စရပ်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ကင်းလွတ်ခွင့်ေပးခ
ြ င်း သို့မဟုတ် သက်သာခွင့်ေပးခ
ြ င်း
ြပုလုပ်နိုင်သည် (၁)

ြပ ည်တွင်း ြပ ည်ပ အလှူရှင်များ၊ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများမှ
နိုင်ငံေတာ်အတွင်း လူမှုေရး၊ ဘာသာေရး၊ ကျန်းမာေရး၊ ပညာေရး
ကိစ္စရပ်များအတွက် လှူဒါန်းသည့် ကုန်စည်များ၊

(၂)

ြပည်တွင်း ြပည်ပ အဖွဲ့အစည်းများမှ နိုင်ငံေတာ်သို့ အေထာက်အပံ့
များ အဖ
ြ စ် ေပးအပ်ေသာ ကုန်စည်များ၊

(၃)

နိုင်ငံေတာ်၏ ဖွွံ့ ြဖ ိုးတိုးတက် ေရးအတွက် ေဆာင်ရွက်ေပးလျက်
ရှ ိ သ ည် ့ အလှ ူ ရှ င ် န ိ ု င ် င ံ မ ျား၊ နိ ု င ် င ံ တ ကာ အဖွ ဲ ့ အစည် း များမှ
ပညာရှင်များ၊ ကျွမ်းကျင်သူများ ြမ န်မာနိုင်ငံအတွင်း ေနထိုင်စဉ်
အသုံး ြပုရန် တင်သွင်းလာသည့် အသုံးအေဆာင်ပစ္စည်းများ၊

(၄)

တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ အပ
ြ န်အလှန် အခွင့်အေရးမူ (Reciprocal
Basis) အရ သံတမန်များနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ကုန်စည်များ။”

၁၀။
ကုန်သွ ယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၅ ပုဒ်မခွဲ (ဂ)၏ ေနာက်တွင် ပုဒ်မခွဲ (ဃ)ကို
ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖည့်စွက်ရမည် “(ဃ) လစဉ်ပုံေသနှုန်းထားဖ
ြ င့် အခွန်ေပးေဆာင်သူ။”
၁၁။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၅ ေနာက်တွင် ပုဒ်မ ၁၅-က ကို ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖည့်စက
ွ ်ရမည် -
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“၁၅ - က။

မည်သူမဆို ြမ န်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ခွာသွားမည့်သူ ြဖ စ်ပါက ဤဥပေဒအရ
အခွန် ေပးေဆာင်ရန် စီမံ ြပီးေက
ြ ာင်း ေထာက်ခံစာ လက်မှတ်ကို စည်းမျဉ်း
များပါ သတ်မှတ်ချက်များ နှင့်အညီ ရယူရမည်။
သို့ရာတွင် ယင်းကိစ္စနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြပည်ေထာင်စုအစိုးရ ဘ ာေရး
၀န် ကီးဌာနသည် အမိန့်ေ ြကာ် ြငာစာ ထုတ် ြပန်၍ ြွခင်းချက်ြပုနိုင်သည်။”

၁၂။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ပုဒ်မခွဲ (ခ)ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “( ခ ) အခွန်ထမ်းသည် မိမိနှင့် သက်ဆိုင်ေသာ မည်သည့် အမိန့်ကိုမဆို မေကျနပ်လျှင်
စည်းမျဉ်းများ နှင့်အညီ အယူခံဝင်ခွင့်ရှိသည်။ အခွန်ထမ်းသည် ြမို့နယ်အခွန်
ဦးစီးဌာနမှူးက ချမှတ်သည့် အမိန့်ြဖစ်ပါက အခွန် ေတာင်းခံလွှာ သို့မဟုတ် မိမိ
မေကျနပ်ေသာအမိန့် ရရှိသည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း သုံးဆယ်အတွင်း အယူခံလွှာ
တင်သွင်းရမည်၊ ြပ ည်ေထာင်စုနယ်ေြမ အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်း
ေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ် အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာ
အခွန်ရုံး ဌာနမှူး သို့မဟုတ် အခွန်ထမ်း ကီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူးက ချမှတ်
သည့် အမိန့်ကို မေကျနပ်လျှင် အယူခံအခွန်ထမ်း သို့မဟုတ် ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီး
ဌာနမှူးသည် ယင်း မေကျနပ်ေသာ အမိန့်ရရှိသည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း ေခ
ြ ာက်ဆယ်
အတွင်း အယူခံလွှာကို တင်သွင်းရမည်။ ကာလစည်းကမ်းသတ် တွက်ချက်ရာတွင်
ေအာက်ပါ ကာလများကို နုတ်ပယ်ရမည် (၁) အယူခံဝင်လိုသည့် အမိန့် မိတ္တူကူးရန် လိုအပ်ေသာ ကာလ၊
(၂)

