ျမန္မာႏိုငင
္ ံရွိ အဓိကအခြန္အမ်ဳိးအစားမ်ား ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြနစ
္ နစ္ကို အဓိကအားျဖင္႔ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန (IRD) က ႀကီးၾကပ္စီမံအုပခ
္ ်ဳပ္သည္ (အျခားက႑မ်ားႏွင္႔
အေကာက္ခြန္က႔သ
ဲ ို႔ေသာ

အထူးအခြနႏ
္ ွင္႔

Duty

ခြနမ
္ ်ားကို

အျခားအစိုးရဌာနမ်ားက

စီးပြားေရးကို ေခတ္မွီဖံ႕ြ ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ဆျဲ ဖစ္သည့္အတြက္
ယခုမ်က္ေမွာက္အေျခအေနတြင္ ပိုမ႐
ို ိုးရွင္းလာၿပီျဖစ္သည္။
ခက္ခဲေသးသည့္အတြက္
စည္းၾကပ္သည့္စနစ္ကို

အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကိစၥရပ္မွာ
အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္

ႀကီးၾကပ္စီမံအပ
ု ္ခ်ဳပ္သည္)။

အခြန္စနစ္ဖြဲ႕စည္းပံုမွာ

ႏိုင္ငံ၏

ယခင္ကထက္စာလွ်င္

သို႔ေသာ္ IRD ထံမွ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ အေၾကာင္းျပန္ၾကားမႈ ရရွိရန္
စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ႏင
ွ ႔္

ရွိေနေသးသည္။

စတင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရက
ြ ္လွ်က္ရွိၿပီျဖစ္ရာ

၎ကို

အခြန္ထမ္းကိုယ္တိုင္
စတင္အသံုးျပဳသည္ႏွင္႔

တစ္ၿပိဳင္နက္ အခြနစ
္ ည္းၾကပ္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား ထိေရာက္ေခ်ာေမြ႕ လာပါလိမ္႔မည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

လုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔

သက္ဆိုင္သည့္

အဓိကအခြနအ
္ မ်ဳိးအစားမ်ားႏွင္႔

စပ္လ်ဥ္း၍

ြ ္ေဖာ္ျပထားသည္။
ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ေအာက္တင

ကုန္သယ
ြ ္ဝင္ေငြခန
ြ ္ (Corporate Income Tax)
ကုန္သယ
ြ ္ဝင္ေငြခန
ြ ္ (CIT) ကို ေအာက္ပါပံုေသႏႈန္းထားမ်ားအတိုင္း သတ္မွတ္ထားသည္။


ျပည္တင
ြ ္းျပည္ပကုမၸဏီႏွစ္မ်ဳိးလံုးအတြက္ ၂၅%



ရန္ကုနစ
္ ေတာ႔အိတ္ခ်ိန္းစာရင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ၂၀%

ျပည္တင
ြ ္းကုမၸဏီမ်ားကို

ကမ႓ာအႏွံ႔မွ

ရရွသ
ိ ည့္

အခြန္ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ

ဝင္ေငြအားလံုးအေပၚ

္ ကာက္ခံသည္။
တရားဝင္အခြန္ ေကာက္ခံသည္။ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းျမစ္မွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြအေပၚတြင္သာ အခြနေ
မတည္ေငြအသံုးစရိတ္

(Capital

အခ်ဳိ႕ေသာအသံုးစရိတ္မ်ားကို

Expenditure)

ႏႈတ္ယူ၍

မရပါ။

ႏွင႔္
IRD

တစ္ကိုယ္ရည္အသံုးစရိတ္
သည္

(Personal

ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင္႔

Expenditure)

အသံုးစရိတ္ကို

အပါအဝင္

လုပ္ငန္းပမာဏႏွင္႔

အခ်ဳိးမညီေၾကာင္း ယူဆ၍ ႏႈတ္ယူခြင္႔ျပဳႏိုင္သည့္ ပမာဏကို ေလွ်ာ႔ခ်ခြင႔ျ္ ပဳႏိုင္သည္။
တန္ဖိုးေလ်ာ႔က်ျခင္းကို သက္ဆိုင္ရာအေျခပစၥည္းအမ်ဳိးအစားေပၚမူတည္၍ ေျပာင္းလဲသည့္ ပံုေသႏႈန္းထားျဖင္႔ ခြင႔ျ္ ပဳႏိုင္သည္။

