အခွန်ရ ှောင်တိမ်း် ခခင််း
ရက်စွဲ။ ၂၀၁၇ ခုနှစ၊် သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်
အကျဉ််းချျုပ်
အခန်ရရှှောင်တိမ််းမှုြည် နိုင်ငံြှော်းတစ်ဦ်းချင််းစီြှောမက ပြည်တင််းပြည်ြ လုြ်ငန််းရှင်မျှော်းက
မိမိတိုို့ရြ်းရ

ှောင်ရမည် အခန်မျှော်းကို ရည်ရယ်ချက်ရှိရှိပြင် ရြ်းရ

လုြ်ရြ်ပြစ်ြည်။

ှောင်ရန် ြျက်ကက်ြည် တရှော်းမဝင်

အရသကှောင််းအမျိ ်းမျိ ်းရသကှောင် ြံုစံအမျိ ်းမျိ ်းပြင် အခန်ရရှှောင်တိမ််းတတ်သကြည်။

ဤစှောတမ််းတိုတင် အခန်ရရှှောင်တိမ််းမှု အနက်အဓိြပါယ်နှင် အခန်ရရှှောင်တိမ််းမှု ပြစ်ြှော်းရြည်
အရသကှောင််းရင််းမျှော်းကို ရြှော်ပြထှော်းြါြည်။ ထိို့ုအပြင် ပမန်မှောနိုင်ငတ
ံ င် လက်ရှိပြစ်ရြေါ်ရနြည်
အခန်ရရှှောင်တိမ််းမှု၊

အစို်းရ၏ရ

ှောင်ရက်ချက်မျှော်းနှင်

နိုင်ငတ
ံ ကှောတင်

အခန်ရရှှောင်တိမ််းမှုကို

ကှောကယ်ရန် ကျင်ြံု်းရနြည် နည််းလမ််းမျှော်းကိုလည််း ထည်ြင််းရြှော်ပြထှော်းြါြည်။ ပမန်မှောနိုင်ငံ၌
အခန်ရရှှောင်တိမ််းမှုကို ြက်

ိုင်ရှောဌှောနမျှော်းနှင်ြညှောရှင်မျှော်းက ြုရတြနပြ ကှော ြီ်းြနို့်ပြ စုထှော်းြည်

အချက်အလက်မျှော်း အတိအကျ ရရှိရန်မှှောခွဲယဉ််းလှြါြည်။ ယခုစှောတမ််းတိုတင် ြတင််းဌှောနမျှော်းနှင်
အပခှော်းရြှောအရင််းအပမစ်မျှော်းမှရရှိရြှော အခန်ရရှှောင်တိမ််းမှုနှင် ြက်

ိုင်ြည် ြတင််းအချက်အလက်

မျှော်းကို ရြှော်ပြထှော်းြါြည်။

ြုရတြနစှောတမ််းတိုအမှတ် (၄၀)

မှောတိကှော
အခန််း

အရ ကှောင််းအ ှော

စှောမျက်နှော

-

နိဒါန််း

၁

၁

အခန်ရရှှောင်တိမ််းမှု၏ အဓိြပှောယ်နှငပြစ်
် ြှော်းရြည် အရသကှောင််းအရင််းမျှော်း

၂

၂

ပမန်မှောနိုင်ငံရှိ အခန်ရရှှောင်တိမ််းမှုပြဿနှောမျှော်း

၃

၃

ပမန်မှောနိုင်ငံတင် အခန်ရရှှောင်တိမ််းမှု တိုက်ြျက်ပခင််း

၄

နိုင်ငံတကှောတင် အခန်ရရှှောင်တိမ််းမှုကို ကှောကယ်ရန်လြ
ု ်ရ

ိုင်ရှော ရ

ှောင်ရက်ချက်မျှော်း
ှောင်ချက်မျှော်းနှင်

နည််းလမ််းမျှော်း
၅

နိုင်ငံတကှောတင် ရ

-

နိဂံု်း

၅

၇
ှောင်ရက်ရနမှုမျှော်းအှော်း နိှုင်း် ယှဉ်ရလလှောပခင််း

၁၀
၁၃

အခွနရ
် ှောင်တမ
ိ ််းခခင််း
နိဒါန််း
၁။

အခွန်ကကောက်ခံခခင််းသည် နိိုင်ငံကတော်အစိို်းရ၏ အသံို်းစရိတ်မ ော်း ကောမိကစရန်အတွက် ဘဏ္ဍောကငွ

ရရိကရ်းကိိုသော ဦ်းတည်ကကောက်ခံခခင််းမဟိုတ်ဘဲ နိင
ို ်ငံကတော်အစိို်းရအကနခြင့်် ဘဏ္ဍောကရ်းဆိိုင်ရော မူဝါဒမ ော်း
ခ မတ် အကကောင်အထည်ကြော် ကဆောင်ရွက်နိိုငရ
် န် ခြစ်ပါသည်။
၂။

ကတော်လန်ကရ်းကကောင်စီလက်ထက်တွင် ခပည်တွင်း် အခွန်မ ော်း ဦ်းစီ်းဌောနအကနခြင့်် ၁၉၇၂-၇၃

ဘဏ္ဍောနစ်မ ၁၉၇၅-၇၆ ဘဏ္ဍောနစ်အထိ ကအောက်ပါ အခွန်အကကောက် (၉) မ ိ ်းကိို ကကောက်ခံခဲ့်သည်(က)

ဝင်ကငွခွန်။

(ခ)

ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန််းခွန်။

(ဂ)

ယစ်မ ိ ်းခွန်။

(ဃ)

နိိုင်ငံအတွင််း အကကောက်ခွန်မ ော်း။

(င)

ကအောင်ဘောကလသိန််းဆိုခွန်။

(စ)

တံဆိပ်ကခါင််းခွန်။

(ဆ)

ကခမခွန်အရပ်ရပ်။

(ဇ)

အင််းအိိုင်ခွန်နင့််

( စ ) ဓောတ်သတထ ပစစည််းထိုတ်ယူသည့််အတွက် အခွန်။
၃။

ထိို့ခို ပင် ၁၉၇၆-၇၇ ဘဏ္ဍောနစ်မ ၁၉၈၈-၈၉ ဘဏ္ဍောနစ်အထိ ကိုန်စည်နင့်် ဝန်ကဆောင်မှုခွန်ကိိုပါ

ထည့််သွင်း် ၍ အခွန် (၁၀) မ ိ ်း ကကောက်ခံခဲ့်သည်။
၄။

ခပည်ကထောင်စိုအစိို်းရသစ်လက်ထက်တွင် ခပည်တွင််းအခွန်မ ော်း ဦ်းစီ်းဌောနအကနခြင့်် ၂၀၁၁-၂၀၁၂

ဘဏ္ဍောနစ်မစ၍ အခွန် (၄) မ ိ ်း ခြစ်သည့်် ဝင်ကငွခွန်၊ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန််းခွန်၊ တံဆိပ်ကခါင််းခွန်နင့််
ကအောင်ဘောကလ သိန််းဆိုခွန်တိိုို့ကိို ကကောက်ခံလ က်ရိသည်။1

1

ခပည်တွင််းအခွန်မ ော်းဦ်းစီ်းဌောန၊ ခပည်တွင််းအခွန်မ ော်းဦ်းစီ်းဌောန၏ သမိိုင််းနင့်် ကကောက်ခံခဲ့်ကသော အခွန်အမ ိ ်းအစော်းမ ော်း၊ available

from; http://www.mof.gov.mm/my/content, on 3 August 2017.

