အခန္း (၂၁)
Taxation of Capital
ရင္းႏွီးမတည္ေငြအေပၚ အခြနစ
္ ည္းၾကပ္ေကာက္ခမ
ံ ဳွ
၁။

ရင္းႏွီးေငြမွ

ျပန္ရေသာဝင္ေငြအေပၚ

အခြန္မေကာက္ခသ
ံ င့္ဟူေသာ

အဆိုျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္

ပတ္သက္လွ်င္ မွ်တမွဳ (equity) ႏွင့္ စြမ္းရည္ျပည့္ဝမႈ (efficiency) တိ႔ႏ
ု ွင့္သက္ဆင
ို ္ေသာ အေၾကာင္းျပ
ခ်က္မ်ား ရွသ
ိ ည္။ အခ်ိဳ႔က ရင္းႏွီးမတည္ေငြ (capital) အေပၚတြင္ အခြန္စည္းၾကပ္ ျခင္းကို ျငင္းဆိုၾကသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

လက္ေတြ႕၌

ၾကီးျမင့္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊

အဆိုပါအခြန္ကို

ရင္းႏွီးမတည္ေငြအေပၚ

ေကာက္ခံရာတြင္

စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစရိတ္မ်ား

အခြန္စည္းၾကပ္ရာတြင္

အခြန္စည္းမ်ဥ္း၊

စည္းကမ္းမ်ား လြနစ
္ ြာရႈပ္ေထြးေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျဖစ္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း တျခားတစ္ဖက္တြင္
ရင္းႏွီးမတည္ေငြအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မွ်တမႈရသ
ွိ ည္ဟူေသာ ခိုင္ခိုင္မာမာ ေထာက္ခံ
အဆိုျပဳခ်က္မ်ားလည္းရွိပါသည္။ ေထာက္ခသ
ံ ူမ်ားက ယင္းအခြန္မ်ားကို ေကာက္ခံျခင္းမရွိပါက လူ႔အဖြဲ႕
အစည္းရွိ ခ်မ္းသာႀကြယ္ဝဆံုးေသာသူမ်ား၏ ဝင္ေငြအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမွ လြတက
္ င္
းေနေပလိမ့မ
္ ည္ဟု ေထာက္ျပၾကပါသည္။
၂။

ရင္းႏွီးမတည္ေငြမွ ျပန္ရခ်က္မ်ား (return to capital) အေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းသည္ စုေဆာင္

းေငြႏွင့္ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ေလ်ာ့နည္းသြားေစႏိုင္သည္။ ေသးငယ္ၿပီး တံခါးဖြင့်ေစ်းကြက္စးီ ပြားေရးစနစ္
(open

economy)

က်င့္သုးံ ေသာႏိုင္ငံတင
ြ ္

ျပည္တင
ြ ္းရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ျပန္ရခ်က္

(returns

to

domestic investors) အေပၚတြင္ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းက ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈ ကို မေျပာင္းလဲေသာ္လည္း ျပည္ပ
မွ ေငြေခ်းယူမႈ (borrowing form abroad) ကို ျမင့္တက္လာသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စ၏
ု အရြယအ
္
စားႀကီးမားသည့္ လက္ရွိ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ တြင္ စုေဆာင္းေငြအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းမွာ ရင္းႏွီး
ႁမွဳပ္ႏွံမႈကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး၊ ျပည္ပ ေခ်းေငြမေခ်းငွားႏိုင္ခဲ့ေသာ္ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈမွာ ပိ၍
ု ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္သည္။
၃။

အရံႈးေပၚမႈအား အျပည့္ဝ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား (အစိးု ရက အျမတ္အေပၚအခြန္ေကာက္သည့္ နႈန္း

ထားႏွင့အ
္ တိုင္း အရံးႈ ေပၚရာတြငလ
္ ည္း ေထာက္ပံ့ေပးျခင္း) သည္ ရင္းႏွီးေငြအေပၚျပန္ရခ်က္ ကို အနည္းဆံုး
“သံုည” ျဖစ္ေစၿပီး၊ ပို၍စြန္႕စားမႈယူျခင္း (risk taking) ကို ျဖစ္ေစပါသည္။ အရံႈးေပၚမႈအား ျဖည္႔စြက္
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ေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို အလြနက
္ န္႔သတ္ထားၿပီး၊ ယင္းေၾကာင့္ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈအေပၚ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းသည္
စြန္႕စားမႈယူျခင္းကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။
၄။

ပိုင္ဆိုင္မေ
ႈ ရာင္းခ်၍ ရေသာ အျမတ္ေငြ (အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ပိုင္ဆိုင္မပ
ႈ စၥည္းတန္ဖးို တိုးျမင့္ လာေသာ

ပမာဏ) သည္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွ ရရွိေသာ ရင္းႏွီးေငြအေပၚ ျပန္ရခ်က္ကသ
ဲ့ ႔ေ
ို သာ အမ်ိဳး
အစားျဖစ္သည့္အတြက္