ကုန္သယ
ြ ္ခြန္ (Commercial Tax)
ကုန္သယ
ြ ္ခြန္ (CT) သည္ တန္ဖိုးျဖည့္အခြန္ သို႔မဟုတ္ ကုန္စည္ သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈအခြနတ
္ ို႔ႏွင႔္ မ်ားစြာ ဆင္တူသည့္
အခြနအ
္ မ်ဳိးအစားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္
ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈတို႔သည္

CT

ႏွင႔္

ထုတ္လုပ္သည့္
သက္ဆိုင္မႈရွိသည္။

ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈႏွင္႔ ျပည္ပမွ
ပံုမွန္အားျဖင္႔

၅%

သာ

တင္သြင္းသည့္

ေကာက္ခံေလ႔ရွိေသာ္လည္း

အခ်ဳိ႕ကုန္ပစၥည္း/ဝန္ေဆာင္မႈအေပၚ မတူညီသည့္ ႏႈန္းထားေကာက္ခံ၍ အခ်ဳိ႕ကိုမူ လံုးဝကင္းလြတ္ခြင႔ျ္ ပဳထားသည္။ ႏွစစ
္ ဥ္ဝင္ေငြ ၅၀
၀၀၀ ၀၀၀ က်ပ္ေအာက္ ရရွိသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားသည္ CT မွ ကင္းလြတ္ခြင္႔ရရွိၾကသည္။
အခ်ဳိ႕ေသာသတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းတစ္ခတ
ု ြင္ မိမိ၏ ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မမ
ႈ ်ား အတြက္ ေပးေဆာင္ရမည့္
CT ကို ကုန္ပစၥည္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ရယူသည့္ input အေပၚ ေပးၿပီးသည့္ CT ျဖင္႔ ေခ်ပႏိုင္သည္။ CT မ်ားကို IRD သို႔
အနည္းဆံုး လစဥ္ေပးစနစ္ျဖင္႔ ေပးသြင္းရသည္။

အထူးကုန္စည္ခြန္ (Special Good Tax)
အထူးကုန္စည္ခြန္

(SGT)

အခ်ဳိ႕ယာဥ္အမ်ဳိးအစား၊

သည္

ေလာင္စာႏွင္႔

အလ္ကိုေဟာ၊

စီးကရက္၊

သဘာဝဓာတ္ေငြ႕မ်ားကို

တင္သင
ြ ္း၊

ခြဲၾကမ္းသစ္၊ ေက်ာက္စိမ္းႏွင္႔ ေက်ာက္ျမက္၊
တင္ပ႔၊ို

ထုတ္လုပ္သည့္အခါ ေကာက္ခံသည့္

ယစ္မ်ဳိးခြန္အမ်ဳိးအစားတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ SGT ေပးေဆာင္ရမည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ CT ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိသျဖင္႔ သက္ဆိုင္ရာ
SGT အပါအဝင္ ကုန္ပစၥည္း၏ ေစ်းႏႈန္း/တန္ဖိုးေပၚမူတည္၍ CT ေပးေဆာင္ရမည္။

အေျခပစၥည္းအျမတ္အစြန္းအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ (Capital Gains Tax)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခပစၥည္းအျမတ္အစြန္းအေပၚ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ (CGT) ကို စုစေ
ု ပါင္းတန္ဖိုး က်ပ္ ၁၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ေက်ာ္လန
ြ ္သည့္
အေျခပစၥည္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေရာင္းခ်၊

လႊဲေျပာင္း

သို႔မဟုတ္

လဲလွယ္ရာမွ

ရရွသ
ိ ည့္

အျမတ္အစြန္းအေပၚ ေကာက္ခံသည္။ ေအာက္ပါတို႔မွာ လက္ရွိ CGT ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္သည္။


တစ္ဦးခ်င္းႏွင႔္ ကုမၸဏီမွ ရရွိသည့္ အျမတ္အစြန္းအတြက္ ၁၀%



(တန္ဖိုးေပၚမူတည္၍) ေရနံႏွင႔္ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားစြန႔ပ
္ စ္ရာမွ ရရွသ
ိ ည့္ အျမတ္အစြန္းအတြက္ ၄၀ မွ ၅၀%