2
အခန််း (၁)
အခွန်ရ ှောင်တိမ််းမှု၏ အဓိပ္ပါယ်နင့်် ခြစ်ပ္ွှော်း သည့်် အရ
အခွန်ရ ှောင်တိမ််းမှု၏ အန
၅။

ှောင််းအ င််းမ ှော်း

်အဓိပ္ါပ ယ်

အခွန်ကရောင်တိမ််းခခင််းဆိိုသည်မော ကပ်းကဆောင်ရမည့််အခွန်ကိို ရည်ရွယ်ခ က် ရရ
ိ ခိ ြင့်် မကပ်းဘဲ (သိ)ိုို့

ကပ်းကဆောင်ရန် ပ က်ကွက်သည့်် တရော်းမဝင်သည့်် လိုပ်ရပ်တစ်ခိုခြစ်သည်။ စီပွော်းကရ်းလိုပ်ငန််းတွင် အခွန်
ကရောင်ခခင််းသည် ဝင်ကငွခွန်၊ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန််းခွန်၊ ယစ်မ ိ ်းခွန်နင့်် အခခော်းကသော နိိုင်ငံကတော် အခွန်မ ော်းစွောနင့််လည််း
ဆက်စပ်လ က်ရိသည်။ အခွန်ကရောင်တိမ််းသည့်် အခပ အမူမ ော်းမော(က)

ရည်ရွယ်ခ က်ရိရိခြင့်် မိမိဝင်ကငွမ ော်းကိို က ကညောလော မတင်ခပခခင််း။

(ခ)

မိမိဝင်ကငွမ ော်းကိို က ကညောကသော်လည််း မိမိအမန်တကယ်ရရိသည့်် ပမောဏထက် ကလ ော့်ခ
တင်ခပခခင််း။

(ဂ)

မိမိ၏လိုပ်ငန််းဝင်ကငွနင့်် ကိုန်က ကငွမ ော်း၏အခ က်အလက်မ ော်းကိို လိမ်လည် တင်ခပခခင််း။

(ဃ)

ရည်ရွယ်ခ က်ရိရိခြင့်် အမန်တကယ်ကပ်းကဆောင်ရမည့်် ပမောဏထက် အလွန်နည််းပါ်းသည့််
ပမောဏသော ကပ်းကဆောင်ခခင််းတိိုို့ခြစ်သည်။2

အခွန်ရ ှောင်တိမ််းမှုခြစ်ပ္ွှော်း သည့်် အရ
၆။

ှောင််း င််းမ ှော်း

အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုသည် အခွန်ကပ်းကဆောင်ရမည့်် ပမောဏခမင့််မော်းပပီ်း ခပည်သူူ့အက ိ ်းခပ ဝန်ကဆောင်မှု

ကပ်းသည့်် ကဏ္ဍမ ော်းတွင် ခပန်လည်ခွဲကဝမှုမ ော်းမော နည််းပါ်းသည့််အတွက် မ တမှုမရိဟို ယူဆကသောက ကောင့််
လည််းကကောင််း၊ ခပည်သူူ့အခွန်မ ော်းကိို မည်သိိုို့သံို်းစွဲသည်ကိို ပွင့််လင််းခမင်သောမှု မရိခခင််းက ကောင့်် လည််းကကောင််း၊
အခွန်ကရောင်တိမ််းခခင််းသည် ဂိုဏ်သိကခောက ဆင််းကစသည့်် ရက်စရောကကောင််းသည်ဟို မယူဆကသောက ကောင့််
လည််းကကောင််း၊

လောဘ်စော်းသည့််

အခွန်ကကောက်အရောရိမ ော်းနင့််

လိိုက်နောရမည့််

အခွန်ဥပကဒမ ော်း

အော်းနည််းခခင််းက ကောင့််လည််းကကောင််း အခွန်ကပ်းကဆောင်ရမည့််သူမ ော်း အခွန်မကဆောင်ဘဲ အခွန် ကရောင်တိမ််းကလ့်
ရိ ကသည်။3

2

Hillman, A, L.2009. Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government. 2nd ed.

Cambridge University Press. USA- NY. Retrieved from: https://books.google.com.mm/books on 28 May 2015
3

Ibid

3
၇။

ထိိုို့အခပင် အခွန်ကရောင်ခခင််းသည် အစိို်းရအော်း ယံို ကည်မှုမရိခခင််းက ကောင့််လည််းကကောင််း၊ ခပည်သူ

မ ော်းသည် ၎င််းတိိုို့ကပ်းကဆောင်ရသည့်် အခွန်မ ော်းကိို အစိို်းရမ မည်သိိုို့ အသံို်းခပ သည်ကိို အသိ မကပ်းခခင််း
(သိ)ိုို့ မသိရိခခင််းက ကောင့််လည််းကကောင််း အခွန်ကရောင်တိမ််းကလ့်ရိ ကသည်။4
၈။

အခွန်ကရောင်တိမ််းခခင််းသည် နိိုင်ငက
ံ တော်၏ဘဏ္ဍောကငွကိို ဆိို်းရွော်းစွောထိခိိုက်ကစနိင
ို ်သည်သောမက

နိိုင်ငံ၏ စီ်းပွော်းကရ်း၊ လူမှုကရ်းနင့်် ဒီမိိုကကရစီလမ််းစဉ်မ ော်းကိိုပါ ထိခိိုက်ကစနိိုင်ပါသည်။ နိိုငင
် က
ံ ပါင််း (၁၄၅)
နိိုင်ငံကိို အကခခခံထော်းသည့်် သိုကတသနကလ့်လောခ က်မ ော်းအရ အခွန်ကရောင်တိမ််းခခင််းက ကောင့်် ထိိုနိိုငင
် ံ
မ ော်းတွင် နစ်စဉ် အကမရိကန်ကဒေါ်လော ၃.၁ ထရီလီယံ ဆံို်းရံှု်းသည်ကိို ခမင်ကတွွေ့ရပါသည်။ ဥပမောအော်းခြင့််
UK တွင် အခွန်ကရောင်တိမ််းခခင််းက ကောင့်် တစ်နစ်လ င် အကခခခံအော်းခြင့်် ယူရိို ၆၉.၉ ဘီလီယံ ဆံို်းရံှု်းလ က်
ရသ
ိ ည်။ ထိပ
ို မောဏသည် နိိုင်ငံ့်က န််းမောကရ်းအသံို်းစရိတ်၏ ၅၆ ရောခိိုင်နှုန််းနင့်် ညီမ သည်။5
၉။

ခမန်မောနိိုင်ငံတွင်မူ အခွန်ကရောင်တိမ််းခခင််းက ကောင့်် နိိုင်ငံကတော်ဘဏ္ဍောကငွ မည်မ ဆံို်းရံှု်းသည်ကိို

ကြော်ခပထော်းခခင််း မရိကသော်လည််း အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုက ကောင့်် နိိုင်ငံကတော်၏ဘဏ္ဍောကငွမ ော်း ရသင့််သကလောက်
မရရိဘဲ ခြစ်ကနပါသည်။6
အခန််း (၂)
ခမန်မှောနိိုင်ငံ ိ အခွန်ရ ှောင်တိမ််းမှုခပ္ဿနှောမ ှော်း
ခမန်မှောနိိုင်ငံ၏ အခွန်ရ
၁၀။

ှော

ခ
် ံမှုမ

ရ
ိ ငွမ ှော်း

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍောကရ်းနစ်တွင် နိိုငင
် က
ံ တော်၏ဝင်ကငွမော က ပ်ကငွကပါင််း ၁၉.၉၃၂ ထရီလီယံ

ရရိခဲ့်ပပီ်း ယခင်နစ်မ ော်းနင့််ယဉ်၍ တိို်းခမင့််ရရိလောသည့်် အခွန်ရကငွမော က ပ်ကငွထရီလီယံကပါင််း ၅.၉၃၆ ထိ
ရရိခဲ့်ပါသည်။ ထိပ
ို မောဏသည် နိိုင်င့်ဂ
ံ ဒီ ီပီ၏ ၈.၉၆ ရောခိိုင်နှုန််းခြစ်သည်။7
၁၁။

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခိုနစ်အတွက် အခွန် ကဒေါ်လော ၂ ဘီလီယံ နီ်းပါ်း ကကောက်ခံနိိုင်ခဲ့်ရော ၂၃၅၆.၃၃၈

ဘီလီယံက ပ်ကိို ဝင်ကငွခွန်မ လည််းကကောင််း၊ ၂၁၀၇.၁၈၂ ဘီလီယံက ပ်ကိို အခမတ်ခွန်မလည််းကကောင််း၊
၁၃၉.၃၉၉ ဘီလီယံက ပ်ကိို တံဆိပ်ကခါင််းခွန်မလည််းကကောင််း၊ ၃၄.၁၃၈ ဘီလီယံက ပ်ကိို ကအောင်ဘောကလ

4

Hillman, A,L.2009. Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government. 2 nd ed.