အျခားျပန္ရခ်က္မ်ားကဲ့သ႔ပ
ို င္

ယင္းအျမတ္ေငြအေပၚတြငလ
္ ည္း

အခြန္စည္း

ၾကပ္သင့္သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္ ပိုင္ဆိုင္မပ
ႈ စၥည္းေရာင္းခ်၍ရေသာ အျမတ္တန္ဖိုးတက္ျခင္း ၊သိ႔မ
ု ဟုတ္၊ အရံးႈ
ေပၚျခင္းကို တိုင္းတာရာတြင္ ျပႆနာမ်ားရွႏ
ိ ိုင္ပါသည္။
၅။

ပိုင္ဆိုင္မပ
ႈ စၥည္းအျမတ္တန္ဘိုးတက္ျခင္းအေပၚ

အခြန္ေကာက္ခသ
ံ င့္သည့္

အေၾကာင္းရင္းမွာ

ပိ္ုင္ဆိုင္မပ
ႈ စၥည္းမ်ားကို ေရာင္းခ်သည့္အခါမွသာ ပိုငဆ
္ ိုငပ
္ စၥည္းအေပၚအခြနေ
္ ကာက္ခံျခင္း သည္ Lockedin

effect

(လူမ်ားသည္

ပိုင္ဆိုငမ
္ ႈမ်ားကို

အျမတ္မ်ားမ်ားရရွိရန္

ေရာင္းခ်မႈမျပဳပဲ

ကာလရွည္ၾကာ

ကိုငထ
္ ားျခင္း) ကို အားေပးရာေရာက္ေစပါသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စတ
ု ြင္ Locked-in effect
အဓိကျဖစ္ေပၚရသည့္

အေၾကာင္းရင္းမွာ

အသက္ရွငသ
္ မွ်ကာလပတ္လုးံ

ပိုင္ဆိုငမ
္ ႈပစၥည္းအား

လက္ဝယ္ထားရွိျခင္းျဖင့္ အျမတ္ေငြ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းအား လံုးဝ လြတ္ကင္းေအာင္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ အျမတ္ေငြမ်ားကို ယင္းသိ႔ု အျမတ္အစြန္း ႀကီးႀကီးမားမားရရွိေအာင္ လက္ဝယ္ကိုင္ေဆာင္ထား
သေရြ႕ အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္းျဖင့္ Locked-in effect ကို မ်ားစြာေလ်ာ့ခ်ႏိ္ုင္မည္။
၆။

ဖြံ႔ၿဖိဳးၿပီးအဆင့္ျမင့္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စသ
ု ည္ မညီမွ်မႈအဆင့္ အျမင့္မားဆံုး

ျဖစ္ၿပီး ၎ႏိုင္ငံတြင္ ဓနႂကြယ္ဝမႈကို မညီမမွ်ျဖစ္ေစေသာ အခြန္ျပဌာန္းခ်က္မ်ားဆိုငရ
္ ာ အေရးကိစၥရပ္မ်ား
ရွိပါသည္။ ရင္းႏွီးေငြအတြက္ အထူးျပဌာန္းခ်က္မ်ား (အျမတ္ခြန္မ်ားႏွင့္ အျမတ္ေဝစုမ်ား (dividends) မ်ား
အေပၚ နည္းပါးသည့္ အခြနႏ
္ ႈန္းထားမ်ားႏွင့္ အေျခဥစၥာပစၥည္း ေရာင္းခ်မႈအေပၚ မ်က္ႏွာသာေပးမႈမ်ား) မွာ
ဝင္ေငြခြဲေဝမႈတြင္ ထိပဆ
္ ုးံ ၌ရွိသူမ်ား (ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာသူမ်ား) အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့မ
္ ်ားကို ပိုမို ျဖစ္ေစ
ပါသည္။
၇။

ပ်က္ဆီးဆံုးရံႈးသြားေသာ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) အသံုးမဝင္ေတာ့ေသာေၾကာင့္ ပိ္ုင္ဆိုင္မႈပစၥည္း၏ က်ဆင္း

သြားေသာ အမွနတ
္ န္ဖးို ကို လြယ္လယ
ြ က
္ က
ူ ူ တိုငး္ တာရန္ မျဖစ္ႏိ္ုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ တန္ဖိုး
ေလ်ာ့က်မႈ (depreciation or depreciation allowances)ကို ခန္႕မွနး္ ျခင္းအတြက္ လြယက
္ ူ႐ိုးရွင္းေသာ
စည္းမ်ဥ္းမ်ားအား အသံုးျပဳသည္။ လြယက
္ ူ႐းို ရွင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ဥပမာအားျဖင့္ ၁၀ ႏွစ္သက္တမ္း
2