IRD

သည္

(အေၾကာင္းခိုငလ
္ ံုမႈမရွိဘ)ဲ

ကာလေပါက္ေစ်းကို
လႊဲေျပာင္းမႈအတြက္

အေျခခံ၍

အခြန္ထမ္းက

တန္ဖိုးကို

ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင္႔

သိသာထင္ရွားသည့္

ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုငင
္ ံရွိ

ကာလေပါက္ေစ်းထက္ ေလွ်ာ႔၍

တန္ဖိုးေဖာ္ျပသည္ဟု

စိစစ္ႏင
ို ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္

စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မရွိေသးေသာ္လည္း

အေျခပစၥည္းကို

တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္

သံသယရွိပါက

တိုက္႐ိုက္မဟုတ္သည့္

ဝင္ေငြခြနပ
္ ါ

လႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင႔္

CGT

ဆိုင္ရာ

သက္ဆိုင္မႈရွိသည္ဟု

ထင္ရေလာက္ေအာင္ အဓိပၸါယ္က်ယ္ျပန္႔သည္။

ပင္ရင္းမွ ႏႈတယ
္ ူေပးသြင္းသည့္ အခြန္ (Withholding Tax)
ေငြထုတ္ေပးရန္

တာဝန္ရွိသူသည္

ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားထံမွ

ဝယ္ယူသည့္

ကုန္ပစၥည္း

သို႔မဟုတ္

၎ထံမွ

ရယူသည့္

ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ၂.၅% ကို (ဝယ္ယူမႈ/ဝန္ေဆာင္မႈရယူမႈအေပၚေကာက္ခံသည့္ ဝင္ေငြခြန္က႔သ
ဲ ို႔) ပင္ရင္းမွ ႏႈတ္ယူေပးသြင္းသည့္
အခြန္ (WHT) အျဖစ္ ႏႈတ္ယူေပးသြင္းရမည္။
WHT

ကို

အတိုးေပးေဆာင္ျခင္းႏွင႔္

လိုင္စင္၊

ကုန္အမွတ္တံဆိပ္၊

တီထြင္မႈမပ
ူ င
ို ္ခြင႔အ
္ တြက္

အခြန္

(Royalties) ေပးေဆာင္ရာတြင္ ျပည္ပေနထိင
ု ္သူကို ၁၅% ႏွင႔္ ျပည္တင
ြ ္းေနထိုင္သူကို ၁၀% သတ္မွတ္ထားသည္။

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ (Stamp Duty)
တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရးသားခ်ဳပ္ဆိုေသာ
စာခ်ဳပ္အမ်ဳိးအစားေပၚ

မူတည္၍

စာခ်ဳပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔အတြက္

ပမာဏအနည္းငယ္မွ

ေပးေဆာင္ရသည္။

ခ်ဳပ္ဆိုသည့္

လုပ္ေဆာင္မည့္လုပ္ငန္းပမာဏ/တန္ဖိုးအေပၚ

ရာခိုင္ႏန
ႈ ္းအလိုက္ ေပးေဆာင္ရျခင္းမ်ဳိးလည္းရွိသည္။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို စာခ်ဳပ္ဆိုဆိုသည့္ေန႔ သို႔မဟုတ္ မခ်ဳပ္ဆိုမီ ေပးေဆာင္ရသည္။
သို႔ရာတြင္

စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို

ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး

အခြန္ကို

ေပးေဆာင္ႏိုငသ
္ ည္။

တစ္လအတြင္း

တံဆိုင္းေခါင္းခြန္

တံဆိပ္ေခါင္းခြန္အရာရွိထံ ေပးပို႔၍လည္း

မေပးေဆာင္ထားေသာ

စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို

စည္းၾကပ္သည့္
တရား႐ံုးတြင္

တရားဝင္သက္ေသခံစာ႐ြကစ
္ ာတမ္းအျဖစ္ အသံုးျပဳရန္ မတင္သြင္းႏိုင္ပါ။ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ေနာက္က်၍ ေပးေဆာင္ႏင
ို ္ေသာ္လည္း
မူလေပးေဆာင္ရမည့္ တန္ဖိုး၏ ဆယ္ဆကို ဒဏ္ေၾကးအျဖစ္ ေပးသြင္းရမည္။

အခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင္႔ (Tax Incentives)
ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမေ
ႈ ကာ္မရွင္
အျခားျပည္တင
ြ ္းအခြန္မ်ားမွ

(MIC)

သည္

ခြင႔ျ္ ပဳၿပီး

ကင္းလြတ္ခြင႔ျ္ ပဳႏိုင္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမမ
ႈ ်ားအတြက္
MIC