Cambridge University Press. USA-NY. Retrieved from: https://books.google.com.mm/books on 28 May 2015
5

Jenner, M. 2011. Tax avoidance costs UK economy Euro 69.9 billion a year. NewStatesman. Retrieved from:

http://www.newstatesman.com/blogs/the-staggers/2011/11/tax-avoidance-justice-network on 15 June 2015
6
7

Ibid
Kyaw Hsu Mon,2015.Corporate tax Evaders to Lose Their Licenses. The Irrawaddy. Retrieved from:

http://www.irrawaddy.org/business/corporate-tax-evaders-lose-licenses.html on 1 June 2015

4
သိန််းဆိုခွန်မ လည််းကကောင််း အသီ်းသီ်းရရိခဲ့်ပါသည်။8 သိိုို့ကသော်လည််း နိိုင်ငက
ံ တော်၏ အသံို်းစရိတ်မော
ရရိထော်းသည့်် ဝင်ကငွထက် ကက ော်လွန်ကနကသောက ကောင့်် နစ်စဉ်နင့််အမ ဘတ်ဂ က် လိိုကငွခပကနခခင််း ခြစ်သည်။9
၁၂။

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခိုနစ်တွင် က ပ်သန််းကပါင််း ၄၆၀၀ ခန်ို့ ကကောက်ခံနိိုင်ခဲ့်သည်။10 ၂၀၁၇-၂၀၁၈

ဘဏ္ဍောနစ်တွင် က ပ် ၆၄၈၁.၀၀၈ ဘီလီယံ လ ောထော်းကကောက်ခံမည်ခြစ်သည်။11
စ်းပ္ွှော်းရ ်းလိုပ္်ငန််း င်မ ှော်းမ အခွန်ရ ှောင်တိမ််းမှုမ ှော်း
၁၃။

ခရိိုနီမ ော်းအပါအဝင် အခွန်ကပ်းကဆောင်ရမည့််သူ ထက်ဝက်ကက ော်သည် အခွန်ကရောင်တိမ််းကလ့်

ရိ ကသခြင့်် ခမန်မောနိိုငင
် ံ၏ အခွန်စနစ်အော်း ခပန်လည်ခပ ခပင်ရန် ဥပကဒခပ သူမ ော်းက ကတောင််းဆိိုခဲ့် က
ပါသည်။ လက်ရိ အခွန်စနစ်အတိိုင််း သွော်းမည်ဆိိုပါက ခမန်မော့်စီ်းပွော်းကရ်းသည် အကရွေ့ကတောင်အောရ
နိိုင်ငံမ ော်းနင့်် ယဉ်ပပိ င်နိိုင်ရန်မော အခက်အခဲမ ော်းစွောနင့်် ခြတ်သန််းရမည်ခြစ်သည်။ ခမန်မောနိိုင်ငံမ အခ ိ ွေ့ကသော
အကကီ်းဆံို်း စီ်းပွော်းကရ်းလိုပ်ငန််းရင်ကကီ်းမ ော်းပင်လ င် ခပည်တွင််းအခွန်မ ော်းဦ်းစီ်းဌောနမ ထိုတ်ခပန်ခဲ့်သည့််
အခွန်ကဆောင်ရန် ပ က်ကက
ွ ်စောရင််းမ ော်းထဲတွင် ပါဝင်ကနခဲ့်ပါသည်။12
၁၄။

အခွန်ကရောင်တိမ််းခခင််းသည် ခမန်မောခပည်၌ ကရရည်အခမစ်တွယ်ခဲ့်သည့်် ခပဿနောခြစ်ကော၊

၂၀၁၂ ခိုနစ်တွင် အခွန်မကပ်းကဆောင်သည့်် ကိုမပဏီကပါင််းသည် တစ်နိိုင်ငံလံို်းတွင် ၁၀၆၇ဝ ခို ရိခဲ့်သည်။
ခမန်မော့်ကိုမပဏီမ ော်းအက်ဥပကဒ ပိုဒ်မ-၂၄၃ တွင် သက်ဆိိုင်ရောအောဏောပိိုင်မ ော်းမ အခွန်ကရောင်တိမ််းကသော
ကိုမပဏီမ ော်းကိို လိုပ်ငန််းလိင
ို စ
် င်မ ော်း သိမ််းနိိုင်သည်ဟို ခပဋ္ဌောန််းထော်းပါသည်။ ၂၀၁၅ ခိုနစ် ကြကြော်ဝါရီ
လတွင် ကိုမပဏီကပါင််း ၂၀၀ ခန်ို့သည် အခွန်ကရောင်တိမ််းခခင််းက ကောင့်် တရော်းဝင် မတ်ပံိုတင်ထော်းသည်မ
ရိုပ်သိမ််းရန် ထိုတခ် ပန်ခံခရ
ဲ့် ပါသည်။13

8

http://www.irdmyanmar.gov.mm/AnnouncementView.aspx?Link=Custom (viewed-5 January 2016)

9

Htoo Thant, 2014. Government requests K 2.2 trillion as tax revenue rises 20 pc. Myanmar Times. Retrieved from
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on 22 June 2015
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www.tachileik.net/2016/08/akk.html on 23 June 2017

11

http://www.simon-vlog.com/2017/02/blog-post_944.html#axzz4qYgmRUUu

12

Lawi Weng and Thet Swe Aye. 2013. Amid Mass Tax Evasion, Burmese Pbulic Demands Reform. The Irrawaddy.
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5
အခန််း (၃)
ခမန်မှောနိိုင်ငံတွင် အခွန်ရ ှောင်တိမ််းမှု တိို
၁၅။

်ြ

်ခခင််းဆိိုင် ှော ရဆှောင် ွ

်ခ

်မ ှော်း

အခွန်ကငွမ ော်း မန်ကန်စွောကကောက်ယူရရိနိိုင်ကရ်းအတွက် နိိုင်ငံကတော်အစိို်းရအကနခြင့်် အခွန်မူဝါဒ

နင့်် အသံို်းစရိတ်ဆိိုင်ရော ဘဏ္ဍောကရ်းမူဝါဒမ ော်း ခ မတ်၍ ကဆောင်ရွက်လ က်ရိသည်။ အခွန် မူဝါဒတွင်(က)

နိိုင်ငံကတော်တွင် ညီညွတ်မ တကသော အရအသံို်း ကငွက က်းစနစ်ကိို ခြစ်ကပေါ်ကစပပီ်း ကငွက က်း
လည်ပတ်မှုကိို မန်ကန်ကစရန်၊ ကငွက က်းကြောင််းပွမှု မကပေါ်ကပါက်ကအောင် ထိန််းသိမ််း
ကပ်းရန်။

(ခ)

ခပည်တွင််းစော်းသံို်းမှု၊ ရင််းနီ်းခမ ပ်နံမမ
ှု ော်းနင့်် စိုကဆောင််းမှုတိိုို့ကိို အခွန်အကကောက်စနစ်က
ထိန််းညိကပ်းရန်။

(ဂ)