ရွိေသာ ပစၥည္းအတြက္ တစ္ႏွစ္စီအသံုးျပဳၿပီးတိုငး္ ပစၥည္းတန္ဖိုး၏ ၁၀ ပံု ၁ ပံု တန္ဖိုးေလ်ာ့ျခင္းသည္ပင္
ရက္ေရာစြာျပဳရာက်ေနေပသည္။ စတင္အသံုးျပဳသည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ ယင္းသို ၁၀ ပံု ၁ ပံု depreciation
ျပဳလုပျ္ ခင္းသည္ ၎ႏွစ္မ်ားအတြက္ အမွန္ျဖစ္သည့္ တြက္ေျခကိက
ု ္တန္ဖိုးေလ်ာ့ျခင္း (true economic
depreciation) (ယင္း၏အဓိပၸါယ္မွာ ျပည့္စုေ
ံ ကာင္းမြန္ေသာေငြေၾကးေဈးကြက္တင
ြ ္ ပိုင္ဆိုင္မ၏
ႈ စုစုေပါင္း
တန္ဖိုးေလ်ာ့က်မႈ) ထက္ပ၍
ို တန္ဖိုးေလ်ာ့ခဲ့ေပးၿပီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ရက္ေရာရာက်သည္ဟု ယူဆျခင္းျဖစ္သ
ည္။ ယင္းက ရည္ရယ
ြ ္ရင္းႏွင့္ကလ
ြဲ ြဲပုပ
ံ ်က္မႈ distortion ကို ျဖစ္ေစၿပီး၊ ႏွစ္ရွည္ၾကာသက္တမ္းခံသည့္
ရရန္ပိုင္ခြင့ပ
္ စၥည္းမ်ား (အေပၚ အခြနေ
္ ကာက္ခမ
ံ ႈ) ကို မ်က္ႏွာသာရေစပါသည္။ သေဘာသဘာဝအားျဖင့္
အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ တန္ဖိုးေလ်ာ့တြက္ျခင္းသည္ အမွန္ျဖစ္သင့္သည့္ တန္ဖိုးေလ်ာ့ (true economic
depreciation) ျဖစ္ရန္ ၊သိ႔မ
ု ဟုတ္၊ ဝယ္ယသ
ူ ည့္ႏွစ္တင
ြ ္ တန္ဖးို ေလ်ာ့စတြက္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ယင္းအေျခအေနတြင္ ရင္းႏွီးေငြမွ ျပန္ရခ်က္အေပၚ စည္းၾကပ္ေသာအခြန္မဟုတဘ
္ ဲ အျမတ္စစ္စစ္အေ
ပၚတြင္ေကာက္ေသာ အခြန္ျဖစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။
၈။

တကယ္တမ္းတြင္ အခြနေ
္ ကာက္ခံျခင္းသည္ အမည္ချံ ပန္ရခ်က္ (အမည္ခံအျမတ္ - nominal

returns) ေပၚတြင္မဟုတ္ဘဲ အမွန္ျပန္ရခ်က္မ်ား (real returns) အေပၚတြငသ
္ ာ အခြန္ စည္းၾကပ္ရမည္
ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းအတြက္ ေငြေဖာင္းပြမဆ
ႈ ိုင္ရာ ၫြန္ကိနး္ မ်ားရွိထားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ေငြေၾကး
ေဖာင္းပြမက
ႈ ို တိုင္းတာရန္ခက္ခဲပါသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္သာ ၫႊန္ကိန္းျဖင့္ စဥ္းစားျခင္း (ဥပမာ
အားျဖင့္ ေႂကြးၿမီအေပၚမဟုတဘ
္ ဲ မတည္ပစၥည္းမွအျမတ္ေငြအေပၚသာ ၫႊန္ကိန္းထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း)
သည္ အခြန္ေကာက္ခံမက
ႈ ို ပို၍ ပံုသ႑ာန္ပ်က္ယြင္းေစပါသည္။
အဓိက အသံုးအႏႈနး္ မ်ား
Depreciation - အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် ပစၥည္းတန္ဖိုးေလ်ာ့လာျခင္း၊ ယိယ
ု ြင္းျပဳန္းတီး ပ်က္စီးမွဳ
ေႀကာင္႔ ပိုငဆ
္ ိုင္ပစၥည္းတစ္ခ၏
ု က်ဆင္းသြားေသာတန္ဘးို ျဖစ္ပါသည္။
Accelerated depreciation – စာရင္းကိ္ုင္နည္းလမ္းမ်ား ၊သိ႔မ
ု ဟုတ၊္ ဝင္ေငြခြနတ
္ က
ြ ္ခ်က္ျခင္း ႏွင့္သက္ဆိုင္
၍ တန္ဖးို ေလ်ာ့သတ္မွတ္ရာတြင္ ရရန္ပိုငခ
္ ြင့ပ
္ စၥည္း၏ အေစာပိုငသ
္ က္တမ္းကာလမ်ားအတြက္ တန္ဖးို
ေလ်ာ့ ပိုမသ
ို တ္မတ
ွ ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ပစၥည္းသက္တမ္းပိုမိုၾကာျမင့္သည့္ ရရန္ပိုငခ
္ ြင့ပ
္ စၥည္းမ်ားအသံုးျပဳမႈမ်ား
သည့္ စက္မလ
ႈ ုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းပညာအေျခခံလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးပါသည္။
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Stratighted depreciation - မတည္ပစၥည္း၏ သက္တမ္းတစ္ေလ်ာက္ တန္ဖိုးေလ်ာ့သတ္မတ
ွ ္ျခင္းကို
အညီအမွ် တြက္ခ်က္သတ္မတ
ွ ္ျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Depreciation allowances – အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ မတည္ပစၥည္းတန္ဖးို ေလ်ာ့လာမႈအတြက္ အျမတ္
ေငြကို ေလ်ာ့နည္းျပႏိုင္ခြင့္ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
Exchange inefficiency - လူတစ္ေယာက္သည္ မိမိပိုင္ပစၥည္းကို အျခားတစ္ေယာက္က ပိလ
ု အ
ို ပ္
ေနေသာ္လည္း မေရာင္းခ်ဘဲ မိမလ
ိ က္ဝယ္တြငသ
္ ာ ကိုငထ
္ ားေသာေၾကာင့္ ျဖစ္လာေသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္
အက်ိဳးမရွေ
ိ သာေစ်းကြကအ
္ ေျခအေန ျဖစ္ပါသည္။
Locked-in effect - လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ ပိုင္ဆင
ို ္မႈမ်ားကို မေရာင္းခ်ဘဲ လက္ဝယ္ ကိုငထ
္ ားပါက
အခြန္ေပးရန္တာဝန္ကို အခ်ိန္ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ အေျခအေန။
Nominal capital gain (or capital profit) - မတည္ေငြရင္း/ပစၥည္းမွ အမည္ခံ အျမတ္ရေငြ၊ (လက္ရွိ
ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးမွ ရရွိေသာ အျမတ္ေငြ)
Real capital gain - မတည္ေငြရင္းမွ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ၿပီးေသာ အမွန္ အျမတ္
ေငြ။
Straight-line depreciation - ပံုေသပမာဏ (သိ႔မ
ု ဟုတ္) ပံုေသနႈန္းျဖင့္ ႏွစ္စဥ္တသတ္မတ္တည္း
မတည္ပစၥည္း၏တန္ဖိုးေလွ်ာ႔ ျခင္း။
True economic depreciation – (မတည္) စက္ပစၥည္း၏ တန္ဖိုး အမွန္တကယ္ ေစ်းကြကတ
္ ြင္
တန္ဖိုးယုတ္ေလ်ာ့မ။ႈ
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အခန္း (၂၂)
The Personal Income Tax
တစ္ဥးီ က် ဝင္ေငြခြန္
၁။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏

အခြန္စနစ္သည္

အိမေ
္ ထာင္စ၏
ု

ႏွစ္စဥ္

ဝင္ေငြအေပၚတြင္

ဝင္ေငြမ်ားေလ ပိုေကာက္ေလျဖစ္သည့္ သေဘာတရား (progressive taxation) အေပၚတြင္ အေျခခံသည္။
၂။

ဝင္ေငြအခြန္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဝင္ေငြမ်ားအား သတ္မတ
ွ ္ေဖာ္ထတ
ု ္ ျခင္းႏွင့္

အခြန္ေကာက္ခသ
ံ င့္သည့္အခ်ိန္ကို

ဆံုးျဖတ္ျခင္းတိ႔တ
ု င
ြ ္

ျပႆနာမ်ားရွသ
ိ ည္။

ဝင္ေငြ

မ်ားအား

သတ္မွတေ
္ ဖာ္ထုတရ
္ ာတြင္ အဓိကရင္ဆိုင္ရသည့္ျပႆနာမွာ သာမန္သုးံ စြမ
ဲ ႈႏွင့္ဆိုင္ ေသာကိစၥရပ္မ်ား
(ordinary consumption activities) ႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုငရ
္ ာကိစၥရပ္မ်ား (activities that are motivated
by business considerations) ခြဲျခားသိရန္ ခက္ခဲျခင္းျဖစ္ပါသည္။
၃။

လက္ေတြ႔က်င္႔သံုးႏွိဳင္ေသာ၊ အလုပျ္ ဖစ္ႏိုင္ေသာ ဝင္ေငြခြန္စနစ္ကို ပံုေဖာ္ရာတြင္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္

ေသာျပႆနာအမ်ားအျပားမွာ (ယင္းစနစ္က်င့္သုးံ ရန္) ကုနက
္ ်စရိတ္မ်ား (ႏႈတ္ရန္) အတြက္ မည္သည္တို
႔လိုအပ္မည္ကို ရွငး္ ရွင္းလင္းလင္းမသိရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ (ဥပမာ -ဝင္ေငြ ခြနတ
္ က
ြ ္ခ်က္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ
ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအတြက္ ကုနက
္ ်စရိတက
္ ို ေလွ်ာ့ေပး သင့္မသင့္ကို သိရွိႏိုင္ရန္)
၄။
ေၾကာင့္

အခြန္စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္ မွ်တမႈႏွင့္ မက္လုးံ ေပးလိ္ုသည့္ စဥ္းစားခ်က္မ်ား
ဝင္ေငြအေပၚတြငလ
္ ည္းေကာင္း၊

