Summary
အခန်း (၂၁) Taxation of Capital
ရင်းန်းမတညငငွေအငပေါ်အခွေနစည်းကြပငြောြခံမှု
၁။ ရင်းနှ်းငငွေမှ ပြနရင

ောဝငငငွေအငြေါ် အခွေနမငကောကခံ ငဟူင

မျှတမှု (equity) နှင စွေမ်းရညပြညဝမှု (efficiency) တန
ိုို့ ှင

ော အဆပို ြြုချကမျော်းနှင ြတ ကလျှင

ကဆိုငင

ော အင ကောင်းပြချကမျော်းရှ ည။

အချြုျို့က ရင်းနှ်းမတညငငွေ (capital) အငြေါ်တွေင အခွေနစည်း ကြပခင်းကို ပငင်းဆို က ည။ အဘယင ကောင
ဆိုင

ော

လကငတွေျို့၌ အဆိုြါအခွေနကို ငကောကခံရောတွေင စမံအိုြချြုြမှုစရတမျော်း ကက်းပမငပခင်းင ကောင

လည်းငကောင်း၊ ရင်းနှ်းမတညငငွေအငြေါ် အခွေနစည်း ကြရောတွေင အခွေနစည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်းမျော်း လွေနစွေောရှုြင
င

ောင ကောငလည်းငကောင်း ပြစ

စည်း ကြပခင်းနှင ြတ
ည။ င
ဆံို်းင
င

ော

ည။

င
ိုို့

ွေ်း

ောလည်း တပခော်းတစြကတွေင ရင်းနှ်းမတညငငွေအငြေါ် အခွေန

ကပြ်း မျှတမှုရှ ညဟူင

ော ခင
ို ခိုငမောမော င

ောကခံအဆိုပြြုချကမျော်းလည်း ရှြါ

ောကခံ ူမျော်းက ယင်းအခွေနမျော်းကို ငကောကခံပခင်းမရှြါက လူူ့အြွေျို့အစည်းရှ ချမ်း ောကကွေယဝ
ူမျော်း၏

ဝငငငွေအငတောမျော်းမျော်း ည

အခွေနစည်း ကြပခင်းမှ

လွေတကင်းငနငြလမမညဟို

ောကပြ ကြါ ည။

၂။ ရင်းနှ်းမတညငငွေမှ ပြနရချကမျော်း (return to capital) အငြေါ် အခွေနစည်း ကြပခင်း ည စိုငဆောင်းငငွေနင
ှ
ရင်းနှ်းပမြုြနှံမှုမျော်းအော်း ငလျောနည်း ွေော်းငစနိုင
economy) ကျင

ံို်းင

ည။ င

်းငယပြ်း တံခါ်းြွေင ငစျ်းကွေကစ်းြွေော်းငရ်းစနစ (open

ော နိုငငံတွေင ပြညတွေင်းရင်းနှ်းပမြုြနှံ ူမျော်း၏ ပြနရချက (returns to domestic

investors) အငြေါ်တွေင အခွေနစည်း ကြပခင်းက ရင်းနှ်းပမြုြနှံမှု ကို မငပြောင်းလင ောလည်း ပြညြမှ ငငွေငချ်းယူမှု
(borrowing form abroad) ကို ပမငတကလော ည။ အငမရကနပြညင

ောငစို၏ အရွယအစော်းကက်းမော်း ည

လကရှ ငစျ်းကွေကစ်းြွေော်းငရ်းစနစတွေင စိုငဆောင်းငငွေအငြေါ် အခွေနစည်း ကြပခင်းမှော ရင်းနှ်းပမြုြနှံမှုကို ငလျောကျ
ငစပြ်း၊ ပြညြ ငချ်းငငွေမငချ်းငှော်းနိုငခင
၃။ အရံှု်းငြေါ်မှုအော်း အပြညဝ င

ော ရင်းနှ်းပမြုြနှံမှုမောှ ြို၍ ငလျောကျ ောွေ ်းနိုင

ည။

ောကြံမှုမျော်း (အစို်းရက အပမတအငြေါ် အခွေနငကောက

နှငအတိုင်း အရံှု်းငြေါ်ရောတွေငလည်း င

ောကြံငြ်းပခင်း)