ကိုန်ကစ ်းနှုန််းတည်ပငိမ်မှုအတွက် အကထောက်အပံ့်ခြစ်ကစရန်။

(ဃ)

ဓနအင်အော်းမ တကစရန်နင့််

(င)

စီ်းပွော်းကရ်းြွံွေ့ပြိ ်းတိို်းတက်မှုအတွက် အကထောက်အကူခပ ကစရန် စသည့်် မူဝါဒမ ော်း ခ မတ်
အကကောင်အထည်ကြော်လ က် ရိသည်။14

၁၆။

ခမန်မောနိိုင်ငံတွင် အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုကိို အကရ်းယူရန် သတ်မတ်ထော်းကသော ဥပကဒမ ော်း ရိပါသည်။

၁၉၇၄ ခိုနစ် ဝင်ကငွခွနဥ
် ပကဒတွင် အခွန်ကပ်းသွင််းရန် ပ က်ကွက်လ င် ဒဏ်ကငွနင့်် ကထောင်ဒဏ်မ ော်း
က ခံကစသည့်် ဥပကဒမ ော်းရသ
ိ ည်။ ဥပမောအော်းခြင့်် အဆိပ
ို ါဥပကဒ၏ အခန််း ၁၅၊ ပိုဒ်မ ၄၇ (က) (ခ) နင့််
(ဂ) တွင် ဝင်ကငွနင့်် ယင််းဝင်ကငွနင့််ပတ်သက်ကသော အခ က်အလက်မ ော်း ထိမ်ခ န်ထော်းက ကောင််း
အတည်ခပ

ကတွွေ့ရပ
ိ ါက ထိသ
ို ူအော်းကပ်းကဆောင်ရမည့််အခွန်အခပင် ပိိုမိိုက သင့််သည့််အခွန်၏ ၅၀%

နင့််ညီမ ကသော ဒဏ်ကငွခြစ်ကစ (သိ)ိုို့ ကထောင်ဒဏ်အမ ော်းဆံို်း ၁၀ နစ် အထိခြစ်ကစ (သိိုို့) ဒဏ်ကငွနင့််
ကထောင်ဒဏ် နစ်ရပ် စလံ်းို ခြစ်ကစ ခပစ်ဒဏ်အခြစ်ခ မတ်နိိုင်သည်။15 ၂၀၁၄ ခိုနစ် ဝင်ကငွခွန်ဥပကဒကိို
ခပင်ဆင်သည့်် ဥပကဒ၏ ပိုဒ်မ ၁၂ တွင် ကပ်းကဆောင်ရမည့််အခွန်ကိို မကပ်းသွင််းလ င် (သိ)ိုို့ က သင့််
သည်ထက်
14

ကလ ော့်လ င်

ထိိုသိိုို့

ပ က်ကွက်သည့််

ကငွ၏တစ်ဆယ်ရောခိိုင်နှုန််းနင့််ညီမ ကသောကငွကိို

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍောကရ်းနစ်၊ ခပည်ကထောင်စို၏ ဘဏ္ဍောကငွအရအသံို်းခန်ို့မန််းကခခအဆိိုခပ တင်ခပခ က်အနစ်ခ ပ်၊ စီမံကိန််းနင့််

ဘဏ္ဍောကရ်းဝန်ကကီ်းဌောန၊ ၂၀၁၇ ခိုနစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၀ ရက်၊ available from: 05 2017-2018 Fiscal Year Budget Proposal
Brief.pdf
15

၁၉၇၄ ဝင်ကငွခွန်ဥပကဒ

6
ဒဏ်ကငွအခြစ် ကပ်းကဆောင်ရမည်ဟို ကြော်ခပထော်းပါသည်။16 ထိိုနည််းတူ ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန််းခွန်ဥပကဒအရ
ကိုန်သွယ်လိုပ်ငန််းခွန် ကပ်းကဆောင်ရန်နင့်် လိိုက်နောရန် ပ က်ကွက်ခဲ့်ပါက ထပ်မံကပ်းကဆောင်ရမည့််အခွန်၏
၁၀% ကိို ဒဏ်ကငွအခြစ် ကပ်းကဆောင်ရမည်ခြစ်သည်။17
အခွန်ရ ှောင်တိမ််းမှု တိို
၁၇။

်ြ

်နိိုင် န် အစိို်း ၏ ရဆှောင် ွ

ခ
်

်မ ှော်း

အခွန်ကရောင်တိမ််းခခင််းကိို ခမန်မောနိိုငင
် တ
ံ ွင် သောမန်လူတန််းစော်းနင့်် လိုပ်ခလစောတွင် ရပ်တည်

ကနရကသော လူတန််းစော်း မ ော်းမ အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုဆိိုင်ရော အခ က်အလက် စောရင််းဇယော်းမ ော်း ရရရ
ိ န်
ခက်ခဲရော်းပါ်းပါသည်။ ၂၀၁၄ ခိုနစ်တွင် ခပည်တွင််းအခွန်ဦ်းစီ်းဌောနသည် ခမန်မောနိိုင်ငံတစ်ဝမ််းလံ်းို ရိ
ငော်းရမ််းခမ ော်းမရကသော ဝင်ကငွခွန်ကကောက်ခံမှုကိို တိို်းခမင့််ရန် ကကိ ်းပမ််းမည်ဟို က ကညောခဲ့်သည်။ ပိိုင်ရင်
မ ော်းကိိုလည််း ၎င််းတိိုို့ငော်းရမ််းရရိသည့်် ဝင်ကငွမ ော်းကိိုတင်ခပရန်လည််း အသိကပ်းခဲ့်သည်။18
၁၈။

ထိိုို့အခပင် ခမန်မောနိိုင်ငံရိ ကိုမပဏီအမ ော်းစိုမော ကိုန်ပစစည််းမ ော်း တင်သွင််းပိိုို့ကဆောင်သည့်် ကူ်းသန််း

ကရောင််းဝယ်ကရ်းကိို အဓိကထော်းသည့်် ကိုမပဏီမ ော်းခြစ်သည်။ အခွန်ဦ်းစီ်းဌောနအကနခြင့်် ကိုမပဏီမ ော်း
အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုကိို တော်းဆီ်းရန် ကိုမပဏီမ ော်းအော်း အခွန်ကကိ တင်ကပ်းကဆောင်ရန် ညန် ကော်းခဲ့်သည်။
ဝင်ကငွခွန်နင့်် ကူ်းသန််းကရောင််းဝယ်ကရ်းခွန် ဥပကဒမ အထူ်းကိုန်ပစစည််းမ ော်း အခွန်နင့််သက်ဆိိုင်သည့််
အပိိုဒ်မ ော်းကိို စိစစ်ပပီ်းသည့််ကနောက်တွင် အခွန်ကရောင်တိမ််းသည့််ခပဿနောရပ်ကိို အင်တိိုက်အော်းတိိုက်
ကခြရင််းရန် လိုပ်ကဆောင်မည်ခြစ်သည်။ လက်ရိအက ံ ်းဝင်ဆဲခြစ်သည့်် ၁၉၇၄ ဝင်ကငွခွန်ဥပကဒတွင်
အခွန်ကရောင်တိမ််းခခင််း၊ လိမ်လည်ခခင််းက ကောင့်် အခမင့််ဆံို်း ကထောင်ဒဏ် ၁၀ နစ် အထိ ခ မတ်နိိုင်သည်။19
၁၉။

၎င််းအခပင် ခပည်တွင််းအခွန်ဦ်းစီ်းဌောနက ၂၀၁၅ စက်တင်ဘောလကိုန်ပိိုင််းမစ၍ အခွန်ကရောင်တိမ််းသည့််

