အခန္း (၁၇)
Introduction to Taxation
အခြနစ
္ ည္းၾကပ္မႈ ပဏာမ မိတဆ
္ က္ျခင္း
၁။

ေကာင္းမြန္ေသာ အခြနစ
္ နစ္တြင္ ရွသ
ိ င့္သည္႔ ထူးျခား ေသာ လကၡဏာရပ္ ငါး မ်ိဳးမွာ (က)

စီးပြားေရးအရ

အေလအလြင႔မ
္ ရွိ

ထိေရာက္မႈ(စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေကာင္းမြန္ျခင္း)

(Economic Efficiency)
(ခ)

အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခဲြရာတြင္ ႐ိုးရွင္းလြယက
္ ူျခင္း (Administrative Simplicity)

(ဂ)

လိုခ်င္ေသာအေနအထားကုိ ေျပာင္းရန္လယ
ြ က
္ ူျခင္း (Flexibility)

(ဃ)

လူထုလအ
ို ပ္ခ်က္ႏွင႔က
္ ိုက္ညေ
ီ အာင္

အေရးယတ႔ံုျပန္ေဆာင္ရက
ြ ္ႏိုင္မွဳရွိျခင္း

(Political

responsiveness)
(င)

တရားမွ်တမႈရွိျခင္း (Fairness)
အခြန္စနစ္သည္ အဂတိလက
ို ္စားမႈကို တားဆီးႏွိဳင္စြမ္းရွရ
ိ မည္။

၂။

အခြန္ေရွာင္တိမ္းျခင္း

(သိ႔မ
ု ဟုတ္)

အခြန္ေလွ်ာ႔ေပးျခင္းတိ႔ု

အခြန္စနစ္တင
ြ ္ မလိလ
ု ားအပ္ေသာခ်ြတေ
္ ခ်ာ္မွဳ

ျပဳလုပရ
္ န္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္

ေပၚေပါက္လာေစသည္။ ပုေ
ံ သပမာဏ ဖင္႔ တစ္ေပါင္း

တည္းေပးရေသာ အခြန္မ်ားမွလ၍
ဲႊ အခြနအ
္ ားလံုးတြင္ ထိက
ု ဲ့သ႔လ
ို ြဲေခ်ာ္မွဳမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစသည္။
လုပသ
္ ားအင္အားႏွင့္ ေငြေၾကးစုုေဆာင္းမႈ ေရြးခ်ယ္ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္မ်ားအပါအ၀င္ ေဈးကြကအ
္ ားလံုးတြင္
အခြန္မူ၀ါဒမ်ားသည္ သက္ေရာက္မႈ ရွသ
ိ ကဲသ
့ ႔၊ို ဘ႑ာေရးႏွင့္ လုုပ္ငန္းမ်ား၏ ဖြ႔စ
ဲ ည္းတည္ေဆာက္ပံု
မ်ားတြငလ
္ ည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ား ရွသ
ိ ည္။ ပိုငဆ
္ ိုင္မႈ (သို ့) ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈတစ္ရပ္မွ အနာဂတ္တြင္
ရရွိမည့္ ၀င္ေငြမ်ားအေပၚတြင္ ေကာက္ေသာ အခြနမ
္ ်ားမွာ ယင္းတိ႔အ
ု ား အခြန္ေကာက္ခြင့ရ
္ ွိသည္ဟု
ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိနတ
္ င
ြ ္ရွိေသာ ပိင
ု ္ဆင
ို ္မႈ၏ တန္ဖးို ေပၚတြင္ တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ ေကာက္ခသ
ံ ည္။
၃။

တရားမွ်တမႈ၏ အဓိကသြင္ျပင္လကၡဏာ ႏွစ္ရပ္ မွာ (အုပ္စလ
ု က
ို ္) တေျပးညီ မွ်တမႈွ horizontal

equity ႏွင့္ အခ်ိဳးက် မွ်တမႈ vertical equity တိ႔ျု ဖစ္သည္။
၄။

တစ္ေထရာတည္း တူညီေသာ သူတစ္ဦးခ်င္းစီက လံုး၀ထပ္တူေသာ အခြန္ပမာဏ ေပးရမည္ဟု

ဆိုေသာ တေျပးညီမွ်တမႈွ အေျခခံသေဘာတရားကို က်င့္သုံးရာတြင္ အေရးၾကီးသည့္ အခ်က္မွာ (အခြန္
စည္းၾကပ္ရန္အတြက္) တစ္ထပ္တည္းတူညသ
ီ ည့္ လူမ်ားအား အုပ္စဖ
ု ြဲ ့ရာတြင္မည့္ကသ
ဲ့ ို ့ေသာ (အခြန္စ
ည္းၾကပ္ရန္အတြက္)

ဘယ္လစ
ို ံႏႈန္းမ်ား

အသုုံးမည္ကို

ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရာတြင္

ေမးခြနး္ ထုတ္စရာ

ရွိလာသည္။
၅။

အခ်ိဳးက် မွ်တမႈ အေျခခံသေဘာတရားမွာ အခြန္ပိုေပးႏိုင္ေသာ လူမ်ား (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ပိုမိုျပည္စုံ

