“ဒီဗြီဘီ စီးပြားေရးဒီဘိတ္” အေခ်အတင္ ေဆြးေႏြးပြဲ အစီအစဥ္ကို ဒီဗြီဘီ
သတင္းဌာနက စေနေန႔တိုင္း ရိုက္ကူးၿပီး ဒီဗီြဘီရုပ္သံလိုင္းမွာ အထက္ပါ
အစီအစဥ္အတိုင္း ထုတ္လႊင့္ တင္ဆက္ပါတယ္။

ဒီတပတ္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေမးခြန္းကေတာ့
“ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိအခြန္စနစ္ကမွ်တမႈရွိရဲ႕လား ?” ျဖစ္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္ေပးလိုတာ၊ အႀကံေပးလိုတာ၊ ေမးျမန္းလိုတာရွိပါက ရံုးခ်ိန္အတြင္း

အမွတ္ - ၄၅၄၊ ၇လႊာ၊
ကုန္သည္လမ္းနွင့္ ဗိုလ္ကေလးေစ်းလမ္းေထာင့္၊
ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္။

ဖုန္းနံပါတ္ +၉၅၉၄၅၉၈၆၅၉၄၀ နဲ႕ debate@dvb.no
ကိုဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕လက္ရွိ အခြန္စနစ္က မွ်တမႈ ရွိရဲ႕လား (ယမင္းျမတ္ေအး)
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာနွစ္မွာ အခြန္အရပ္
ရပ္က ေကာက္ခံရရွိေငြဟာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၅၃၆၁ ရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္။ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာနွစ္မွာဆိုရင္
ေတာ့ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္ အေကာက္ဥပေဒအရ စုစုေပါင္းက်ပ္ ဘီလ်ံ ၆၄၈၁ ဒသမ
၀၀၈ ေကာက္ခံရရွိဖို႔ လ်ာထားတယ္လို႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ကလႊတ္ေတာ္မွာတင္သြင္း
ခဲ့ပါတယ္။
အခြန္အေကာက္ရရွိဖို႔ လ်ာထားခ်က္ေတြအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္နဲ႔ ျပည္သူျပည္သားေတြ
သံုးစြဲမႈ အေပၚကေနေကာက္ခံမယ့္ အခြန္အေကာက္ က်ပ္ ၂၇၁၂၆၆၆ ဒသမ ၈၈၄ သန္း၊
၀င္ေငြခြန္နဲ႔ ပိုင္ဆုိင္မႈ အေပၚေကာက္ခံမယ့္အခြန္အေကာက္မွာ ၀င္ေငြခြန္ကေန က်ပ္ ၂၃၈၂၀၀၀
သန္း၊ အေကာက္ခြန္ကေန က်ပ္ ၄၉၀၀၀၀ သန္း၊ ႏုိင္ငံပိုင္သယံဇာတေတြ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈအေပၚ
ေကာက္ခံမယ့္ အခြန္အေကာက္ က်ပ္ ၈၉၆၃၄၂ ဒသမ ၀၀၆ သန္း၊ စုစုေပါင္းက်ပ္ ၆၄၈၁၀၀၈ ဒသမ
၈၉၀ သန္း ျဖစ္ပါတယ္လို႔ တင္သြင္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
တကယ္တန္းမွာျမန္မာနုိင္ငံဟာ အာဆီယံနိုင္ငံေတြထဲမွာ အခြန္ရရွိမႈ အနည္းဆံုး နိုင္ငံျဖစ္
ပါတယ္။အစိုးရတစ္ရပ္ဆိုတာ အခြန္နဲ႔ ရပ္တည္ရတဲ့ အင္စတီက်ဴးရွင္းတစ္ခု ျဖစ္တဲ့အတြက္
နိုင္ငံသားတုိင္း
မွန္မွန္ကန္ကန္အခြန္ေဆာင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္
အဲဒီအခြန္စနစ္ဟာ
ျပည္သူလူထုအေပၚ ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးမျဖစ္ဖို႔ လိုသလို တခ်ိန္ထဲမွာပဲ ရသင့္ရ ထိုက္တဲ့ အခြန္ေတြ