စီ်းပွော်းကရ်းလိုပ်ငန််းတိိုင််းနင့်် လူတစ်ဦ်းခ င််းစီအော်း အစိို်းရမ အကရ်းယူကဆောင်ရွက်သွော်းမည် ခြစ်က ကောင််း
ထိုတ်ခပန်ထော်းသည်။ ထိက
ို ောလမတိိုင်မီ ကော်းကောလမ ော်းကိို ပညောကပ်းကောလအခြစ် သတ်မတ် ကဆောင်ရွက်

16

၂၀၁၄ ဝင်ကငွခွန်ဥပကဒကိိုခပင်ဆင်သည့်် ဥပကဒ
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June 2015.
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7
ခဲ့်ကသော်လည််း သင့််ကလ ော်သည့်် ပညောကပ်းခခင််း၊ စည််းရံို်းပညောကပ်းခခင််းနင့်် ရိို်းရင််းသည့်် အခွန်ကကောက်ခံသည့််
စနစ်ကိို အခပည့််အဝကဆောင်ရွက်နိိုင်ခခင််း မရိကသ်းသည့််အတွက်က ကောင့်် အစိို်းရမ အခွန် မကပ်းမကနရ
စနစ်ကိို အကကောင်ထည်ကြော်ကဆောင်ရွက်ရန် ကနောက်က ကနခခင််းခြစ်သည်။20 ပညောကပ်းသည့်် အစီအစဉ်နင့််
ဝန်ကဆောင်မှုမ ော်း တိို်းတက်လောပါက၊ အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုတိိုက်ြ က်ကရ်း ကဆောင်ရွက်ခ က်မ ော်းကိို ပိိုမိို
ကဆောင်ရွက်နိိုင်မောခြစ်သည်။ သိိုို့ကသော် အခွန်စနစ်နင့်် အကကောင်ထည်ကြော်နိိုင်စွမ််းရည်မော ကကောင််းမွနစ
် ွော
ြွံွေ့ပြိ ်းလောခခင််း မရိကသ်းပါ။21
အခန််း (၄)
နိိုင်ငံတ

ှောတွင် အခွန်ရ ှောင်တိမ််းမှု

အခွန်ရ ှောင်တိမ််းမှု
၂၀။

ိို

ှော

ိို

ှော

ွယ် န် လိုပ္်ရဆှောင်ခ

ယ
ွ ် န် လိုပ္်ရဆှောင်ခ

်မ ှော်းနင့််နည််းလမ််းမ ှော်း

်မ ှော်း

အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုသည် ြွံွေ့ပြိ ်းဆဲနိိုင်ငံမ ော်းတွင်သော ခြစ်ပွော်းကနသည့်် ခပဿနောတစ်ခို မဟိုတ်ဘဲ

ြွံွေ့ပြိ ်းတိို်းတက်ပပီ်းကသောနိိုငင
် မ
ံ ော်းတွင်သောမက တစ်ကမဘောလံ်းို တွင်တည်ရိကနသည့်် ခပဿနောတစ်ခို ခြစ်
သည်။ အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုသည် နိိုငင
် ံအတွင််းတွငသ
် ောမက နိိုင်ငံ နယ်နမိတ်ခပင်ပထိခြစ်ပွော်းနိိုင်သည့််
သဘောဝရိသည်။

ထိို့က
ို ကောင့််အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုကိို

ကခြရင််းရောတွင်

နိိုငင
် တ
ံ ွင််းဥပကဒ

စိို်းမိို်းမှုကိို

ခမင့််တင်ရံိုမ မက နိိုင်ငတ
ံ ကောနင့်် ပူ်းကပါင််းကဆောင်ရွက်ရမည်ခြစ်သည်။22
၂၁။

EU ၏ ကဒသတွင််းနိိုင်ငမ
ံ ော်းပူ်းကပါင််းကော ကကော်မရင်မ ော်းြွဲွေ့စည််း၍ အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုကိို

တိိုက်ြ က်ရန် လိုပ်ငန််းစီမံခ က်ဆွဲကော တင်ခပ ကသည်။ ထိအ
ို စီအစဉ်တွင် အဓိကက သည့််အခ က်
မ ော်းမော(က)

ပ္ွင့််လင််းခမင်သှောမှု ိခခင််း။ အခွန်စနစ်တွင် ပွင့််လင််းခမင်သောမှုရ ိခခင််းသည် အခွန်
ကရောင်တိမ််းမှုကိို တိိုက်ြ က်ရန် အကရ်းပါသည့်် အခန််းကဏ္ဍတစ်ခို ခြစ်သည်။ အနတရောယ်ရိကသော
အခွန်အိုပ်ခ ပ်မှုမ ော်းနင့်် အခွန်လိမ်လည်မှုမ ော်းသည် ရှုပ်ကထွ်းခက်ခဲသည့်် အခွန်စနစ်နင့််
ပူ်းကပါင််းပါဝင်မှု မရသ
ိ ည့်် ပတ်ဝန််းက င်အကနအထော်းကိို မီတည်လ က် ခြစ်ကပေါ်ကလ့်

20

Htun Minn. 2014. Investment & Finance: Tax Crackdown Delayed to allow ‘Education Period’. Myanmar Business

Today. Retrieved from: http://www.mmbiztoday.com/articles/tax-crackdown-delayed-allow-education-period on
10 June 2015
21
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Ibid
European Commission. Fighting Tax Evasion and Avoidance: A year of progress, Retrieved from:

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-1096_en.htm on 18 June 2015

8
ရသ
ိ ည်။ ထိို့က
ို ကောင့်် အခွန်အကကောက်နင့််သက်ဆိိုငသ
် ည့််ဌောနမ ော်းအ ကော်း ပွင့််လင််းမှုရိ
ရန်နင့်် အစိို်းရမ ော်းအ ကော်း ကကီ်းမော်းသည့််ပူ်းကပါင််းကဆောင်ရွကမ
် ှုမ ော်း လိိုအပ်ပါသည်။23
(ခ)

သတင််းအခ

်အလ

်မ ှော်းြလယ်မှု

ိို

ယ်

ယ်ခပ္န်ခပ္န်ခ ျဲ့ထွငခ် ခင််း။

သတင််း

အခ က်အလက် ြလယ်မစ
ှု နစ်သည် အခွန်စီမံအိုပ်ခ ပ်ကရ်းဌောနမ ော်းအ ကော်း အခွန်ကဆောင်မှု
ပံိုစံအော်းလံို်းကပေါ်တွင် ြလယ်သွော်းရန်ခြစ်သည်။ သတင််းအခ က်အလက်မ ော်းကိို က ယ်က ယ်
ခပနို့်ခပနို့် နက်နက်ရိှုင်း် ရိှုင်း် အလိအ
ို ကလ ောက် ြလယ်နိိုင်သည့်် ပူ်းကပါင််းကဆောင်ရွက်မှု
မ ော်းမတဆင့်် အခွန်ကရောင်တိမ််းသူမ ော်းကိို ပိုန််းကရောင်ခခင််း မခပ နိိုင်ကစရန် ခပ လိုပ်နိိုငမ
် ည်
ခြစ်သည်။24
(ဂ)

ခိို င် မ ှောသည့် ် ဆန််း စစ် မှု ခ ပ္ြုလို ပ္် ခခင််း။ နိ ိုင ် ငံ အ မ ော်းစိုတ ွ င ်

အခွ န် ကရ ောင်တ ိ မ ််း မှုက ိို

တိိုက်ြ က်နိိုင်သည့်် တင််း ကပ်သည့်် ဥပကဒမ ော်းမရိပါ။ ဥပကဒ ခပဋ္ဌောန််းထော်းသည့်် နိိုင်ငံ
မ ော်းတွင်လည််း အခွန်ကရောင်တိမ််းခခင််းကိို ထိကရောက်စွော အကကောင်အထည်မကြော်နိိုင် ကပါ။
အဘယ်က ကောင့််ဆိိုကသော် မိသော်းစိုတိိုင််း၊ စီ်းပွော်းကရ်းလိုပ်ငန််းတိိုင််းသည် အခွန်ဥပကဒကိို
လိက
ို ်နောကဆောင်ရွက်မှု ရိမရိ စစ်ကဆ်းရန်မော ခက်ခဲကသောက ကောင့်် ခြစ်သည်။ ထိို့အ
ို ခပင်
အခ ိ ွေ့ကသောမိသော်းစိုနင့််