ေသာလူမ်ားက

အခြန္ပိုေပးေဆာင္သင့္သည္

ဟုဆသ
ို ည္။

စီးပြားေရးအရျပည့္စုံမႏ
ႈ ွင့္

ေငြေပးေခ်ႏိုင္မႈ

အေျခအေနတိ႔အ
ု ား ေယဘူယ်အားျဖင့္ ဝင္ေငြပမာဏျဖင္႔ တိုငး္ တာေလ့ရွိေသာ္လည္း၊ ယင္းတိုင္းတာ
ခ်က္မွာလည္း အားနည္းခ်က္ ရွသ
ိ ည္။ အခ်ိဳ႕က ၀ယ္ယူသုးံ စြဲမအ
ႈ ေပၚတိုငး္ တာျခင္းမွာ ပိုေကာင္းေသာ
တိုင္းတာမႈအေျခခံစနစ္ဟု

ေျပာၾကသည္။

ဘ၀သက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္

၀ယ္ယူသုးံ စြဲမက
ႈ ို

အခြန္

ေကာက္ခံျခင္းသည္ ဘ၀သက္တမ္း တစ္ေလွ်ာက္တင
ြ ္ ရရွိေသာ ဝင္ေငြအေပၚ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္
အတူတူပင္ ျဖစ္သည္။ ႏွစမ
္ ်ိဳးစလံုး မွာ ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြအေပၚအခြန္ေကာက္ခံျခင္း ထက္သာလြနသ
္ ည္ဟု

ဆိုႏိုင္သည္။ အဓိကေမးခြနး္ ထုတ္ရန္မွာ မည္သည့္ျခားနားခ်က္မ်ားအား ထည့္သြငး္ စဥ္းစားသင့္သည္ဟူ
ေသာ အေပၚတြင္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ - က်န္းမာေရး၊ အိမ္ေထာင္ရွိမရွိ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) သားသမီးဦးေရ စသည့္တ႔ို
ျခားနားခ်က္မ်ား။
၆။

Pareto သေဘာအရ အေလအလြင႔မ
္ ရွိ ထိေရာက္ ေသာ အခြန္စနစ္ဖြဲ ့စည္းပုုံမ်ား (Pareto

efficient tax structures) ဆိသ
ု ည္မွာ အစိးု ရအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အ
လက္မ်ားအားလံုးကို အသံုးျပဳထားျပီး လူအမ်ားအားလံုးအတြက္ အကိ်ဳးရွိဆုးံ ျဖစ္မည္႔ အခြနစ
္ နစ္ ဖဲြ႔စည္းပံု
မိ်ဳးျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင္႔ ေနာက္ထပ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ အကိ်ဳးယုတ္ေလ်ာ႔မႈမရွိဘဲႏွင့္
မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ်

ပိမ
ု ိုအကိ်ဳးျဖစ္ေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္ႏိုင္မည္မဟုတသ
္ ည္႔အေျခအေနျဖစ္

သည္။
၇။

အမ်ားေကာင္းက်ိဳးျပဳအေျခခံ ခ်ဥ္းကပ္နည္း (Utilitarian approach) တြင္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ

အခြန္စနစ္သည္

အားလံုးအတြက္

အက်ိဳးအမ်ားဆံုးျဖစ္ေအာင္

လုပ္ေဆာင္ရမည္ဟု

ဆိထ
ု ားသည္။

Rawlsian ၏ ခ်ဥ္းကပ္မွဳအရ ေရြးခ်ယ္လိုကေ
္ သာ အခြန္စနစ္သည္ (လူအဖြဲ ့အစည္းအတြင္း) အဆိုးဆုုံး
ဒုုကၡဆင္းရဲေရာက္ရွိေနသူမ်ား၏ အက်ိဳး ကို အမ်ားဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပေ
္ ဆာင္ရမည္ဟု ဆိထ
ု ားသည္။

Key Concepts
၁။

Announcement

effects

-

အနာဂတ္တြငအ
္ ခြန္မ်ားေကာက္ခမ
ံ ည္ဟု

ထုတ္ျပန္လက
ို သ
္ ည့္

အခ်ိနတ
္ ြင္ ပစၥည္းတန္ဖးို အေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ။
၂။

Benefit

approach

-

အက်ိုးခံစားခြင့မ
္ ်ားအေပၚ

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္

ျပည္သ႔ဝ
ူ့ န္ေဆာင္မႈ

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ

အခ်ိဳးအလိက
ု ္

ေပးေဆာင္ရေသာ

ေလထုညစ္ညမ္းမႈကဲ့သ႔ေ
ို သာ

မေကာင္းေသာ

အက်ိးု ဆက္မ်ားကို

အခြန္စနစ္။
၃။

Corrective

taxes

-

ျဖစ္ေစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာ အခြန္။ (ရေငြတိုးပြားေစျပီး စီးပြားေရးစနစ္ကို
စြမ္းရည္ျပည့္ဝ ေကာင္းမြန္ေစသည္)
၄။

Corruption resistant - အခြန္ေကာက္ခံေသာ အရာမ်ားကို ပြင့လ
္ င္းျမင္သာစြာ ေတြ႕ရွႏ
ိ ိုင္ၿပီး
ၾကားအဖြဲ႕အစည္းမွ