မလစ္ဟင္းေအာင္ ေရးဆြဲျပဌန္း ထားတဲ့ ၿပီးျပည့္စံုတဲ့ စနစ္တစ္ခု၊ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒ အေပၚသံုးသပ္ခ်က္
ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာနဟာ စီမံကိန္းနဲ႔ ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္မွာရွိတဲ့
ဌာနတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား ဦးစီးဌာန အေနနဲ႔ကေတာ့ ၂၀၁၁-၁၂ ဘ႑ာနွစ္က
စတင္ၿပီးေတာ့ ၀င္ေငြခြန္(The Income Tax )၊ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ (The Commercial Taw)၊
တံဆိပ္ေကာင္းခြန္ (The Myanmar Stamp Act ) နဲ႔ ေအာင္ဘာေလသိမ္းဆုခြန္ (Directives Pertaining to State Lottery) အခြန္စတဲ့ အခြန္ေလးမ်ိဳးကိုသာ ေကာက္ခံ ေနတာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေနရာမွာ ျပည္သူအမ်ားစုနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနတာကေတာ့ ၀င္ေငြခြန္ပါ။ ျပည္တြင္းအခြန္မ်ား
ဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံတဲ့ လက္ရွိေကာက္ခံေနတဲ့ ၀င္ေငြခြန္ကေတာ့ တစ္နွစ္ကို က်ပ္ သိန္း ၂၀
အထက္ရရွိသူေတြကို ေကာက္ခံေနတာျဖစ္ၿပီး သိန္း ၂၀ ေအာက္ဆိုရင္ေတာ့ ကင္းလြတ္ခြင့္ရထား
ပါတယ္။ သိန္း ၂၀ နဲ႔ သိန္း ၅၀ ၾကားဆို၇င္ေတာ့ ၅ % ေကာက္ခံေနၿပီးေတာ့ ၅၀ နဲ႔ ၁၀၀ ၾကားကို
၁၀% ၊ သိန္း ၁၀၀ နဲ႔ ၂၀၀ ၾကားကို ၁၅ %၊ သိန္း ၂၀၀ နဲ႔ သိန္း ၃၀၀ ၾကားကို ၂၀ % နဲ႔ က်ပ္သိန္း ၃၀၀
နဲ႔ အထက္ကို ေတာ့ ၂၅% သပ္မွတ္ထားပါတယ္။
၂၀၁၅ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႔ အခြန္အေကာက္ဥပေဒထြက္ေပၚလာစမွာ ၀င္ေငြရလမ္း
မေဖာ္ျပနုိင္တဲ့ ေငြေၾကး ေတြ အေပၚ ေကာက္ခံတဲ့ နႈန္းတားဟာ ၀င္ေငြရလမ္း ေဖာ္ျပနိုင္တဲ့
ေငြေၾကးေတြအေပၚ ေကာက္ခံမႈ ထက္ နည္းေနတဲ့အတြက္ တရားမွ်တမႈ မရွိဘူးလို႕ ေ၀ဖန္မႈေတြ
ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာ ေငြမဲေတြ ကို ေငြျဖဴျဖစ္ေအာင္ လမ္းေၾကာင္းေပးထားတဲ့ ဥပေဒလို႔
ေ၀ဖန္မႈေတြ ရွိခဲ့သလို တခ်ိဳ႔ကေတာ့ ေငြမဲ ေပါမ်ားတဲ့ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ အင္ဒိုနီးရွား ဥပမာနဲ႔
ဆင္တူတယ္ဆိုၿပီး ႀကိဳဆိုၾကတာလည္းရွိပါတယ္။ ဒါမွလည္း တရားမ ၀င္ေငြမဲေတြကေန အစိုးရက
အခြန္ရရွိမယ္လို႔ သံုးသပ္ၾကတာပါ။ ဒါေပမယ့္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္ စုရဲ႔ အခြန္အ ေကာက္
ဥပေဒမွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးခဲ့ရပါတယ္။ ဒီလို ျပင္ဆင္မႈအေပၚ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကစား သူ
ေတြကေတာ့ မႀကိဳဆိုခဲ့ၾကပါဘူး ။
၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဥပေဒအရ ဆိုရင္ ဥပမာ အိမ္ျခံေျမ ၀ယ္ယူလိုသူဟာ ၁ က်ပ္
ကေန သိန္း ၁၀၀၀ အထိကို ၃% ၊ သိန္း ၁၀၀၀ ကေန သိန္း ၅၀၀၀ အထိကို အထိကို ၅% ၊သိန္း