သည္

အထူးသျဖင္႔

CIT၊

အေကာက္ခြန္ႏွင္႔

"ျမႇင္႔တင္မည့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမစ
ႈ ာရင္း"

တြင္

အခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင္႔ျပဳမည့္

စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႔

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ျပ႒ာန္းခဲ႔သည္

(၎တို႔တြင္

မပါဝင္ေသာ

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမလ
ႈ ုပ္ငန္းမ်ားသည္ အခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင္႔ ရရွိလိမ႔မ
္ ည္မဟုတ္ပါ)။
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင႔တ
္ င္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ

ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအနက္

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအနည္းဆံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဇုန္ ၁၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအမ်ားဆံုးၿမိဳ႕နယ္မ်ားကို ဇုန္ ၃ စသျဖင္႔

ဇုန္ ၃ ဇုန္သတ္မွတ္၍

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမရွိေသးေသာ

နယ္ပယ္မ်ားတြင္

အမ်ဳိးအစားခြဲျခားထားသည္။ ဇုန္ ၁ အတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မသ
ွီ ည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈအတြက္ ဆက္တိုက္ ၇ ႏွစ္၊ ဇုန္ ၂ အတြက္
သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မသ
ွီ ည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏမ
ွံ ႈအတြက္ ဆက္တိုက္ ၅ ႏွစႏ
္ ွင႔္ ဇုန္ ၃ အတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းျပည့္မွီသည့္
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ ဆက္တိုက္ ၃ ႏွစ္ စသျဖင္႔ အသီးသီး CIT အခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင႔္ ရရွိၾကသည္။
သက္ဆိုငရ
္ ာအထူးစီးပြားေရးဇုန္ (SEZ) မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ MIC က ေပးသည့္ အခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင္႔ႏွင႔္ ဆင္တူသည့္
အခြန္ကင္းလြတ္သက္သာခြင္႔မ်ဳိးရႏိုင္ေသာ္လည္း

၎ကို

သက္ဆိုင္ရာအထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီမွ

စီမံအပ
ု ္ခ်ဳပ္ေပးအပ္သည္။

လႊဲေျပာင္းတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း၊ မတည္ေငြရင္းေလ်ာ႔ပါးလာျခင္းႏွင႔္ ေရွာင္တိမ္းျခင္းဆန္႔က်င္ေရး (Transfer pricing, thin
capitalization and anti-avoidance)
လက္ရွိျမန္မာ႔ဝင္ေငြခန
ြ ္စည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္

လႊဲေျပာင္းတန္ဖိုးသတ္မွတ္ျခင္း၊

မတည္ေငြရင္းေလ်ာ႔ပါးလာျခင္းႏွင႔္ ေရွာင္တိမ္းျခင္းဆန္႔က်င္ေရးတို႔ႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ထင္ရွားသိသာသည့္ စည္းကမ္းသတ္မ်တ္ခ်က္မ်ား
မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ေအာက္ပါတိ႔က
ု ို သတိျပဳသင္႔ပါသည္။


IRD

သည္

ေကာက္ယူသည့္

အခြန္မ်ား

(royalties)၊

ဝန္ေဆာင္ခမ်ား၊

အတိုးႏႈန္းမ်ား

သင္႔ေလ်ာ္မႈရွိမရွိ

(ႏွင္႔

စည္းၾကပ္မႈအေျခခံစည္းမ်ဥ္းမ်ား သင္႔ေလ်ာ္မႈမရွပ
ိ ါက ေျပာင္းလဲျခင္းတို႔ကို) ကို ဆံုးျဖတ္ျပဳလုပ္ႏိုင္သည္။


ျပည္ပေငြေခ်းသူမ်ားထံမွ ေခ်းေငြရယူရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္၏

ႀကိဳတင္ခြင္႔ျပဳခ်က္

လိုအပ္ၿပီး

ခြင႔ျ္ ပဳခ်က္ေလွ်ာက္ထားမႈကို စိစစ္ရာတြင္ benchmark debt/မတည္ေငြရင္းအခ်ဳိးႏွင္႔ သက္ဆုင
ိ ္မႈရွိသည္။


အကယ္၍ ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ လူတစ္ဦးသည္ အေျခပစၥည္း သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းသစ္တည္ေထာင္ရာတြင္ ဝယ္ယူ၊ တည္ေဆာက္၊
ရယူသည့္ ရင္းျမစ္ကို မေဖာ္ျပႏိုင္ပါက အဆိုပါဝင္ေငြအတြက္ ထပ္ေဆာင္းအခြန္ေငြ ၁၅ မွ ၃၀% အထိ ေပးေဆာင္ရမည္။