ဓနရင်၊

အရင််းရင်မ ော်းသည်

အဆင့််သတ်မတ်ခ က်တွင်

ပါဝင်သွော်းကလ့်

ရိသည်။

ဝင်ကငွနည််းပါ်းသည့််

ထိိုို့က ကောင့််

ကပ်းကဆောင်ရမည့််

အခွန်ပမောဏသည် နိိုင်င၏
ံ ဝင်ကငွတွင် အခ ိ ်း အနည််းငယ်သော ပါဝင်ကနပပီ်း အစိို်းရမ
ထိိုသူမ ော်းကနောက်သိိုို့ စံိုစမ််းစစ်ကဆ်းရန် မကဆောင်ရက
ွ န
် ိိုငပ
် ါ။ သိိုို့ကသော် အခွန်ကဆောင်ရန်
မလိိုက်နောသူပမောဏ ကကီ်းမော်းလောလ င် နိိုင်ငံကတော်၏ ဂ ဒ
ီ ီပီကိို အတိိုင််းအတောတစ်ခိုအထိ
သက်ကရောက်နိိုင်သည်ကိို သတိခပ ရန် အကရ်းကကီ်းပါသည်။25

23

Brussels, 2015.Communication From The Commission to The European Parliament And The Council: on tax

transparency to fight tax evasion and avoidance. European Commission. Retrieved from: http://ec.europa.eu/
taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_136_en.pdf on 1 July 2015
24

European Commission. Taxation and Customs Union. Action Together , Retrieved from: http://ec. europa.eu/

taxation_customs/taxation/tax_fraud_evasion/acting_together/index_en.htm on 18 June 2015
25

Tax Evasion in India: Causes and Remedies. Retrieved from: http://www.academia.edu/6810585/TAX_ EVASION_

IN_INDIA_CAUSES_AND_REMEDIES on 18 June 2015

9
အခွန်ရ ှောင်တိမ််းမှု
၂၂။

ှော

ွယ် န် ရဆှောင် ွ

်သည့်် နည််းလမ််းမ ှော်း

အခခော်းကသောနိိုင်ငမ
ံ ော်းမ အခွန်ကရောင်တိမ််းမှု ကောကွယ်ကဆောင်ရွက်သည့်် နည််းလမ််းမ ော်းမော

ကအောက်ပါအတိိုင်း် ခြစ်သည်(က)

နစ်အလိို

်သတင််းအခ

်အလ

်မ ှော်း

စိုရဆှောင််းရပ္်းခခင််း။

နစ်အလိိုက်

သတင််း

အခ က်အလက်မ ော်း စကဆောင််းကပ်းခခင််းသည် ခပည်သူမ ော်းက ၎င််းတိိုို့၏ ရရက
ိ သော ဝင်ကငွ
မ ော်းအတွက် ပိိုမိိုတောဝန်ခံမှုမ ော်းရိလောကစရန် ဆန််းသစ်သည့်် နည််းလမ််းတစ်ခို ခြစ်သည်။
အဆိပ
ို ါသတင််းအခ က်အလက်မ ော်းသည် ဝင်ကငွအရင််းအခမစ်အမ ိ ်းမ ိ ်း၏ အနစ်ခ ပ်
ခြစ်သည်။ ၎င််းသည် ခပည်သူမ ော်း အခွန်ကဆောင်/မကဆောင်ကိို မကြော်ခပနိိုင်ကသော်လည််း
ခပည်သူမ ော်းမ အခွန် မည်မ ကပ်းကဆောင်ရမည်ကိို ကကောင််းမွန်သည့်် ထင်ခမင်ခ က် တစ်ခိုကိို
ကပ်းနိိုင်မည် ခြစ်သည်။26
(ခ)

အှော်းရ

ှောင််းသည့်် အဂတိလိို

်စှော်းမှုဆန်

င်သည့်် ဥပ္ရဒ။ အဂတိလိုိက်စော်းမှုသည်

အခွန်ကရောင်တိမ််းမှု ခြစ်ကစသည့်် အရင််းအခမစ်တစ်ခို ခြစ်သည်။ သက်ဆိိုငရ
် ော နိိုင်ငမ
ံ ော်း
အကနခြင့်် နိိုင်ငံတကောအြွဲွေ့အစည််းမ ော်းနင့်် အတူတကွ လိုပ်ကိိုင်ကဆောင်ရွက်ကနသည်။ နိိုငင
် ံ
မ ော်းမောလည််း

ကိိုယ်တိိုငတ
် ောဝန်ယူ

လိုပ်ကဆောင်ရန်နင့််

အဂတိလိိုက်စော်းမှုမရိသည့််

နိိုင်ငံခြစ်လောကအောင် ကမ ော်မန််း လိုပ်ကဆောင်ရန်မောလည််း အကရ်းကကီ်းသည်။ အော်းကကောင််းသည့််
အဂတိလိုက
ိ ်စော်းမှုတိိုက်ြ က်သည့်် ဥပကဒမ ော်း ခပဋ္ဌောန််းခခင််းနင့်် ထိကရောက်သည့်် အဂတိ
လိက
ို ်စော်းမှု တိိုက်ြ က်ကရ်းအြွဲွေ့ ြွဲွေ့စည််းခခင််းတိိုို့ခြင့်် လိုပ်ကဆောင်နိိုင်သည်။27
(ဂ)

အခွ န ် န င့် ် ဆ ိ ို င ် ရ သှော မူ ဝ ါဒမ ှော်း။ ယကနို့ က ခတ်

အခွ န ် စ နစ် မ ော်းတွ င ်

ဘတ် ဂ က်

လိအ
ို ပ်ခ က်ကိို ခြည့််ဆည််းကပ်းနိိုင်သည့်် လံက
ို လောက်သည့််အခွန်မ ော်း ပံ့်ပိို်းကပ်းနိိုင်သည့််
အခွန်မူဝါဒမ ော်း ခ မတ်နိိုငရ
် န် လိိုအပ်ကပ သည်။ ကကီ်းမော်းသည့်် ကမောင်ခိိုက ်းကွက်မ ော်း၊
ပိိုို့ကိုန်နင့်် အခခော်းကသောနယ်ပယ်မ ော်းကိို ခမင့််တင်ကဆောင်ရွက်ခခင််းသည် အခွန်ကင််းလွတ်ခွင့််
အခွင့််အလမ််းမ ော်း က ယ်ခပနို့်လောခခင််းနင့်် အခွန်ကွောဟမှုကိို ခြစ်ကစသည့်် အခ က်လည််း
ခြစ်သည်။
26

ထိိုို့က ကောင့််

ပွင့််လင််းခမင်သောမှုကိို

စနစ်က ကသော၊

Tax Evasion in India: Causes and Remedies. Retrieved from: http://www.academia.edu/ 6810585/ TAX_
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ကပ်းနိိုင်သည့််

Ibid

10
တရော်းဝင်အကထောက်အပံ့်ကပ်းကသော အခွန်မူဝါဒမ ော်း ခ မတ်နိိုင်ရန်လအ
ိို ပ်သည်။ အခွန်
ဥပကဒမ ော်းသည်လည််း လက်ကတွွေ့ အကနအထော်းနင့်် ကိိုက်ညီကသော၊ ရိို်းရင််းကသော၊
မ တပပီ်း ထိကရောက်ကသော အခွန် မူဝါဒမ ော်း ခြစ်ရန် လိအ
ို ပ်သည်။28
(ဃ)