ည နှုန်း

ော်း

ည ရင်းနှ်းငငွေအငြေါ်ပြနရချက ကို အနည်းဆံို်း

“ ံိုည” ပြစငစပြ်း၊ ြို၍စွေနစော်းမှု
ို့
ယူပခင်း (risk taking) ကို ပြစငစြါ ည။ အရံှု်းငြေါ်မှုအော်း ပြညစွေက
င

ောကြံမှုမျော်းကို အလွေနကနို့ တ

စွေနစော်းမှု
ို့
ယပူ ခင်းကို ငလျောနည်းငစ

ော်းပြ်း၊ ယင်းင ကောငရင်းနှ်းပမြုြနှံမှုအငြေါ် အခွေနစည်း ကြပခင်း ည

ည။

၄။ ြိုငဆိုငမှုငရောင်းချ၍ ရင ော အပမတငငွေ (အချနနှငအမျှ ြိုငဆိုငမှုြစစည်းတနြို်း တ်းို ပမငလောင ော ြမောဏ)
ည

လူတစဦ်းတစငယောကချင်းစမှ

ရရှင

ော

ရင်းနှ်းငငွေအငြေါ်

ပြနရချကက ိုို့င

ော

အမျြု်းအစော်း

ပြစ ညအတွေက အပခော်းပြနရချကမျော်းက ြ
ိုို့ င ယင်းအပမတငငွေအငြေါ်တွေငလည်း အခွေနစည်း ကြ င ည။
င
ိုို့

ော ြိုငဆင
ို မှုြစစည်းငရောင်းချ၍ရင ော အပမတတနြို်းတကပခင်း ၊

မ
ိုို့ ဟိုတ၊ အရံှု်းငြေါ်ပခင်းကို တိုင်းတော

ရောတွေင ပြဿနာမျော်းရှနင
ို ြါ ည။

1

၅။ ြိုငဆိုငမှုြစစည်းအပမတတနဘို်းတကပခင်းအငြေါ် အခွေနငကောကခံ င ည အင ကောင်းရင်းမှော ြင
ို ဆင
ို မှု
ြစစည်းမျော်းကို ငရောင်းချ ညအခါမှ ော ြိုငဆိုငြစစည်းအငြေါ်အခွေနငကောကခံပခင်း ည Locked-in effect
(လူမျော်း ည ြိုငဆင
ို မှုမျော်းကို အပမတမျော်းမျော်းရရှရန ငရောင်းချမှုမပြြုြ ကောလရှည ကောကင
ို
အော်းငြ်းရောငရောကငစြါ ည။ အငမရကနပြညင
အင ကောင်းရင်းမှော အ ကရှင
အခွေနစည်း ကြပခင်းအော်း

ော်းပခင်း) ကို

ောငစိုတွေင Locked-in effect အဓကပြစငြေါ်ရ ည

မျှကောလြတလံို်း ြင
ို ဆင
ို မှုြစစည်းအော်း လကဝယ

လံို်းဝလွေတကင်းငအောငလိုြပခင်းင ကောငပြစ ည။

အပမတအစွေန်း ကက်းကက်းမော်းမော်းရရှငအောင လကဝယကင
ို ငဆောင

ော်းရှပခင်းပြင အပမတငငွေ

အပမတငငွေမျော်းကို

ယင်း

ိုို့

ော်း ငရွျို့ အခွေနစည်း ကြပခင်းပြင Locked-in

effect ကို မျော်းစွေောငလျောချနင
ို မည။
၆။ ြွေံျို့ပြြု်းပြ်းအဆငပမငနိုငငံမျော်းအနက အငမရကနပြညင
၎င်းနိုငငံတင
ွေ ဓနကကွေယဝမှုကို မညမမျှပြစငစင
ရင်းနှ်းငငွေအတွေက အ
နည်းြါ်း ည အခွေနနှုန်း
ငဝမှုတင
ွေ

ောငစို

ည မညမျှမှုအဆင အပမငမော်းဆံို်းပြစပြ်း

ော အခွေနပြဌောန်းချကမျော်းဆိုငရော အငရ်းကစစရြမျော်းရှြါ ည။

ူ်းပြဌောန်းချကမျော်း (အပမတခွေနမျော်းနှင အပမတငဝစိုမျော်း (dividends) မျော်းအငြေါ်
ော်းမျော်းနှင အငပခဥစစောြစစည်း ငရောင်းချမှုအငြေါ် မျကနှာ ောငြ်းမှုမျော်း) မှော ဝငငငွေခွေ