အခွန်အေကျမေပးသွင်းဘဲ အယူခံခွင့် ေတာင်းခံရယူသည့် ကာလ။”

၁၃။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၁၉ ၏ ေနာက်တွင် ပုဒ်မ ၁၉-က ကို ေအာက်ပါအတိုင်း
ြဖည့်စက
ွ ်ရမည် “၁၉-က။ (က) အခွန်အယူခံခုံအဖွဲ့၏ အမိန့်တွင် ဥပေဒေက
ြ ာင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ေဖ
ြ ရှင်း
ရမည့် အချက်တစ်ခုခုေပါ်ေပါက်လျှင် အခွန်ထမ်းကြဖစ်ေစ၊ ြပည်ေထာင်စု
နယ်ေြမအခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် တိုင်းေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီများဆိုင်ရာအခွန်ရုံးဌာနမှူး သို့မဟုတ်
အခွန်ထမ်း က ီးများဆိုင်ရာ အခွန်ရုံးဌာနမှူးက ြဖ စ်ေစ ြပ ည်ေထာင်စု
တရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်သို့ လွှဲအပ် ဆုံးြဖတ်ေစရန် အခွန်အယူခံ ခုအ
ံ ဖွ့ဲ ထံသ့ုိ
ယင်းအဖွ့ဲ ၏ အမိန့်ရရှိသည့်ေန့မှ ရက်ေပါင်း ေခ
ြ ာက်ဆယ်အတွင်း အဆိုြပု
နိုင်သည်။
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( ခ ) ပုဒ်မခွဲ(က)အရ အဆိုြပုချက်ကို အခွန်အယူခံ ခုံအဖွဲ့က ြငင်းပယ်လျှင်
ယင်းသို့ ြငင်းပယ်ြခင်း ခံရသူက ြငင်းပယ်သည့်အမိန့် ရရှိသည့်ေန့မှ
ရက်ေပါင်း ေခ
ြ ာက်ဆယ်အတွင်း ြပည်ေထာင်စုတရားလွှတ်ေတာ်ချုပ်သို့
ေလျှာက်ထားနိုင်သည်။”
၁၄။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၁ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၂၁။ မည်သမူ ဆို လုံေလာက်ေသာ အေက
ြ ာင်းမရှဘ
ိ ဲ ေအာက်ပါ ပျက်ကွက်မှု တစ်ရပ်ရပ်
ရှိလျှင် ထိုသူအား ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးသည် သက်ဆိုင်ရာ ပျက်ကွက်မှု
တစ်မျိုးစီအတွက် ေအာက်ေဖာ် ြပပါ သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်းအတိုင်း ဒဏ်ေငွအြဖစ်
ေပးေဆာင် ေစရမည်။ ထိုသို့ဒဏ်ေငွ ေပးေဆာင်ရာတွင် ပုဒ်မခွဲ(စ)ပါ ဒဏ်ေငွကို
ဘ ာနှစ် ကုန်အထိ ေစာင့်ဆိုင်းရန် မလိုဘဲ သီးြခား စည်း ြကပ် ေကာက်ခံရမည် (က) မှတ်ပုံတင်ရန် ပျက်ကွက် ြခင်း၊ လုပ်ငန်းစတင်ေ ြကာင်း အေက
ြ ာင်း ြကားစာ
ေပးပို့ရန် ပျက်ကွက်ြခင်းအတွက် စည်း ြကပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ်
ရာခိုင်နှုန်း၊
( ခ ) သတ်မှတ်ထားေသာ အချိန်အတွင်း လစဉ် ကျသင့်အခွန် ေပးသွင်းရန်
ပျက်ကက
ွ ် ြခင်း၊ သုံးလတစ် ကိမ် ေက
ြ ညာလွှာ ေပးပို့ရန် ပျက်ကွက်ြခင်း၊
နှစ်ချုပ်ေ ြကညာလွှာ ေပးပို့ရန် ပျက်ကွက် ြခင်းတို့အတွက် ပျက်ကွက်မှု