ေသခ်ာစစ္ေဆးႏိုင္ေသာ

အဂတိလိုကစ
္ ားမႈအား

တားဆီးႏိုင္ေသာ

အခြန္စနစ္။
၅။

Distortionary taxes - လူတစ္ဦး (သိ႔)ု လုုပင
္ န္းတစ္ခသ
ု ည္ ယင္းေပးရမည့္ အခြန္ပမာဏ
ေလ်ာ႔က်ေအာင္ ယင္း၏ အျပဳအမူေဆာင္ရြကမ
္ ႈ အေလ႔အထအား ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားျဖစ္ေစေသာ
အခြန္မ်ား။ (ဥပမာ - အခြန္ေပးရျခင္းနည္းေအာင္ တခ်ိဳ႕ ကုုန္ပစၥည္းမ်ား ေလ်ွာ႔၀ယ္ျခင္းျဖင္႔
၄င္းေပးရမည္႔ အခြနသ
္ က္သာေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည္။)

၆။

General equilibrium effects - လုပ္ခလစာမ်ား သိ႔ု အတိးု ႏႈန္းေပၚတြင္ ေကာက္ေသာ
အခြန္မ်ားေၾကာင့္

အေထြေထြအားမွ်ေျခ

(စီးပြားေရးမွ်ေျခ)

အေပၚ

မလိလ
ု ားအပ္ေသာ

အက်ိုးသက္ေရာက္မႈ။
၇။

Horizontal equity - ဝင္ေငြႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္မတ
ႈ ူညီေသာ လူမ်ားအား အခြန္ပမာဏတေျပးညီ
ေကာက္ခံေသာစနစ္။

၈။

Lump-sum

taxes

-

မည္သည့္အေျခအေနတြင္မဆို

ပံုေသပမာဏျဖင္႔

တစ္ေပါင္းတည္း

ေကာက္ခံေသာ အခြန္မ်ား။ လူတစ္ဦး (သိ႔)ု လုုပ္ငန္းတစ္ခသ
ု ည္ ယင္းေပးရမည့္ အခြန္ပမာဏ
ေလ်ာ႔က်ေအာင္ မည္သို ့မွ် မလုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အခြန။္
၉။

Monetized taxes - အရာဝတၳဳ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ပိုငဆ
္ ိုင္မအ
ႈ ား ေငြေၾကးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေကာက္ခံ
ေသာ အခြန။္

၁၀။

Nondistortionary

taxes

-

လူတစ္ဦး

(သုို

့မဟုတ
ု ္)

လုပ
ု ္ငန္းတစ္ခမ
ု ွ

ယင္းေပးရမည့္

အခြန္ပမာဏအား ေျပာင္းလဲေအာင္ မည္သို ့မွ် မလုုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ အခြန္။
၁၁။

Pareto efficient tax systems - အစိုးရအတြက္ ရရွိႏိုင္ေသာ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို အသံုးျပဳထားျပီး လူအမ်ားအားလံုးအတြက္

အကိ်ဳးရွဆ
ိ ုးံ ျဖစ္မည္႔

အခြန္စနစ္မိ်ဳးျဖစ္သည္။ တနည္းအားျဖင္႔ ေနာက္ထပ္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္အတြက္ အကိ်ဳးယုတ္
ေလ်ာ႔မႈမရွဘ
ိ ဲႏွင့္ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ်

ပိုမိုအကိ်ဳးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္

မဟုတ္သည္႔ အေျခအေနျဖစ္သည္။
၁၂။

Transparent taxes - အခြန္ေပးေဆာင္မတ
ႈ ြင္ ပြင့လ
္ င္းျမင္သာမႈရွေ
ိ သာ အခြန္။

၁၃။

Vertical equity - ဝင္ေငြမ်ားမ်ားရေသာသူမ်ားက အခြနမ
္ ်ားပိုေပးရျခင္း။

အခန္း (၁၈)
Tax Incidence
အခြနဝ
္ န္ထပ
ု ဝ
္ န္ပးို ခြဲေ၀က်ခံျခင္း
၁။

ကုန္ပစၥည္း

ျခားနားမႈမရွိေပ။
ေရာင္းလိုအား

ထုတလ
္ ုပသ
္ အ
ူ ေပၚျဖစ္ေစ
၄င္းအစား

မည္သက
ူ

(ေစ်းကြကႏ
္ ွင္႔အလိုအရ)

သိ႔ု

စားသံုးသူအေပၚျဖစ္ေစ

အခြန္ဝန္ထုပ္ဝန္ပးို

အခြန္ေကာက္ခံျခင္းမွာ

ခြဲေ၀က်ခံရမည္မွာ

လြယ္ကူစာြ တံု႔ျပန္္ႏိုင္မႈ

(elasticity)

ဝယ္လိုအားႏွင့္

ႏွွင့္

ေဈးကြက၏
္

အျပိဳင္အဆိုင္အျပည္႔အ၀ရွိမ/ႈ မရွိမႈ (competitive or noncompetititve) အေပၚတြင္ မူတည္သည္။
အခြန္မ်ားသည္ ေဈးႏႈနး္ ေျပာင္းလဲမႈကို ျဖစ္ေစၿပီး ယင္းကဲသ
့ ႔ို ေဈးကြက္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္ မည္သူက
အခြန္ဝ န္ထုပ္ဝန္ပိုး ကိုခြဲေ၀က်ခံရမည္ကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။
၂။