ြဆံို်း၌ရှ ူမျော်း (ကကွေယဝချမ်း ော

၇။ ြျကဆ်းဆံို်းရံှု်း ွေော်းင ော ( မ
ိုို့ ဟိုတ) အ

ူမျော်း) အတွေက အကျြု်းခံစော်းခွေငမျော်းကို ြိုမိုပြစငစြါ ည။
ံို်းမဝငငတောင ောင ကောင ြင
ို ဆင
ို မှုြစစည်း၏ ကျဆင်း ွေော်းင

ော

အမှနတနြ်းို ကို လွေယလွေယကူကူ တိုင်းတောရန မပြစနင
ို င ောင ကောင အစို်းရအငနပြင တနြို်းငလျောကျမှု
(depreciation or depreciation allowances)ကို ခနို့မှန်းပခင်းအတွေက လွေယကူရို်းရှင်းင
အော်းအ

ော စည်းမျဉ်းမျော်း

ံို်းပြြု ည။ လွေယကူရို်းရှင်းင ော စည်းမျဉ်းမျော်းအရ ဥြမောအော်းပြင ၁၀ နှစ ကတမ်းရှင ော ြစစည်း

အတွေက တစနှစစအ ံို်းပြြုပြ်းတိုင်း ြစစည်းတနြို်း၏ ၁၀ ြံို ၁ ြံို တနြို်းငလျောပခင်း ညြင ရကငရောစွေော
ပြြုရောကျငနငြ ည။ စတငအ

ံို်းပြြု ညနှစမျော်းတွေင ယင်း

ို ၁၀ ြံို ၁ ြံို depreciation ပြြုလိုြပခင်း ည

၎င်းနှစမျော်းအတွေက အမှနပြစ

ည တွေကငပခကက
ို တနြို်းငလျောပခင်း (true economic depreciation)

(ယင်း၏ အဓြပါယမှော ပြညစံင
ို ကောင်းမွေနင ောငငွေင က်းင ်းကွေကတွေင ြိုငဆင
ို မှု၏ စိုစင
ို ြါင်းတနြ်းို ငလျောကျမှု)
ကြို၍

တနြို်းငလျောခငြ်းပြ်းပြစပခင်းင ကောင

ရကငရောရောကျ

ရညရွယရင်းနှငကွေလွေြံိုြျကမှု distortion ကို ပြစငစပြ်း၊ နှစရှည ကော

ယူဆပခင်းပြစ ည။

ယင်းက

ကတမ်းခံ ည ရရနြိုငခွေငြစစည်းမျော်း

(အငြေါ်အခွေနငကောကခံမှု) ကို မျကနှာ

ောရငစြါ ည။

တနြို်းငလျောတွေကပခင်း ည အမှနပြစ

င ညတနြို်းငလျော (true economic depreciation) ပြစရန

၊

ငဘော

ညဟို

ဘောဝအော်းပြင အခွေနငကောကခံရောတွေင

မ
ိုို့ ဟိုတ၊ ဝယယူ ညနှစတွေင တနြို်းငလျောစတွေကရန လိုအြမညပြစြါ ည။ ယင်းအငပခအငနတွေင

ရင်းနှ်းငငွေမှ ပြနရချကအငြေါ် စည်း ကြင ောအခွေနမဟိုတဘ အပမတစစစစအငြေါ်တွေငငကောကင

ော အခွေန

ပြစမညပြစြါ ည။
၈။ တကယတမ်းတွေင အခွေနငကောကခံပခင်း ည အမညခံပြနရချက (အမညခံအပမတ - nominal returns)
ငြေါ်တွေငမဟိုတဘ အမှနပြနရချကမျော်း (real returns) အငြေါ်တွေင
ယင်းအတွေက ငငွေငြောင်းြွေမဆ
ှု ိုငရော ညွေနကန်းမျော်းရှ
ကို တင
ို ်းတောရနခကခြါ ည။ တစချြုျို့င