တစ်မျိုးစီအလိုက် စည်း ြကပ်မှုအရ ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်း၊
( ဂ ) နှစ်ချုပ်ေ ြကညာလွှာအရ ကျသင့်ေသာ အခွန်ကို ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက်
ြခင်း၊ စည်း ြကပ်မှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ စစ်ေဆးရန် အေက
ြ ာင်း ြကား ေခါ်ယူ ြခင်း
ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက် ြခင်းတို့အတွက် ပျက်ကွက်မှု တစ်မျိုးစီအလိုက်
စည်း ြကပ်မှုအရ ထပ်မံေပးသွင်းရမည့် အခွန်၏ တစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်း၊
(ဃ) အခွန်ေပးေဆာင်ရန် သတ်မှတ်ေပးထားေသာ သို့မဟုတ် တိုးြမှင့်ေပးထား
ေသာ ရက်အတွင်း ေပးသွင်းရန် ပျက်ကွက် ြခင်းအတွက် စည်း ြကပ်မှုအရ
ထပ်မံေပးသွင်းရမည့် အခွန်၏ တစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်း၊
( င ) ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် စည်းမျဉး် အရ သတ်မှတ်ထားေသာ ေပ
ြ စာ သိ့ု မဟုတ်
ေငွလက်ခံ ရရှိေ ြက ာင်း အေထာက်အထား ထားရှိရန် ပျက်ကွက် ြခ င်း
အတွက် စည်း ြကပ်မှုအရ ကျသင့် အခွန်၏ တစ်ဆယ် ရာခိုင်နှုန်း၊
( စ ) ေပ
ြ စာ သို့မဟုတ် ေငွလက်ခံ ရရှိေ ြကာင်း အေထာက်အထားကို ထားရှိ
ေသာ်လည်း ဝယ်ယူသူ သို့မဟုတ် ၀န်ေဆာင်မှုရယူသူထံသို့ ထုတ်ေပးရန်
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ပျက်ကွက်ေ ြကာင်းကို ြမို့နယ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူးက စစ်ေဆးေတွ့ရှိပါက
ယင်းသို့ ပျက်ကွက်ြခင်းအတွက် ေပ
ြ စာ သို့မဟုတ် ေငွလက်ခံရရှိေ ြကာင်း
အေထာက်အထား တန်ဖိုးအေပါ် ကျသင့်အခွန်၏ တစ်ရာ ရာခိုင်နှုန်း။”
၁၅။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၂၇ ကို ေအာက်ပါအတိုင်း အစားထိုးရမည် “၂၇။ မည်သည့်နှစ်အတွက်မဆို ကုန်စည်တစ်မျိုးမျိုးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ်ေစ၊ ၀န်ေဆာင်မှု
တစ်ရပ်ရပ်နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ြဖစ်ေစ ေရာင်းရေငွ သို့မဟုတ် ဝန်ေဆာင်မှု ရေငွတွင်
နိုင်ငံ ြခားေငွ ပါဝင်ပါက ြပည်ေထာင်စု၏ အခွန်အေကာက် ဥပေဒဖ
ြ င့် အခွန်
ကျသင့်ေစရန် သတ်မှတ်နိုင်သည်။”

၁၆။

ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၀ တွင် ပါရှိေသာ “ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ၀န်ေဆာင်မှု