၅၀၀၀ ကေန သိန္း ၁၀၀၀၀ အထိကို ၁၀ % ၊ သိန္း ၁၀၀၀၀ ကေန သိန္း ၁၅၀၀၀ အထိကို ၂၀ %နဲ႔
သိန္း ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္ရင္ ၃၀ % လို႔ ျပဌန္းခဲ့ရာကေန ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္
ဥပေဒအရ ၁ က်ပ္ကေန သိန္း ၃၀၀ အထိ ၁၅%၊ သိန္း ၃၀၀ ကေန သိန္း ၁၀၀၀ အထိကို ၂၀%၊ သိန္း
၁၀၀၀ နဲ႔ အထက္ကို ၃၀ % ေပးေဆာင္ရမယ္လို႔ ေျပာင္းလဲ သပ္မွတ္လိုက္ တဲ့အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။
လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာနွစ္ရဲ႕အစမွာပဲ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္
ဥပေဒထြက္ ေပၚလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီဥပေဒအရ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ မက်သင့္ေစရတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္
ငန္း ၂၉ ခုထဲမွာ စက္မႈလယ္ယာ အငွားလိုက္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းေတြကို ကုန္သြယ္ လုပ္ငန္းခြန္ေပး
ေဆာင္ဖို႔မလိုအပ္တဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ထည့္သြင္းေပးခဲ့တဲ့ အေပၚလုပ္ငန္းရွင္ေတြက ႀကိဳဆို
ခဲ့ၾကပါတယ္။

မွ်တတဲ့ အခြန္စနစ္ျဖစ္ၿပီလား
အခြန္စနစ္ဆိုတာ မွ်တဖို႔လိုသလို တရားနည္းလမ္းက်ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဥပမာ တစ္ခုကို
တင္ျပရရင္ အိမ္ၿခံေျမ ၀ယ္ယူရာမွ ၁၅ ရာခိုင္နႈန္းအခြန္ေဆာင္ရင္ ၀င္ေငြရလမ္း ေဖာ္ျပစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့
ျပဌာန္းခ်က္ကို ၂၀၀၇ ခုနွစ္မွာ ျပဌာန္းခဲဲ့ ပါတယ္။ ဒီျပဌာန္းခ်က္နဲ ့အတူ ေငြမဲေတြ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္
ထဲကို အလံုးအရင္းနဲ ့ ၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး အိမ္ၿခံေျမေစ်းေတြလည္း တရိပ္ရိပ္တက္လာခဲ့တယ္။
၂၀၁၁ ခုနွစ္မွာ တက္လာတဲ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွာလည္း ဒီျပဌာန္းခ်က္ကို သက္
တမ္း ထပ္တိုးခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေစ်းေတြသိသိသာသာျမင့္တက္သြားၿပီး ျမန္မာအိမ္ၿခံေျမ
ေစ်းကြက္ဟာ ကမၻာေပၚမွာ ေစ်းအျမင့္ဆံုးျဖစ္တဲ့ တိုက်ိဳ၊ စင္ကာပူနဲ႕ နယူးေယာက္က မက္ဟင္တန္
ေစ်းကြက္ေတြနဲ႔ ျပိဳင္လို႕ရတဲ့ အေနအထားမ်ိဳးေရာက္သြားခဲ့ပါတယ္။ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ အခုအခ်ိန္
မွာ လူလတ္တန္းစားဆိုတဲ့ လူေတြေတာင္ အိုးပို္င္ အိမ္ပိုင္နဲ႔ ေနဖို႔ဆုိတာ မျဖစ္နိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါဟာ
အခြန္စနစ္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ ေၾကာင့္လို႔ေျပာရင္ မွားမွာ မဟုတ္ပါဘူး။