တ ှော်းမဝင်သည့်် လိုပ္်ငန််းမ ှော်း

ိို တ ှော်းဝင်ခြစ်ရစခခင််း။

ကမောင်ခိိုက ်းကွက်မ ော်းနင့််

တရော်းမဝင်လိုပ်ငန််းမ ော်းသည် တိိုက်ရိိုက်ဆက်စပ်လ က် ရပ
ိ ါသည်။ နိိုင်ငံ၏ ဂ ဒီ ီပတ
ီ ွင်
တရော်းမဝင်လိုပ်ငန််းမ ော်း ခမင့််မော်းစွော ပါဝင်ကနပါက နိိုင်ငံကတော်၏ဝင်ကငွ နည််းပါ်း ကနမည်
ခြစ်သည်။ ထိို့က
ို ကောင့်် တရော်းမဝင်သည့်် လိုပ်ငန််းမ ော်းကိို တရော်းဝင် ခြစ်ကစ ခခင််းသည်
လတ်တကလောတွင် အကက ော် ကော်းဆံ်းို နည််းလမ််းခြစ်သည်။ ဤကဲ့်သိိုို့ ခပ လိုပ်ခခင််းသည်
နိိုင်ငံတွင်း် ရိ အခွန်ကပ်းကဆောင်သူမ ော်း၏ အကခခအခမစ်ကိို တိို်းတက်လောကအောင် ကူညီ
နိိုင်ရံိုမ မကပဲ လူထိုမစိိုက်ထတ
ို ်မှုအော်းမ ော်းကိို အသိအမတ်ခပ ရန် ကူညီခခင််းလည််း
ခြစ်သည်။ ထိို့အ
ို ခပင် ဤသိိုို့ခပ လိုပ်ခခင််းသည် ကမောင်ခိို က ်းကွက် စီ်းပွော်းကရ်းစနစ်ကိို
ြယ်ရော်းရန်ကကောင််းမွန်သည့်် နည််းလမ််းတစ်ခိုလည််းခြစ်သည့်် အော်းကလ ော်စွော ကမောင်ခိို
က ်းကွက် ကကီ်းမော်းခပနို့်ပွော်းလောမှုကိိုလည််း တော်းဆီ်းနိိုင်မည်ခြစ်သည်။ သိိုို့ကသော်လည််း
ကမောင်ခိိုက ်းကွက်နင့်် တရော်းမဝင်လိုပ်ငန််းမ ော်းကိို အောဆီယံနိိုင်ငံမ ော်းအ ကော်း တူညီသည့််
အဓိပပါယ်ြွင်ဆ
့် ိိုမှုမ ော်း ရိရန် လိအ
ို ပ်သည်။29
အခန််း (၅)
နိိုင်ငံတ

ှောတွင် ရဆှောင် ွ

ရ
် နမှုမ ှော်းအှော်း နိှုင်း် ယဉ်ရလ့်လှောခခင််း

အှောဆယံရဒသတွင်း် နိိုငင
် ံမ ှော်း
၂၃။

နိိုင်ငံတကော အခွန်အကကောက်သကဘောတူညီမှုစောခ ပ် (international tax compact) မ အောဆီယံ

ကခခောက်နိိုင်ငံ၏ အခွန်စနစ်မ ော်းကိို ကလ့်လောမှုမ ော်းခပ လိုပ်ခဲ့်သည်။ ထိိုသိိုို့ကလ့်လောရခခင််း၏ ရည်ရွယ်ခ က်

28

Eckardt, U. 2013. Regional ITC Workshop Taxation in ASEAN: Identifying experiences and lessons learned in six

countries. Retrieved from http://www.taxcompact.net/documents/seminar-bangkok/2013-07-05_itc_RegionalWorkshop_Bangkok.pdf on 28 June 2015
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မ ော်းမော အောဆီယံနိိုင်ငံမ ော်းအတွင််းရိ အခွန်ကဆောင်မှုတွင် တိို်းတက်မှုနင့််စိန်ကခေါ်မှုမ ော်း ြန်တီ်းခြစ်ကပေါ်
ကစသည့်် အဓိကအက ကောင််း အရင််းကိို နော်းလည်ရန်န င့်် ထိို်းထွင််းသိခမင်ကစရန် ခြစ်သည်။30
အခွန်ရပ္်းရဆှောင်သူနင့်် အခွန်အ ှော ိမ ှော်းအ
၂၄။

ှော်း ဆ

်ဆံရ ်းတိို်းတ

်မှု

၂၀၀၈ ခိုနစ်တွင် ကနဝင်ဆည််းဆောမူဝါဒဟိုကခေါ်ကသော အခွန်လွတ်ပငိမ််းခ မ််းသောခွင့်် ခြစ်စဉ်ကိို

အင်ဒိိုန်း ှော်းနိိုင်ငံတွင် ကအောင်ခမင်စွော အသံို်းခပ နိိုင်ခဲ့်ပါသည်။ ထိိုမူဝါဒသည် ဥပကဒခ ိ ်းကြောက်ထော်းသည့််
စီ်းပွော်းကရ်းလိုပ်ငန််းမ ော်းကိို မိမိတိိုို့အသိစိတ်ခြင့်် အခွန်မ ော်းကိို အခပည့််အဝ က ကညောကော အခွန်ကပ်းသွင််း
လိုပ်ကဆောင်ပါက ခ မတ်ခံထော်းရသည့်် ခပစ်ဒဏ်မ ော်းမ ကင််းလွတ်ကစခခင််းခြစ်သည်။ အက ိ ်းရလဒ်မ ော်းမော
အင်ဒန
ိို ီ်းရော်း အခွန်အောဏောပိိုငမ
် ော်းမ အစိို်းရ၏ ၂၀၀၈ ခိုနစ် ဘဏ္ဍောကရ်းရည်မန််းခ က်ကိို ခပည့််မီ
ကက ော်လွန်ကစခဲ့်သည်။31
၂၅။

ထိိုင််းနိိုင်ငတ
ံ ွင်လည််း အခွန်ကပ်းကဆောင်သူနင့်် အခွနက
် ကောက်ခံသူအ ကော်း ဆက်ဆံကရ်းတိို်းတက်မှု

ကပေါ်တွင် အဓိကထော်း လိုပ်ကဆောင်ပါသည်။ ထိိုင်း် နိိုငင
် တ
ံ ွင် အခွန်ကပ်းကဆောင်မှုကိို မိိုဘိိုင်း် လ်ြိုန််း
မ ော်းမတဆင့်် ကဆောင်ရွက်နိိုင်သည်။ ဤသိိုို့ကဆောင်ရွက်ခခင််းသည် လိိုက်နောကဆောင်ရွက်မှု လိုပ်ငန််းစဉ်ကိို
အခွန်ကပ်းကဆောင်သူမ ော်းအတွက်

ရိို်းရင််းနိိုင်သမ ရိို်းရင််းကအောင်ခပ လိုပ်ခခင််းခြစ်သည်။

ဤအခ က်သည်

နိိုင်ငံတွင်း် အခွန်ကပ်းကဆောင်သူနင့်် ဆက်ဆံကရ်းကကောင််းမွန်တိို်းတက်ကစရန် အဓိက ကသော့်ခ က်အခြစ်
သတ်မတ်ခခင််းခံထော်းရပါသည်။32
သတင််းအခ
၂၆။

်အလ

်မ ှော်းစိုရဆှောင််းခခင််း

အင်ဒိိုန်း ှော်းနိိုင်ငံတွင်လည််း “အခွန်ကပ်းကဆောင်ရမည့််သူကိိုသိပါ” ဟူသည့်် အစီအစဉ်တစ်ခိုနင့််