လူတစ္ဦးက်အေပၚတြငလ
္ ည္းေကာင္း

အခြန္ကင္းလြတခ
္ ြင့္

(ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈ) အေပၚ အခြန္ႏႈန္းထားအေပၚခ်ိန္ညမ
ွိ ႈမ်ား ေဆာင္ရက
ြ ္ခင
ြ ့ျ္ ပဳပါသည္။ ယင္းတိ႔က
ု ို ထည့္သြင္း
စဥ္းစားမႈမရွလ
ိ ွ်င္ပင္ ယင္းသိ႔ု အခြန္ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးမႈမ်ားတြင္ မွ်တေစလိုမႈႏွင့္ မက္လုးံ ေပးလိမ
ု ႈမ်ား ပါဝင္ၿပီး
ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ေဆးဝါးကုသမႈမ်ားအတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေပးမႉသည္

ေရွာက္မက
ႈ ုနက
္ ်စရိတမ
္ ်ားကို

ေလ်ာ့က်ေစမည္ျဖစ္ၿပီး၊

က်န္းမာေရးေစာင့္

(ေဆးကုသမႈကုနက
္ ်စရိတ္မ်ားသည့္)

ခ်မ္းသာ

ႂကြယ္ဝသူမ်ားအတြက္ အခြန္ေလွ်ာ့ခ်မႈမွ အက်ိဳးပိုရႏိုင္ပါသည္။
၅။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရွိ အေျခခံအခြနယ
္ ူနစ္မွာ အျခားႏိုင္ငံအမ်ားစုႏွင့္မတူဘဲ အိမေ
္ ထာင္စမ
ု ်ား

အေပၚေကာက္ခံျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ျဖစ္သည္။ ၎၏ အခြန္စနစ္တြင္ အိမ္ေထာင္စအ
ု ေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအား
တရားမွ်မွ်တတ အခြနစ
္ ည္းၾကပ္မႈျဖစ္ေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းထားပါသည္။
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ကေလးေစာင္ေ
့ ရွာက္မႈစရိတအ
္ တြက္ အခြနေ
္ လ်ွာ့ေပါ့မႏ
ႈ ွင့္ အိမ္ေထာင္သည္စုတ
ံ ြဲမ်ားႏွင့္ အိမေ
္ ထာင္မရွသ
ိ ူ
မ်ားအား မတူညီေသာနႈနး္ ထားမ်ားျဖင့္ ေကာက္ခမ
ံ ႈမ်ား စသည္တ႔ပ
ို ါဝင္ပါသည္။ ယခုလက္ရွိစနစ္တြင္
ယခင္ကကဲ့သ႔ို

တူညေ
ီ သာဝင္ေငြ

ရရွိေသာသူမ်ားအား

အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြက္

အခေႀကးေငြေ

ကာက္ခံျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ အလြန္ ဝင္ေငြကြာဟသူမ်ား (ဝင္ေငြနိမ့သ
္ ူမ်ား) အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းအတြကဆ
္ ု
ေၾကးကို ေထာက္ပထ
ံ့ ားဆဲ ျဖစ္သည္။
၇။

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ၁၉၈၆၊ ၁၉၉၃၊ ၁၉၉၇၊ ၂၀၀၁ ႏွင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ အခြနဥ
္ ပေဒ ႀကမ္းမ်ား

(tax bills) သည္ ဖက္ဒရယ္အစိုးရ၏ အခြန္စည္းမ်ဥ္းမ်ား ((ကိဒ
ု ဥပေဒ) federal tax code) ျပဌာန္းခ်က္မ်ား
အဆင့္ဆင့္တိုးတက္ေျပာင္းလဲမအ
ႈ ေပၚသက္ေရာက္မရ
ႈ ွိခသ
ဲ့ ည္။ ၁၉၈၆ (အခြန္)အက္ဥပေဒ 1986 Act သည္
တိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈကို အရွိန္တန္႔ေစခဲ့ေသာ္လည္း ၎က လူခ်မ္းသာမ်ားအတြက္ အထူးအခြင့အ
္ ေရး
ေပးေသာ အခ်က္အမ်ားအျပားကို ပယ္ဖ်က္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း အေပါင္ခံေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကဲသ
့ ိုပင္
ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ဝင္ေငြ၊ ေရာင္းကုန္ႏွင့္ ပစၥည္းခြနတ
္ ႔က
ို ို ဆက္လက္၍ ေလ်ာ့နည္းသက္သာ
ခြင့္ေပးေနဆဲျဖစ္သည္။ ေဆးဝါးကုသခြင့မ
္ ်ား အပါအဝင္ အလုပသ
္ မားရပိုင္ခင
ြ ့မ
္ ်ားကိုမူ အခြန္စည္းၾကပ္
ျခင္းမရွိေပ။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္ အက္ ဥပေဒသည္လည္း အခြနေ
္ ကာက္ခံမဆ
ႈ ိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္၍
တိုးတက္ေစခဲ့ၿပီး၊ ယင္းအရ ဝင္ေငြအဆင့္ျမင့္မားသူမ်ားအေပၚ ေကာက္ခံေသာအခြန္ႏႈန္းကို မ်ားစြာတိုးျမင့္
(၂၈

ရာခိုငႏ
္ ႈန္း

မွ

၄၀

ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး)