ေဆာင်ရွက်သူ၊ ကုန်တင်သွင်းသူ” ဆိုသည့် စကားရပ်အစား “ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်သွယ်မှု
ေဆာင်ရွက်သူ၊ ၀န်ေဆာင်မှု ေဆာင်ရွက်သူ၊ တင်သွင်းသူ” ဆိုသည့် စကားရပ် ြဖင့် အစားထိုးရမည်။
၁၇။
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ဥပေဒ ပုဒ်မ ၃၀ ၏ ေနာက်တွင် ပုဒ်မ ၃၁၊ ၃၂ နှင့် ၃၃ တို့ကို
ေအာက်ပါအတိုင်း ြဖည့်စွက်ရမည် “၃၁။ သွင်းကုန် တင်သွင်းမှုအေပါ် ေကာက်ခံရရှိေငွမှအပ ြဖစ်သည့် တိုင်းေဒသကီး
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်အလိုက် ြမန်မာကျပ်ေငွ ြဖင့် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် ေကာက်ခံ
ရေငွအေပါ် ြပည်ေထာင်စုအစိုးရအဖွဲ့က တိငု း် ေဒသကီး သို့မဟုတ် ြပည်နယ်
အလိုက် သတ်မှတ်ရာခိုင်နှုန်း အချိုးအတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းေဒသ က ီး
သို့မဟုတ် ြပည်နယ်ဘ ာရန်ပုံေငွသို့ ေပးသွင်းနိုင်သည်။
၃၂။ ကုန်စည်ထုတ်လုပ် ြခ င်း သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှု ေဆာင်ရွက် ြခ င်း သို့မဟုတ်
တင်သွင်းလာသည့် ကုန်စည်ကို ြပန်လည်ေရာင်းချခ
ြ င်း သို့မဟုတ် ၀န်ေဆာင်မှု
ေဆာင်ရွက် ြခ င်း ြဖ စ်ပါက ကုန်စည်ထုတ်လုပ်သူ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်မှု
ေဆာင်ရွက်သူ သို့မဟုတ် တင်သွင်းသူ သို့မဟုတ် ၀န်ေဆာင်မှု ေဆာင်ရွက်သူသည်
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန် မကျသင့်မီ ေရာင်းရေငွ သို့မဟုတ် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
မကျသင့်မီ ၀န်ေဆာင်မှု ရေငွ နှင့်အတူ ကုန်စည်ကို ၀ယ်ယူသူ သို့မဟုတ်
၀န်ေဆာင်မှုကို ရယူသူထံမှ အခွန်ကို တစ်ပါတည်း ေကာက်ခံြပီး ေပ
ြ စာ သို့မဟုတ်
ေငွလက်ခံရရှိေ ြကာင်း အေထာက်အထား ထုတ်ေပးခ
ြ င်းကို စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ
ေဆာင်ရွက်ရမည်။
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သို့ရာတွင် အထူးကုန်စည် ထုတ်လုပ် ေရာင်းချ ြခ င်း ြဖ စ်ပါက ေ ြပ စာ
သို့မဟုတ် ေငွလက်ခံ ရရှိေ ြကာင်း အေထာက်အထား ထုတ်ေပးခ
ြ င်းကို စည်းမျဉ်း
များနှင့်အညီ ေဆာင်ရွက်ရမည်။
၃၃။ အထူးကုန်စည်များ ထုတ်လုပ်ေရာင်းချခ
ြ င်းနှင့် ြပည်ပမှ တင်သွင်း ြခင်းအေပါ်
အခွန်အမှတ်တံဆိပ် ကပ်နှိပ်ေရာင်းချေစခ
ြ င်းနှင့် ပတ်သက်၍ စည်းမျဉ်းများဖ
ြ င့်
သတ်မှတ်နိုင်သည်။”

ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ် ဖွဲ့စည်းပုံအေခ
ြ ခံဥပေဒအရ ကျွနု်ပ်လက်မှတ်ေရးထိုးသည်။

(ပုံ) သိန်းစိန်
နိုင်ငံေတာ်သမ္မတ
ြပည်ေထာင်စုသမ္မတြမန်မာနိုင်ငံေတာ်