ျပိဳင္ဆင
ို ္မွဳရွိေသာ ေဈးကြက္ Competitive Market တစ္ခုတြင္ ေရာင္းလိအ
ု ားသည္ လံုးဝမေျပာင္း

လဲႏိုင္ျခင္း (completely inelastic) (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ဝယ္လိုအားသည္ လံုး၀ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း (completely
elastic)

ျဖစ္ခလ
ဲ့ ွ်င္

အခြန္၀န္ထတ
ု ္၀န္ပိုးသည္

ထုတ္လုပသ
္ ူမ်ားထံသ႔ို

ေရာင္းလိုအားသည္ လံုးဝ အေလ်ာ႔အတင္းရွိျခင္း (completely elastic)

က်ေရာက္လာေပသည္။

(သိ႔မ
ု ဟုတ္) ဝယ္လအ
ို ားသည္

လံုးဝ အေလ်ာ႔အတင္းမရွိျခင္း (completely inelastic) ျဖစ္ခလ
ဲ့ ွ်င္ အခြန္၀န္ထုပ၀
္ န္ပိုးသည္ စားသံုးသူမ်ား
က်ေရာက္လာေပသည္။
၃။

တစ္ဦးတည္း လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ခ်ဳပ္ကိုငထ
္ ားေသာသူမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာ အခြန္သည္ ၁၀၀

ရာခိုင္နႈန္းထက္ ေက်ာ္လြနက
္ ာ

ေျပာင္းသြားႏိုင္သည္။ ဆိလ
ု သ
ို ည္မွာ စားသံုးသူမ်ားေပးရေသာ ေဈးႏႈန္း

သည္ အခြန္ပမာဏထက္ပို၍ ႁမွင့တ
္ က္သြားႏိုင္သည္။
၄။

က႑အားလံုးရွိ (အခြန္စည္းၾကပ္မႈေၾကာင္႔) မလိုလားအပ္ေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း

စဥ္းစားထားသည္႔ အခြနခ
္ ြဲေ၀က်ခံမႈ၏ အေထြေထြအားမွ်ေျခ (general equilibrium incidence of a tax)
သည္ အခြန္ခြဲေ၀က်ခံမႈ တစ္စိတတ
္ စ္ပိုငး္ အားမွ်ေျခ (partial equilibrium incidence of tax) ႏွွင့္
မတူႏွိဳင္ေပ။ အခြန၀
္ န္ခြဲေ၀က်ခံမဳွ သည္ ကာလရွညတ
္ င
ြ ္ ကာလတို ထက္ ကြဲျပားျခားနားနိုင်သည္။
၅။

အစိုးရအေနျဖင့္

ကာလတစ္ခတ
ု ြင္

မူ၀ါဒတစ္ခတ
ု ည္းကုိသ
ု ာ

ေျပာင္းလဲဖ႔ဆ
ို သ
ို ည္မွာ

မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ Differential tax incidence ဆိသ
ု ည္မွာ အခြနတ
္ စ္မ်ိဳးအား

မည္သ႔မ
ို ွ်

ေနာက္အခြနတ
္ စ္မ်ိဳးျဖင္႔

အစားထိုးလိက
ု ္ေသာအခါ အခြန္၀န္ခြဲေ၀က်ခံမွဳ အေပၚမည္ကဲ့သ႔ို အက်ိဳးသက္ေရာက္ပုက
ံ ို အာရံုစိုက္
ေလ့လာျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
၆။

ထြက္ကုန္

output

အေပၚေကာက္ခံေသာအခြန္

(တေျပးညီေရာင္းကုန္ခြန္)

၊

အခ်ိဳးက်

ဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တေျပးညီကုနစ
္ ည္၏ ထပ္ဆင္႔တိုးတန္ဘးို (value-added tax) အေပၚ စည္းၾကပ္သည့္အခြန္
အားလံုးသည္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ လုပ္ခလစာအေပၚ တေျပးညီ ေကာက္ေသာအခြန္ႏွင့္ သံုးစြဲစားသံုးမွဳ
အေပၚ တေျပးညီေကာက္ေသာ အခြနတ
္ ႔မ
ို ွာ တူညီသည္။
၇။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စတ
ု င
ြ ္ ေကာက္ခံေနေသာ အခြန္မ်ား၏ ဝန္ထုပဝ
္ န္ပိုးအား မည္သက
ူ ခံရ

မည္ႏွင့ပ
္ တ္သက္ေသာ

လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈမ်ားအရ

အခြန္စနစ္၏

သတ္မွတအ
္ ုပ္စအ
ု လိက
ု ္

အခြန္

ႏႈန္းတိးု တက္ေကာက္ခံမႈ (progressivity) သည္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လုပ္ခလစာမ်ားအေပၚတြင္ ေကာက္ခံ
ေသာ အခြန္ခေ
ြဲ ၀က်ခံမွဳ ၏ ဝန္ထပ
ု ္ဝန္ပိုး
လက္ရွိ