ခဲပ
့ ါသည္။

၎ေနာက္ပိုငး္

အခြန္စနစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားက

အျမတ္ခြနအ
္ ေပၚတြင္ အခြန္ေကာက္ခံမက
ႈ ို ႀကီးႀကီးမားမားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖင့္ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝသူမ်ားအေပၚ
အက်ိဳးျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး၊ တစ္ခ်ိနတ
္ ည္းမွာပင္ ကေလးစရိတ္ အခြနက
္ င္းလြတ္ခြင႔ေ
္ ပးမႈမ်ားလည္း ရွိပါသည္။
ယင္းေျပာင္းလဲမႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မမ
ႈ ်ားမွာ လစာေငြေကာင္းေကာင္း ရရွိသူမ်ားအတြက္ ထိခက
ို ္
ေစၿပီး၊

မတည္ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈမွ

အျမတ္အစြန္းႀကီးႀကီးရရွိသူမ်ားအတြကလ
္ ည္းေကာင္း၊

အလယ္အလတ္ဝင္ေငြရရွသ
ိ မ
ူ ်ားအတြကလ
္ ည္း အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ထိ႔ျု ပင္

ကေလးရွသ
ိ ည့္

၁၉၈၆ ခုႏွစ္ အခြန္

ဥပေဒက အဓိကျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ လြယက
္ ူရွငး္ လင္းေစမႈမ်ားကို ကေျပာင္းကျပန္
ျဖစ္ေစၿပီး၊ ပညာေရးႏွင့္ မတည္ပစၥည္း/ေငြရင္းမွ အျမတ္ရေငြမ်ားအေပၚတြငက
္ ဲ့သ႔ေ
ို သာ အေသးစိတတ
္ စ္ခု
ခ်င္းစီအလိက
ု အ
္ ထူးျပဳသည့္ အခြန္ ဆိုင္ရာျပဌာန္းခ်က္မ်ား ပါဝင္လာခဲပ
့ ါသည္။
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Key Concepts
Adjusted gross income (AGI) - စုစုေပါင္းဝင္ေငြမွ အခြနက
္ င္းလြတ္ခင
ြ ့ရ
္ ေသာ စုေဆာင္းေငြ၊
ကေလးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္စရိတႏ
္ ွင့္ အျခားအရာမ်ားစသည္တ႔ို ႏႈတ္ျပီးေနာက္ရလာသည့္ ဝင္ေငြ။ အျမတ္ခြန္
တွက္ရာတြင္ ခြင႔ျ္ ပဳပမာဏမ်ား ႏွင္႔ စရိတ္ႏွဳတ္ျပီးက်န္ေသာ ၀င္ေငြ။
Barter arrangements - တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ကုနစ
္ ည္တက
ို ္႐က
ို ္ ကုနသ
္ ယ
ြ ္ဖလွယ္မ။ႈ
Child and dependent care tax credit - ကေလးႏွွင့္ မွီခိုသမ
ူ ်ား ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ ေပးေသာ
အခြနက
္ င္းလြတ္ခြင့။္
Child tax credit - မိသားစုတြင္းရွိ ကေလးအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ေပးေသာ အခြန္ ကင္းလြတခ
္ ြင့။္
Effective tax rate - ဝင္ေငြႏွင့္ အခြန္ေပးေဆာင္ရေငြအခ်ိဳး။
Flat-rate tax schedule - အေျခခံအခြနက
္ င္းလြတ္ခြင့အ
္ ဆင့္ထက္မ်ားသည့္ဝင္ေငြမ်ားအားလံုး အတြက္
တေျပးညီအခြန္နႈန္း။
Haig-Simons

concept

-

ျပည္သ႔ဘ
ူ ႑ာစီမံခန္႔ခြဲမမ
ႈ ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ

အယူအဆျဖစ္ၿပီး၊

စီးပြားေရး

အရအေျခအေနေကာင္းမြန္မက
ႈ ို တိုင္းတာျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ယူဆခ်က္အရ ဝင္ေငြသည္ စားသံုးႏိုင္မႈ +
ႂကြယ္ဝမႈတန္ဖိုး အသားတင္အေျပာင္းအလဲ (Income = Consumption + Change in net worth) ႏွင့္
တူညသ
ီ ည္ဟု ယူဆသည္။
Marginal tax rate - အခြနေ
္ ပးေဆာင္ရမည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္တာတစ္ယူနစ္တိုးလာတိုင္း အခြနတ
္ ိုး
ႁမွင့္ေပးေဆာင္ရမည့္ပမာဏျဖစ္ပါသည္။