အခ်က္အလက္မ်ား

ဖံုးကြယ္ထားပါက

သို႔မဟုတ္

ေဖာ္ျပရန္

ပ်က္ကက
ြ ္ပါက

ဝင္ေငြခန
ြ ္ဥပေဒအရ

ဒဏ္ေငြျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒစ္ျဖစ္ေစ က်ခံရမည္။

အခြနေ
္ ပးေဆာင္ရန္ ထိုက္သင္႔သည့္ ေနထိုင္မႈ (Tax Residency)
ႏိုင္ငံျခားသား Natural person သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပကၡ ဒိန္ရက္ေပါင္း အနည္းဆံုး ၁၈၃ ရက္ ေနထိုင္ၿပီးျဖစ္ပါက ၎ကို
ျမန္မာႏိုင္ငံေနအခြန္ထိုက္သင္႔သူအျဖစ္ မွတ္ယူရမည္။
၂၀၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံကုမၸဏီမ်ားဥပေဒ

(သို႔မဟုတ္

အျခားတည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ)

ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားေသာ

သို႔မဟုတ္

မွတ္ပုတ
ံ င္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ထိန္းခ်ဳပ္မႈ၊ စီမခ
ံ န္႔ခဲြမႈႏွင႔္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္းကို ျမန္မာႏိုင္ငတ
ံ င
ြ ္ အျပည့္အဝက်င္႔သံုးေသာ
အျခားအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင္႔အတူ အခြန္ထိုက္သင္႔သည့္ ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ဝင္ေငြခြန္ (Personal Income Tax)
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္

ဝင္ေငြခြန္

(PIT)

ကို

၀%

ႏႈန္းျဖင္႔ ေကာက္ခံသည္။ ႏွစစ
္ ဥ္ဝင္ေငြစုစေ
ု ပါင္း

မွ

၂၅%

ႏႈန္းအထိ

လူတစ္ဦး၏

မတူညီသည့္

ဝင္ေငြအေပၚ

မတူညီသည့္

က်ပ္ ၄ ၈၀၀ ၀၀၀ ႏွင႔္ ၎ေအာက္ ေလ်ာ႔နည္း၍ ရရွိၾကသူမ်ားသည္ PIT မွ

ကင္းလြတ္ခြင္႔ရၾက၍ တစ္ႏွစလ
္ ွ်င္ ဝင္ေငြ က်ပ္ ၄ ၈၀၀ ၀၀၀ ေက်ာ္ ရရွိၾကသူမ်ားသည္ အဆင္႔ဆင္႔တိုးျမႇင္႔ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ ႏႈန္းျဖင္႔
ဝင္ေငြတစ္ရပ္လံုးအေပၚ အခြန္ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ကမ႓ာအႏွံ႔မွ ရရွိသည့္ ဝင္ေငြအေပၚ တရားဝင္ PIT ေပးေဆာင္ရန္ တာဝန္ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံျပင္ပမွ
ရရွိသည့္

ဝင္ေငြအေပၚ

ပံုေသႏႈန္းထား

ထမ္းေဆာင္ရပါမည္။ ျမန္မာႏိုငင
္ ံေနမဟုတ္သူမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတင
ြ ္

၁၀%
ရရွိသည့္

သာ
ဝင္ေငြအေပၚတြင္သာ

အခြန္ထမ္းေဆာင္ၾကရသည္။

Based in Yangon, Livingstons Legal is an independent corporate legal practice focusing on enabling the burgeoning Myanmar
investment market. Our firm is staffed by local lawyers familiar with the business environment, laws, regulations and practices of
Myanmar as well as international lawyers with expertise in inbound investment and cross-border transactions.
We offer a broad service commercial capability across industries, with a focus on market entry, investment, development and
finance activities. Our senior lawyers have significant in-house experience, which gives Livingstons Legal a valuable commercial
and practical perspective on providing legal services to both foreign and domestic businesses
LMK Partnerships (Myanmar) Co., Ltd.
Room 9A (Level 9), Pansodan Business Tower
Corner of Anawrahta Road and Pansodan Street
Kyauktada Township, Yangon, Myanmar
Tel: +95 (0)934 604 4794
Email: contact@livingstonslegal.com
www.livingstonslegal.com