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ၏
ု

ႏွွင့္ ပတ္သက္ေသာ ယူဆခ်က္မ်ား အေပၚတြင္မတ
ူ ည္သည္။

အခြန္တည္ေဆာက္မွဳပံုစံမွာ

progressivity

ရွိေသာ္လည္း စာရြက္ေပၚတြင္ “on paper” ေဖာ္ျပသည္ထက္ နည္းေနေပသည္။

တစ္ခ်ိဳ႔တစ္၀က္မွ

Key Concepts
၁။

Ad valorem tax - ကုန္စည္တစ္ခုအား ထုတလ
္ ုပသ
္ ူမွ ဝန္ေဆာင္မတ
ႈ န္ဖးို ထပ္ေပါင္းထား
ေသာအေပၚတြင္

သတ္မတ
ွ ထ
္ ားေသာ

ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္

ေကာက္ခံေသာအခြန။္

စားသံုးသူက

ေနာက္ဆုးံ သြယ္၀က
ို ္ ေပးေဆာင္ရေသာ အခြန္။
၂။

Balanced budget tax incidence analysis - အစိုးရအသံုးစရိတ္ တိးု ျမွင့လ
္ က
ို ေ
္ သာေၾကာင့္
အခြနတ
္ ိုးျမွင့သ
္ ြားေသာ အေျခအေနအား ေလ့လာစိစစ္မွဳ။

၃။

Balanced

growth

incidence

analysis

-

မူဝါဒေျပာင္းလဲမေ
ႈ ၾကာင့္

ရင္းႏွီးေငြတးို လာမႈ

အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမရိွေစေသာ အေျခအေနအား ေလ့လာစိစစ္မွဳ။
၄။

Behavioral

economics

လူေတြရဲ႕

–

(စီးပြားေရးဆိုငရ
္ ာ

တံု႔ျပန္ပု/ံ အျပဳအမူေတြကို

ပညာရပ္မွာ

အဓိကထား

ေရြးခ်ယ္ဆုးံ ျဖတ္ခ်က္မ်ားအားခ်မွတ္ရာမွာ)

ေလ႔လာေသာ

ေလ႔လာတဲ႔

ေဘာဂေဗဒ

က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္မႈကို

ပညာရပ္။
အေျခခံျပီး

ေဘာဂေဗဒ
အေကာင္းဆံုး

ရလဒ္မ်ား ရရိွေအာင္ ေရြးခ်ယ္ ဆံုးျဖတ္ေသာ တဲ႔ စံပံုစံ (standard model) ႏွင္႔ မကိက
ု ္ညတ
ီ ဲ႔
လူေတြရဲ႕ တံု႔ျပန္ပု/ံ အျပဳအမူ ေတြကို ေလ႔လာေသာ ေဘာဂေဗဒ ပညာရပ္။
၅။

Differential

tax

incidence

analysis

-

အခြနတ
္ စ္ခအ
ု ား

ေလ်ာ႔ခ်လိက
ု ေ
္ သာေၾကာင့္

အျခားအခြနတ
္ စ္ခမ
ု ွာ တိးု ျမွင့္သြားသည္႔ အေျခအေနအား ေလ့လာစိစစ္မွဳ။
၆။

Effective tax rate - လုပ္ငန္း (သိ႔မ
ု ဟုတ္) လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွ လက္ေတြ႔တြင္ ေပးရေသာ
ပွ်မ္းမွ်အခြန္နန
ႈ ္း။

၇။

Elasticity

of

demand

-

၀ယ္လအ
ို ားအေလွ်ာ႔အတင္း။

ေဈးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္

ဝယ္ယူေသာ ကုန္စည္ပမာဏ ေျပာင္းလဲမ။ႈ
၈။

Elasticity

of

supply

-

ေရာင္းလိအ
ု ားအေလွ်ာ႔အတင္း။

ေဈးႏႈန္းအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္

ကုန္စည္ပမာဏ ေျပာင္းလဲမ။ႈ
၉။

Equivalent taxes - ေကာက္ခသ
ံ ည္႔ ပံုစံမတူညီေသာ အခြန္ႏွစ္မ်ိဴးအား အက်ိဳး သက္ေရာက္ မႈမာွ
တူညီေသာ အခြန္မ်ား။

၁၀။

General

equilibrium

analysis

-

မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္

စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခလ
ု ုးံ ၏

မွ်ေျခအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မအ
ႈ ား စိစစ္မွဳ။
၁၁။

Managerial capitalism - လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ အစည္းအား ပိင
ု ္ရွင္မွမဟုတဘ
္ ဲ မန္ေနဂ်ာမ်ားမွ အဓိက
ထိန္းခ်ဳပ္ေဆာင္ရက
ြ ္ေနေသာ အေျခအေန။

၁၂။

Marginal cost - အစြနး္ ထြက္စရိတ္။ ထုတက
္ ုန္ တစ္ယူနစ္ပိုၿပီးထုတလ
္ ုပတ
္ င
ို ္း ပိုျပီးကုနက
္ ်
လာေသာ ကုန္က်စရိတ္။

၁၃။

Marginal revenue - အစြနး္ ထြက္ရေငြ။ ထုတက
္ ုန္ တစ္ယူနစ္ပိုေရာင္းျခင္းမွရရွိမည့္ ထပ္တိုး
လာသည္႔၀င္ေငြ။

၁၄။

Oligopoly - ေဈးကြက္တစ္ခုတြင္ တစ္ဥးီ တည္းခ်ဳပ္ကင
ို ထ
္ ားျခင္းမဟုတ္၊ အျပင္းအထန္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
လည္းမရွိဘဲ ထုတလ
္ ုပသ
္ ူ လူနည္းစုတစ္စုက ႀကီးစိုးေသာ ေဈးကြက္။