(ဥပမာအားျဖင့္

ဝင္ေငြ

တစ္ေဒၚလာပိမ
ု ိုရရွိသည့္

အတြက္

ထပ္မံေပးေဆာင္ရမည့္ အခြန္)
Marriage tax – (တစ္ဥ္းီ ခ်င္းစီ အခြန္ေပးေဆာင္ေနရရာမွ) အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္
(အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးခ်င္းစီ အခြန္ေပးေဆာင္စဥ္ကထက္) အခြန္ပိုမက
ို ်သင့္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
Marriage subsidy - (တစ္ဦ္းခ်င္းစီ အခြန္ေပးေဆာင္ေနရရာမွ) အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး အခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္
(အိမ္ေထာင္ဖက္တစ္ဦးခ်င္းစီ အခြန္ေပးေဆာင္စဥ္ကထက္) အခြန္ေလ်ာ့နည္း က်သင့္ေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
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Present discounted tax – လက္ရွိေပးေဆာင္ရမည့္အခြနက
္ ို အနာဂတ္သ႔ို ေရႊ႕၍ေပးေဆာင္သည့္အခြန္
(ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းေၾကာင့္ အမွန္ေပးေဆာင္ရေငြကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း)
Standard

deduction

-

အခြန္စနစ္က

ေပးေဆာင္ရမည့္အခြန္အမ်ိဳးအစားမ်ားကို

ပမာဏတစ္ရပ္

ႏွဳတ္ယူခြင့ျ္ ပဳမႈ။
Taxable income - အခြန္စည္းၾကပ္ႏိုင္ေသာ ဝင္ေငြ။
Tax

credits

-

ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရက

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းသိ႔ျု ဖစ္ေစ၊

ကေလးရွိၿပီး

မိသားစုအတြက္ျဖစ္ေစ

ေထာက္ပံ့

ဝင္ေငြတစ္ရပ္ထက္နိမ့ေ
္ သာဝင္ေငြရွိသည့္မိသားစုအတြက္

ေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ိဳး၊ ရက္သတၱပတ္တစ္ခုလ်ွ င္ သတ္မွတ္ဝင္ေငြတစ္ရပ္ထက္နိမ့ေ
္ သာလုပသ
္ ား မ်ားကို
ေထာက္ပံ့ျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ပါသည္။
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အခန္း (၂၃)
The Corporation Income Tax
စီးပြားေရးလုပင
္ န္းဝင္ေငြခြန္
၁။

စီးပြားေရးက႑အတြင္း

ရင္းႏွီးမတည္ေငြအေပၚ

ထိေရာက္ေသာအခြန္ႏႈန္းသတ္မတ
ွ ္ျခင္းသည္

စည္းၾကပ္ေသာအခြန္ဟု

ရႈျမင္ၾကပါသည္။

တန္ဖးို ေလ်ာ့ထည့္သြငး္ တြက္ခ်က္ျခင္းႏွင့္

ေငြေခ်း၍

ဘ႑ာေငြရွာေဖြျခင္းစသည္တ႔အ
ို ပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ သည္။
ကာလရွညတ
္ ြင္

စုေဆာင္းေငြမ်ားသည္

သင့္တင့္မွ်တစြာ

အေျပာင္းအလဲရလ
ွိ ွ်င္ေသာ္

လည္းေကာင္း၊

ရင္းႏွီးေငြမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာသို့ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း အခြနဝ
္ န္ထုပ္ဝန္ပိုးအေတာ္
မ်ားမ်ားသည္ စားသံုးသူမ်ားႏွင္႔ အလုပသ
္ မားမ်ားအေပၚတြင္ က်ေရာက္ေပ မည္။
၂။

စီးပြားေရးစနစ္တြင္ ရင္းႏွီးမတည္ေငြ ရရွိႏိုင္မႈ (ေရာင္းလိုအား) သည္ ပံုေသရွေ
ိ နၿပီး စီးပြားေရး

စနစ္သည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွေ
ိ နလွ်င္ အခြန၏
္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမာွ ရင္းႏွီးေငြမ်ားအား စီးပြားေရးက႑
(Corporate sector) မွ စီးပြားေရးမဟုတ္ေသာ က႑ (Non-corporate sector) သိ႔ု (အခြန္ႏႈတ္ၿပီး
အျမတ္ျပန္ရခ်က္တလ
ူ ွ်င္) ေရႊ႕ေျပာင္းသြားေစသည္။ မတည္ေငြရင္းအေပၚ အခြန္ႏွဳတ္ျပီး ျပန္ရခ်က္မ်ားမွာ
အခြန္ေပးေဆာင္ရသည့္ပမာဏထက္ပင္ နည္းႏိုင္ပါသည္။
၃။ လက္ရအ
ွိ ခြန္စနစ္တင
ြ ္ အတိးု ႏႈန္းေပးေဆာင္မမ
ႈ ်ားသည္ အခြန္ႏွဳတ္ျပီး ျဖစ္သည္။ ဆိလ
ု ိုသည္ မွာ
ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈတိုးႁမွွင့ရ
္ န္

ဘ႑ာေငြကို

ေငြးေခ်းငွားျခင္းျဖင့္ရွာေဖြသည္ဆလ
ို ွ်င္

(အတိးု ႏႈန္း

အေပၚ

အခြန္ႏႈတ္ၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္) တြကေ
္ ျခကိုကတ
္ န္ဖးို ေလ်ာ့ထားသည့္ (true economic depreciation)
ကုနသ
္ ြယလ
္ ုပင
္ န္းခြနမ
္ ွာ လုပ္ငန္း၏ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈကို ပံုစံပ်က္ျပားေစျခင္းမရွပ
ိ ါ။ ပို၍ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တန္ဘးို
ေလွ်ာ႔ခ်ျခင္း