ေနာက္တစ္ခုက လုပ္ငန္းႀကီးေတြအခြန္ေရွာင္တဲ့ကိစၥပါ။ တခ်ိဳ႔ လုပ္ငန္းႀကီးေတြဆိုရင္ သူတို႔
ရဲ႔ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို အျမတ္ခြန္ေပးစရာမလိုတဲ့ Cayman Islands တို႔၊ British Virgin Islands တို႔
ဆြတ္ဇာလန္တို႔လို နိုင္ငံေတြ မွာေျပာင္းေရြ႔ထားတတ္တဲ့ အေၾကာင္း ပနားမားေပပါထဲမွာေဖာ္ျပထား
တာေတြ႔ရပါတယ္။ ၀ီကီလိ (Wikileaks) မွာလည္း ကင္မန္ကြ်န္း (Cayman Island) တို႕၊ ဂ်ေမကာ
(Jamaica) တို႔ မွာ ျမန္မာနုိင္ငံက ဘဏ္အေကာင့္ ေတြ ဖြင့္ ထားတာေတြရွိတယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေတြေတြ႔
ရပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေငြေတြဟာ ၀င္ေငြရလမ္း မျပနိုင္ တဲ့၊ တိုင္းျပည္ကိုလည္း အခြန္ေဆာင္ျခင္း
မရွိတဲ့ ေငြေတြျဖစ္ပါတယ္။
Transparency Internationl ကထုတ္ျပန္ထားတဲ့ Corruption Perceptions Index 2015 အရဆိုရင္ ေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံဟာ နိုင္ငံေပါင္း ၁၆၈ နိုင္ငံမွာ အဆင့္ ၁၄၇ ရွိေနတာ
ျဖစ္လို႔ အဂတိလိုက္စားမႈ နဲ႕ တိုက္ဖ်က္ေရး နဲ႔ ပတ္သက္ရင္ေတာ့ အေတာ့္ကိုလုပ္ယူရဦးမယ္လို႕
သံုးသပ္ရမွာပါ။ အထူးသျဖင့္ အခြန္ေရွာင္တဲ့ကိစၥက လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား က်ဴးလြန္ေနတတ္တဲ့ ကိစၥ
ျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္ကုိ စနစ္တက် မေကာက္နိုင္တာ၊ ေကာက္တဲ့ ေနရာ ေတြမွာလည္းအေလ အလြင့္
ေတြျဖစ္ေနတာ၊ အခြန္ဥပေဒ တိုယ္တိုင္လည္း အက်င့္ပ်က္ ခ်စားမႈလုပ္ဖို႕ အခြင့္အလမ္းေပးထားသလို
ျဖစ္ေနတာေတြကို ပညာရွင္ေတြက ေထာက္ျပၾကပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ performance ကိုတုိင္းတာတဲ့အခါ အခြန္ကို ဘယ္ေလာက္
စနစ္တက် ေကာက္နိုင္ လဲဆိုတာနဲ႔ အဲဒီအခြန္ကို ဘယ္လို အသံုးခ်လဲဆိုတာနဲ႔ တုိင္းတာၾကပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့ အာဏာရွင္ အစိုးရ လက္ ထက္မွာ အခြန္ေရွာင္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီေတြ ေသာင္းနဲ႔ခ်ီၿပီးရွိခဲ့ပါတယ္။
အခုအစိုးရလက္ထက္မွာေကာ ဘယ္ေလာက္ ရွိေနေသးလည္း အတိအက်ေတာ့ မသိရေပမယ့္
ဟိုတုန္းကထက္ေတာ့ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရလက္ထက္ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ နိုင္ငံသားတာ၀န္ကို ေၾကပြန္ဖို႔
အခြန္ေဆာင္ရမယ္ဆုိတာ ပိုသေဘာေပါက္လာၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လည္း အခြန္ေရွာင္ တာေတြက
ေတာ့ ရွိေနတုန္းပါပဲ။ ဘာေၾကာင့္အခြန္ေရွာင္ေနၾကေသးတာလဲ၊ လူေၾကာင့္ လား ၊ မူေၾကာင့္လားဆုိ
တာေတာ့ဆက္ၿပီးအေျဖရွာရမယ့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း…။