၁၅။

Partial equilibrium analysis - မူဝါဒေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ တိက
ု ္ရက
ို ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွေ
ိ သာ
ေဈးကြကက
္ သ
ို ာ ေလ့လာသံုးသပ္မွဳ။ (စီးပြားေရးစနစ္တစ္ခတ
ု ြင္ ကိနး္ ရွငအ
္ ခ်ိဳ႔၏ အက်ိဳးသက္
ေရာက္မဳွ ကိသ
ု ာစိစစ္ျခင္း)။

၁၆။

Progressive - လူခ်မ္းသာမ်ားက ႏြမ္းပါးခ်ိဳ႔တ႔သ
ဲ ူမ်ားထက္

ပိုမ်ားေသာ ဝင္ေငြ၏ အခ်ိဳးအစား

(higher proportion of their income) အား အခြန္အေနျဖင့္ေပးေဆာင္ ေသာ အခြန္စနစ္။
၁၇။

Regressive - ႏြမ္းပါးခ်ိဳ႔တဲသူမ်ားက လူခ်မ္းသာမ်ားထက္ ပိမ
ု ်ားေသာ ဝင္ေငြ၏ ရာခိုင္နႈန္းအား
(higer percentage of their income) အခြနအ
္ ေနျဖင့္ေပးေဆာင္ေသာ အခြန္စနစ္။

၁၈။

Shareholder

capitalism

-

လုပ္ငန္းအဖြ႕ဲ အစည္းအား

အစုရွယယ
္ ာဝင္မ်ားမွ

ထိန္းခ်ဳပ္

လုပ္ေဆာင္ေသာ အေျခအေန။
၁၉။

Shifted backward - အခြန္ေကာက္ခံရေသာ ကုနစ
္ ည္၏ေဈးႏႈန္းမွာ ေျပာင္းလဲမမ
ႈ ရွိပဲ အခြန္၏
စရိတက
္ ို ထုတလ
္ ုပ္သမ
ူ ွ က်ခံရေသာ အေျခအေန။

၂၀။

Shifted forward - အခြန၏
္ ၀န္ထုပ္ဝန္ပးို ကို ထုတလ
္ ပ
ု ္သထ
ူ က္ စားသံုးသူမွ လံုးဝက်ခံ ရေသာ
အေျခအေန။

၂၁။

Specific tax - ကုနစ
္ ည္တစ္ခုအေပၚတြင္ ေရာင္းရတိုငး္ ပံုေသပမာဏျဖင့္ ေကာာက္ခံေသာအခြန္။
ထုတ္ကုနတ
္ စ္ယူနစ္ခ်င္းအေပၚ ေကာက္ခသ
ံ ည္႔အခြန္။

၂၂။

Tax burden - အခြန္၀န္ထုပ။္ အခြန္တစ္ခု၏ အမွန္စးီ ပြားေရးဆိင
ု ္ရာ ၀န္ထပ
ု ္၀န္ပိုး။ (အစိုးရသို့
ပေးေဆာင္ရမည္႔

ေငြေႀကးပမာဏအနက္ေပးရမည္႔အခြန္ေငြအျပင္

အျခားစရိတစ
္ ကမ်ား

-

သြားလာစရိတ၊္ အခ်ိန္စသျဖင္႔ ပါ၀င္သည္)။
၂၃။

Tax incidence - အခြန္အမွန္တကယ္က်ခံရမွဳ။ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူအၾကား အခြနဝ
္ န္ထုပ္ဝန္ပးို
ခြဲေဝမႈ။ (ဥပမာအားျဖင္႔ VAT - value added tax ကိက
ု ုနသ
္ ည္က က်ခံရသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္
၄င္းေပးရန္တာ၀န္ကို ေနာက္ဆုးံ ထမ္းေဆာင္ရသူမွာ စားသံုးသူမ်ား -Consumers သာျဖစ္သည္)။

အခန္း (၂၄)
A Student’s Guide to Tax Avoidance
အခြနေ
္ ရွာင္ၾကဥ္မႏ
ႈ ွင့္ ပတ္သက္သည္႔ လမ္းၫႊနမ
္ ႈ
၁။

လူမ်ားအေနျဖင့္

၎တိ႔၏
ု

ေပးရန္ရအ
ွိ ခြန္မ်ားကို

တရားဝင္နည္းလမ္းမ်ားအရေလ်ာ့ေပါ့ရန္

ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္နည္းလမ္းမ်ားအနက္မွ အဓိက နည္းလမ္း (၂) မ်ိဳး ရွိ သည္။ ၄င္းတိ႔မ
ု ွာ
အခြန္ႀကီးေလးစြာ

ေပးေဆာင္ရေသာ

လူပုဂဳၢိ လ္မ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းမ်ိဳးမ်ားမွ

အခြန္

ေလွ်ာ႔ေပါ့စြာ

ေပးေဆာင္ရေသာ လူပုဂဳၢိ လ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ျပဳလုပ္ေပးေသာ အခြနေ
္ ရႊ႕ဆိုငး္ မွဳ tax deferral
ႏွင့္ ၀င္ေငြေရႊ႕ေျပာင္းမွဳ income shifting နည္းလမ္းမ်ား ျဖစ္ႀကသည္။
၂။