ော်းရမညပြစြါ ည။

ော အခွေနစည်း ကြရမညပြစပြ်း၊
င
ိုို့
ောလည်း ငငွေင က်းငြောင်းြွေမှု

ောကစစမျော်းတွေင ော ညွှနကန်းပြငစဉ်းစော်းပခင်း (ဥြမောအော်းပြင
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ငကကွေ်းပမအငြေါ်မဟိုတဘ မတညြစစည်းမှအပမတငငွေ အငြေါ် ော ညွှနကန်း

ည

ွေင်းစဉ်းစော်းပခင်း)

ည အခွေန

ငကောကခံမှုကို ြို၍ ြံို ဏ္ဍောနြျကယွေင်းငစြါ ည။
အဓိြ အသံ်းအနှုန်းမ ော်း
Depreciation - အချန ကောလော

ညနှငအမျှ ြစစည်းတနြို်းငလျောလောပခင်း၊ ယိုယင
ွေ ်းပြြုန်းတ်း ြျကစ်းမှုင ကောင

ြိုငဆိုငြစစည်းတစခို၏ ကျဆင်း ွေော်းင ောတနြို်း ပြစြါ ည။
Accelerated depreciation – စောရင်းကင
ို နည်းလမ်းမျော်း ၊ မ
ိုို့ ဟိုတ၊ ဝငငငွေခွေနတွေကချကပခင်း နှင ကဆိုင၍
တနြို်းငလျော

တမှတရောတွေင ရရနြိုငခွေငြစစည်း၏ အငစောြင
ို

ကတမ်းကောလမျော်းအတွေက တနြို်းငလျော

ြိုမို တမှတပခင်းပြစပြ်း၊ ြစစည်း ကတမ်းြိုမို ကောပမင ည ရရနြိုငခွေင ြစစည်းမျော်းအ ံို်းပြြုမှုမျော်း ည စကမှု
လိုြငန်းနှင နည်းြညောအငပခခံလိုြငန်းမျော်းတွေင ရင်းနှ်းပမြုြနှံမှုကို အော်းငြ်းြါ ည။
Stratighted depreciation - မတညြစစည်း၏

ကတမ်းတစငလျောက တနြို်းငလျော

တမှတ ပခင်းကို

အညအမျှ တွေကချက တမှတပခင်းပြစြါ ည။
Depreciation allowances – အခွေနငြ်းငဆောငရောတွေင မတညြစစည်းတနြို်းငလျောလောမှုအတွေက အပမတငငွေကို
ငလျောနည်းပြနိုငခွေငငြ်းပခင်းပြစြါ ည။
Exchange inefficiency - လူတစငယောက ည မမြိုငြစစည်းကို အပခော်းတစငယောကက ြိုလိုအြငန
င

ောလည်း မငရောင်းချဘ မမလကဝယတွေင ော ကိုင

မရှင

ော်းင

ောင ကောင ပြစလောင

ော နှစဦ်းနှစြက အကျြု်း

ောငစျ်းကွေကအငပခအငန ပြစြါ ည။

Locked-in effect - လူတစဦ်းတစငယောက ည ြင
ို ဆိုငမှုမျော်းကို မငရောင်းချဘ လကဝယကင
ို
အခွေနငြ်းရနတောဝနကို အချနငရျို့ငပြောင်းနင
ို င

ော်းြါက

ော အငပခအငန။

Nominal capital gain (or capital profit) - မတညငငွေရင်း/ြစစည်းမှ အမညခံ အပမတရငငွေ၊ (လကရှ
င ်းကွေကငြါကင ်းမှ ရရှင ော အပမတငငွေ)
Real capital gain - မတညငငွေရင်းမှ ငငွေင က်းငြောင်းြွေမက
ှု ို
Straight-line depreciation - ြံိုင

ြမောဏ (

ည

ွေင်းတွေကချကပြ်းင ော အမှန အပမတငငွေ။

မ
ိုို့ ဟိုတ) ြံိုင နှုန်းပြင နှစစဉတ တမတတည်း

မတညြစစည်း၏တနြို်းငလျှော ပခင်း။
True economic depreciation – (မတည) စကြစစည်း၏ တနြို်း အမှနတကယ ငစျ်းကွေကတွေင
တနြို်းယိုတငလျောမှု။
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