မိတ်ဆက်ထော်းပါသည်။ ထိိုအစီအစဉ်တွင် သက်ဆိိုင်ရောအခွန်ကဆောင်သူတစ်ဦ်းခ င််းစီ၏ အခ က်အလက်
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12
မ ော်းကိို ကွန်ပ ျူတောစနစ်ခြင့်် သိိုကလောင်ထော်းရိသည်။ အခ က်အလက်မ ော်းကိို ကကောင််းမွန်စွော သိိုကလောင်
ထော်းရပိ ပီ်းခ န
ိ ်တွင် အခွန်ကကောက်ခံမှုစနစ် စီမံခနို့်ခွဲမှုမော ပိိုမိိုကကောင််းမွန်မည် ခြစ်သည်။ 33
သတင််းအခ
၂၇။

်အလ

်မ ှော်း ြလယ်ခခင််းနင့်် ပ္ူ်းရပ္ါင််းရဆှောင် ွ

ခ် ခင််း

အခ က်အလက်မ ော်း စိုကဆောင််းခခင််းနင့်် ြလယ်ခခင််းသည်လည််း အဓိက ရင်ဆိိုင်ရမည့်် ခပဿနော

ခြစ်သည်။ ကရွ်းခ ယ်နိိုင်သည့်် နည််းလမ််းတစ်ခိုမော အခ က်အလက်မ ော်းကိို အီလက်ထကရောနစ်စနစ်ခြင့််
ထိန််းသိမ််းထော်းရိပပီ်း သက်ဆိိုင်ရောဌောနမ ော်းအ ကော်း (ဥပမော- သွင််းကိုန်နင့်် အကကောက်အခွန်ဌောန၊ အစိို်းရ
ဝန်ကကီ်းဌောနမ ော်း၊ သက်ဆိိုင်ရောဘဏ်မ ော်းနင့်် နိိုငင
် တ
ံ ကော ပူ်းကပါင််းကဆောင်ရွက်ကရ်း ကအဂ င်စီမ ော်း)
သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း ြလယ်ခခင််းကိို ခပ လိုပ်နိိုင်သည်။ ဤကဲ့်သိိုို့ကသော အစိို်းရမ ော်းအ ကော်း
ပူ်းကပါင််းကဆောင်ရွက်ခခင််းကိို

ရမဘှောဒ်းယှော်းနိိုင်ငတ
ံ ွင် က င့််သံို်းလ က် ရိသည်။ အခွန်ဆိိုင်ရော အောဏောပိိုင်

မ ော်းနင့်် လူဝင်မှုကကီ်း ကပ်ကရ်းရံို်းမ ော်းအ ကော်း သတင််းအခ က်အလက်မ ော်း ဆက်သွယ်ထော်းခခင််းခြင့််
ဥပကဒခ ိ ်းကြောက်သူမ ော်း နိိုင်ငံမ ထွကခ
် ွောသွော်းခခင််းကိို ကောကွယ်နိိုငသ
် ည်။34
သတင််းအခ
၂၈။

်အလ

်မ ှော်းြလယ် ှောတွင်ပ္ွင့််လင််းခမင်သှောမှု ိခခင််း

EU ကဒသတွင််း အြွဲွေ့ဝင်နိိုင်ငမ
ံ ော်းအခ င််းခ င််း ဘဏ္ဍောကရ်းဆိိုင်ရော သတင််းအခ က်အလက်

မ ော်းကိို က ယ်က ယ်ခပနို့်ခပနို့်နင့်် အလိိုအကလ ောက် ြလယ်မှုမ ော်း ခပ လိုပ်ကစလိိုသည်။ ထိိုသိိုို့လိုပ်ကဆောင်ရန်
OECD (Organization for Economic Co-operation and Development)) (သိ)ိုို့ G20 နိိုင်ငံမ ော်းနင့််
တစ်ကခပ်းညီ ကမဘောလံ်းို ဆိိုငရ
် ော စံနှုန််းမ ော်းအတိိုင်း် တရော်းဥပကဒနင့််အညီ သတင််းအခ က် အလက်မ ော်း
အလိိုအကလ ောက်ြလယ်ရန်ခြစ်သည်။ ဥပမောအော်းခြင့်် ဥကရောပသမဂဂမ အခွနက
် ဆောင်သူမ ော်းကိို သတ်မတ်
ထော်းသည့်် နံပါတ်မ ော်း ြန်တီ်းသတ်မတ်ကော အခွန်စီမံအိုပ်ခ ပ်ကရ်းကိို ကူညီ လိုပ်ကဆောင်ကပ်းသည်။
အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုကိို တိိုက်ြ က်ရန်မော အခွန်ကပ်းကဆောင်ရမည့််သူမ ော်းကိို ကသကသခ ောခ ော သတ်မတ်
ကြော်ခပရန် လိိုအပ်ကပသည်။ အင်တောနက်စောမ က်နောသစ်တစ်ခိုတွင် အခွန် အရောရမ
ိ ော်းက အခွန်ကပ်းသူ
မတ်ပံိုတင်နံပါတ်မ ော်း၏ ပံိုသဏ္ဍောန်ကိို စစ်ကဆ်းနိိုငရ
် န် ကူညီထော်းကပ်းခခင််း ခြစ်သည်။35
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13
နိဂံို်း
၂၉။

အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုမ ော်းက ကောင့်် ခမန်မောနိိုင်ငတ
ံ ွင် နိိုင်ငံကတော်ဘဏ္ဍောကငွမ ော်း ရသင့််သကလောက်

မရရိသခြင့််

နိိုင်ငက
ံ တော်ြွံွေ့ပြိ ်းတိို်းတက်ကရ်းအတွက်

အသံို်းစရိတ်လိိုကငွမ ော်း

နစ်စဉ်ခြစ်ကပေါ်လ က်

ရသ
ိ ည်။ ထိက
ို ိစစရပ်မ ော်းသည် နိိုင်ငက
ံ တော်၏ နိိုင်ငံကရ်း၊ စီ်းပွော်းကရ်းနင့်် လူမှုကရ်းတိိုို့ကိို တိိုက်ရိိုက်ကသော်
လည််းကကောင််း၊ သွယ်ဝိိုက်၍ကသော်လည််းကကောင််း သက်ကရောက်လ က် ရိသည်။ နိိုင်ငံကတော်အစိို်းရမလည််း အခွန်
ကရောင်တိမ််းသည့်် ကိုမဏ
ပ ီမ ော်းကိို ထိုတ်ကြော်က ကညောကော အသိကပ်းလ က်ရိသည်။ ထိို့အ
ို ခပင် အခွန်
ကရောင်တိမ််းမှုကိိုကလ ော့်ခ ရန် ပညောကပ်းအဆင့်၊် ဥပကဒခပဋ္ဌောန််း ကဆောင်ရွက်ခခင််းအဆင့််နင့်် အကရ်းယူ
ကဆောင်ရွက်ခခင််းအဆင့်် စသည်ခြင့်် အဆင့််ဆင့််ကဆောင်ရွက်သွော်း မည်ခြစ်သည်။ သိိုို့ကသော် ခမန်မောနိိုင်ငံ၏
အခွန်စနစ်မော ခိိုင်မောရန်လအ
ိို ပ်သကဲ့်သိိုို့ အခွန်ဥပကဒမ ော်းကိို ထိကရောက်စွော အကကောင်အထည်ကြော်
ကဆောင်ရန်မောလည််း လိိုအပ်ကနသည်။ ထိိုို့အခပင် အစိို်းရအကနခြင့်် အခွန်ကရောင်တိမ််းမှုကိို ကလ ော့်ခ ရန်
အဓိကအခ က်ခြစ်သည့်် ထိကရောက်ခမန်ဆန်မှုရိပပီ်း ပွင့််လင််းခမင်သောမှုရိသည့်် အခွန်စနစ် ကြော်ကဆောင်မှု
မ ော်းလည််း လိအ
ို ပ်ကနပါသည်။
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