အခြန္အဆင့္ဆင့္တိုးတက္လာေသာအခါတြင္လည္းေကာင္း၊ မိသားစုတစ္စုအေနျဖင့္ ကေလးမ်ား

အား ပိုငဆ
္ ိုင္မလ
ႈ ႊဲေျပာင္းျခင္းျဖင့္ မိသားစု၏

စုစေ
ု ပါင္းေပးရန္ရွိအခြန္ကို ေလွ်ာ႔ခ်ေသာအခါတြငလ
္ ည္း

ေကာင္း ဝင္ေငြ ေရႊ႕ေျပာင္းမႈ ျဖစ္ေပၚသည္။
၃။

အခြန္ေရႊ႕ဆိင
ု ္းမႈသည္ ယေန႔တစ္ေဒၚလာသည္ မနက္ျဖန္တစ္ေဒၚလာထက္ ပိမ
ု တ
ို န္ဘိုးရွသ
ိ ည္

ဟူေသာ သေဘာသက္ေရာက္မွဳ concept အေပၚ တြင္ အေျခခံသည္။ သိ႔မ
ု ွသာ အနာဂတ္တြင္
ေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္သည္ လက္ရွိေပးေဆာင္ရမည့္ အခြနထ
္ က္ ပိုမို သက္သာမည္ျဖစ္သည္။
၄။

အခြနယ
္ ိုေပါက္မ်ား (tax loopholes) သည္ အခြနအ
္ ား လြဲေခ်ာ္ေစႏွိဳင္ေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ

မ်ားရွသ
ိ ကဲ့သ႔ို အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမည္ဟု ထင္ရေသာသူမ်ားအေနျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား မရရွတ
ိ တ္သည္မာွ
လည္း ျဖစ္ေစတတ္သည္။ လုပ္ငန္းက႑ႏွင့္ သီးသန္႔သက္ဆိုငေ
္ သာ အခြန္ယေ
ို ပါက္မ်ား (ဥပမာ- ေရနံႏွင့္
ဓါတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း) ၏ အခြန္အက်ိဳးအျမတ္မ်ားအား လုပ္ငန္းက႑အတြက္ အေလ်ာ႔အတင္းမရွေ
ိ သာ
ကုနထ
္ ုတစ
္ ြမ္းအားစုမ်ား (ဟိက
ု ္ျဒိဳကာဗြနအ
္ လွြာမ်ား - hydro-carbon deposits ေတြ႔ရွိရသည္႔ေျမ)၏
ပိုင္ရွင္မ်ားက မ်ား ရရွိႏိုင္ေသာ္လည္း၊ အေလ်ာ႔အတင္းရွိေသာ ကုနထ
္ ုတ္စမ
ြ ္းအားစုမ်ား (လုပသ
္ ား ႏွင့္
ရင္းႏွီးမတည္ေငြ) အတြက္မက
ူ ား အခြန္အက်ိဳးအျမတ္ မခံစားရေပ။
၅။

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ အခြန္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး အက္ဥပေဒ Tax Reform Act 1986 သည္ အခြနယ
္ ို

ေပါက္မ်ားအား

ေလ်ာ႔က်ရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္

အနည္းဆံုးႏႈန္းထားအား
(သာမန္ဝင္ေငြ၊

သတ္မွတေ
္ ကာက္ချံ ခင္းျဖင့္

ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံေငြ

ဝင္ေငြတစ္ခတ
ု ြင္

အခြနလ
္ ုးံ လံုးပယ္ဖ်က္ျခင္းမျပဳဘဲ

ႏွင့္

အရံးႈ ေပၚေနမႈသည္

လည္းေကာင္း၊

ပံုမွန္ရရွိေနေသာဝင္ေငြ)
အျခားဝင္ေငြတစ္ခုနဲ႕

ပိုမထ
ို ိေရာက္ေသာ

ဝင္ေငြအား

အပိုငး္ သံုးပိုင္း

ခဲြျခားသတ္မတ
ွ ္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊

မကာမိ

ႏိုင္ေအာင္ျပဌာန္းျခင္းျဖင့္လည္း

ေကာင္း၊ အျမတ္ခြနအ
္ ား သာမန္ဝင္ေငြႏွင့္အတူတူ အခြန္နႈနး္ သတ္မတ
ွ ္ ေကာက္ခံျခင္းျဖင္လည္းေကာင္း
ေဆာင္ရက
ြ သ
္ ည္။ ၁၉၉၃ ႏွင့္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အခြနအ
္ က္ဥပေဒမ်ားသည္

အခြနေ
္ ဆာင္ရန္ေလ်ာ႔ေစေသာ

နည္းအသစ္မ်ား ျပဳဌာန္းျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခြန္ ၏ အျမင္႔ဆုးံ အစြနး္ ထြက္ မာဂ်င္ႏဳွန္းထား top
marginal tax rate အား တိးု ႁမွင့ျ္ ခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ သာမန္ဝင္ေငြႏွင့္ အျမတ္ခြနတ
္ ႔၏
ို
အႀကား
ေကာက္ခံႏိုင္ေသာ

အခြနႏ
္ ႈန္းထား၏

ကြာဟခ်က္မ်ားအား

ဖြင႔ထ
္ ားေပးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း

အခြန္

ေရွာင္ၾကဥ္မႈ အခြင႔အ
္ လမ္း တိ႔အ
ု ား တိုးႁမွင့ေ
္ စခဲ့သည္။ ယင္းသက္ေရာက္မႈမ်ားသည္ ေနာက္ေရြးခ်ယ္ႏိုင္
ေသာ အနည္းဆံုး အခြနန
္ ႈန္းထား (alternative minimum tax rate) ကို တိုးႁမွင့ျ္ ခင္းအားျဖင့္
တစ္ပိုငး္ တစ္စ

ပယ္ဖ်က္သြား သည္။ ၂၀၀၁ ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အခြနအ
္ က္ဥပေဒမ်ား၏ အသားတင္

ေျပာင္းလဲမွဳအက်ိဳးဆက္မွာ မရွင္းလင္းေပ။ ယင္းတိ႔သ
ု ည္ အခြန္ေရွာင္ၾကဥ္မႈအတြက္ အခြင့အ
္ လမ္းမ်ားကို
ပိုမို အားေပးေသာ္လည္း အျမတ္ခြန္ႏွင့္ သာမန္ဝင္ေငြခြန္တ႔၏
ို
ႏႈန္းထားမ်ား၏ကြာဟခ်က္မွာ ဝင္ေငြ

မ်ားေသာလူမ်ားအတြက္ အတူတူပင္ ျဖစ္ေနေသးသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အက္ဥပေဒသည္ အျမတ္ခြနႏ
္ ွင့္
သာမန္ဝင္ေငြခြန္ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးကို ေရွ႔ဆင္႔ေနာက္ဆင္႔ တိုးျမင္႔ေစခဲ႔သည္။
၆။

အခြနေ
္ ရွာင္ၾကဥ္မအ
ႈ ား

အတိင
ု ္းအတာတခုထိ

ကန္႔သတ္ရန္

ျပဌာန္းထားေသာ

ေနာက္ေရြးခ်ယ္

ႏိုင္ေသာ အနည္းဆံုးအခြန္ (alternative minimum tax- AMT) မွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ အၫႊန္းကိနး္
အေျခခံတက
ြ ္ခ်က္ထားျခင္းမ်ိဳးမဟုတေ
္ ပ။ ရလဒ္မွာ (အခြန္ေငြတက
ြ ္ခ်က္ရာတြင္) သာမန္ႏွဳတ္ယူမွဳမ်ား
အေပၚတြင္ အခြင့ေ
္ ကာင္းယူထားေသာ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသည္ AMT အသံုးျပဳသည္႔အခါ တိမ္းေရွာင္
၍မရေပ။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စတ
ု ြင္မူ အခြန္ေပးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ အခြနသ
္ က္သာ
ေရး အက္ဥပေဒသည္ AMT ဝင္ေငြသတ္မွတအ
္ ဆင့္မ်ားအား ေငြေၾကးေဖာင္းပြမွဳအၫႊနး္ ကိန္းအေပၚ
အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ထားသည္။

Key Concepts
၁။

Income shifting - ျမင့္မားေသာ အခြန္ႏႈန္းထားျဖင့္ ေပးေဆာင္ေနရေသာ အခြနထ
္ မ္းမ်ားသည္
အခြန္နည္းနည္းျဖင့္ ေပးဆာင္ေနရေသာ အခြနထ
္ မ္းမ်ားအား ဝင္ေငြလဲေ
ႊ ျပာင္းေပးမႈ။

၂။

Loopholes - ျပဌာန္းထားေသာ အခြန္ဥပေဒမ်ားမွ ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္မ်ားအား

ကင္းလြတ္

ေအာင္ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ေလွ်ာ႔ ေပါ႔ ေအာင္ ခြင႔ျ္ ပဳထားေသာ အခြနလ
္ တ
ြ ္ေပါက္။
၃။

Tax arbitrage - မတူညီေသာ ဝင္ေငြအမ်ိဳးအစားမ်ား (သိ႔မ
ု ဟုတ္) မတူညေ
ီ သာ အခြန္
ေကာက္ခံႏိုင္ေသာသူမ်ားအား အခြန္ႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေကာက္ခံမအ
ႈ ေပၚတြင္ အခြင့ေ
္ ကာင္းယူမ။ႈ
(အခြနက
္ ြာျခားမွဳ ကိလ
ု က
ို ္ျပီး အျမတ္ထတ
ု ္ယူမဳွ နည္းဗ်ဴဟာ)။

၄။

Tax

avoidance

-

ျပဌာန္းထားေသာ

အခြန္ဥပေဒမ်ားအေပၚတြင္

အခြင့ေ
္ ကာင္းယူကာ

ေပးရန္ရအ
ွိ ခြန္မ်ားကို ေလွ်ာ႔ေပါ့ေအာင္ (သိ႔)ု ေပးရမည္႔အခ်ိန္ေရႊ႕ဆိုင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။
၅။

Tax evasion - တရားမဝင္ အခြန္ေရွာင္တမ
ိ ္းမႈ။

၆။

Tax shelters - ေပးရန္ရွိအခြန္မ်ားကို ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ျပဳလုပထ
္ ားေသာ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား။