(မတည္ပစၥည္း၏

သက္တမ္းအေစာပိင
ု ္းႏွစ္မ်ားတြင္

တန္ဖိုးေလ်ာ့ပိုျမန္ျမန္တက
ြ ္ျခင္း

-

accelerated depreciation) က စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၏ ရင္းႏွီး ႁမွဳပ္ႏွံမႈကို အားေပးပါသည္။ ယင္းသိ႔အ
ု ခြန္
ေကာက္ခံမႈမာွ

ေခ်းေငြရရွိရန္ခက္ခဲေသာလုပ္ငန္းမ်ား

အထူးသျဖင့္

လုပ္ငန္းအသစ္မ်ားအတြက္

အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္ဟု ရွဳျမင္ႏိုင္သည္။
၄။

လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ ဘ႑ာေငြရွာေဖြေသာနည္းမ်ား နည္းတူ

ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားကို ဘ႑ာေငြရွာေဖြသည္ဆိုသည္ကို တထစ္ခ် မသတ္မတ
ွ ္ ႏိုင္ပါ။ ထိ႔ေ
ု ၾကာင့္
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အခြန္မ်ား၏

ပွ်မ္းမွ်

မတည္ေငြရင္းကုနက
္ ်စရိတအ
္ ေပၚ

သက္ေရာက္ပုႏ
ံ ွင့္

မတည္ေငြရင္း

ကုနက
္ ်စရိတအ
္ သစ္ျမင့္တက္လာမႈ တစ္ယူနစ္ခ်င္းအေပၚသက္ေရာက္ပုတ
ံ ႔မ
ို ွာ ကြဲျပားျခားနားႏိုင္ပါသည္။
၅။

စီးပြားေရးက႑မွာ

ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းအားနည္းလွ်င္

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လက္ဝါးႀကီးအုပ္မမ
ႈ ွ

ရရွိလာသည့္အျမတ္ေငြမ်ားအေပၚ အခြနေ
္ ကာက္ချံ ခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ေစ်းကြက္(ရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈ) ကို
ပံုပန္းသ႑ာန္ပ်က္ယြင္းေစျခင္းမရွိပါ။ သိ႔ေ
ု သာ္လည္း ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ မတည္ေငြရင္းမွ အျမတ္ျပန္ရ
ခ်က္မ်ားအေပၚ

အခြန္ေကာက္ခံမႈျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း

(ကုနစ
္ ည္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈ

ေစ်းႏႈနး္ ) မ်ားကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္ပါသည္။ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း (ကုန္စည္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေစ်းႏႈနး္ ) မ်ား
ျမင့္တက္မႈမွာ အခြန္ေၾကာင့္ ထုတ္လုပမ
္ ႈကန
ု ္က်စရိတ္ျမင့္တက္ရသည္ထက္ ပိုႏိုင္ပါသည္။
၆။

လုပ္ငန္းဝင္ေငြခြန္၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္မက
ႈ ို ဆန္းစစ္ရာတြင္ တစ္ဦးက်ဝင္ေငြခန
ြ ္၏ အက်ိဳး

သက္ေရာက္မႈႏွင့္တၿပိဳင္တည္း

လုပ္ငန္းဝင္ေငြခြန္၏အက်ိဳးသက္ေရာက္မက
ႈ ို

ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္

လိုအပ္သည္။ ရင္းႏွီးႁမွဳပ္နွမ
ံ တ
ႈ စ္ယူနစ္ျမင့္တက္လာျခင္း (marginal investment) ေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္
စုစုေပါင္း ေပးရန္တာဝန္ရွိေသာအခြန္ (လုပင
္ န္းဝင္ေငြခန
ြ ္ + တစ္ဦးက် ဝင္ေငြခြန)္ သည္ ယင္းရင္းႏွီးႁ
မွဳပ္ႏွံမႈအတြက္ မည္သ႔ဘ
ို ႑ာေငြရွာေဖြသည္ (တိက
ု ္႐က
ို ေ
္ ခ်းေငြျဖင့္ ၊သိ႔မ
ု ဟုတ္၊ ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား
- equity) အေပၚ မူတည္ပါသည္။ အခြန္ေကာက္ခံမပ
ႈ ံုစံ (tax structure) သည္ လုပ္ငန္းက မတည္
ေငြရင္းကိုမည္သည့္နည္းလမ္းႏွင့္ရွာေဖြသည့္အေပၚ သက္ေရာက္မႈရပ
ွိ ါသည္။
၇။

လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္

စုစုေပါင္းအခြန္ေပးေဆာင္ရေငြကသ
ို က္သာေစသည့္

အျခားအျမတ္ေဝစု

ခြဲေပးသည့္နည္းလမ္းမ်ားရွျိ ဖင့္ အျမတ္ေဝစုခြဲေပးျခင္းကို dividend paradox ဟုေခၚသည္။
၈။

လုပ္ငန္းခြနသ
္ ည္ လုပ္ငန္းရင္းႏွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးအေပၚတြင္ မညီမွ်စြာ က်သင့္ႏိုင္မႈမ်ား ရွိၿပီး၊

၎အေပၚမူတည္၍

အခ်ိဳ႕ေသာ

ရရန္ပိုင္ခြင့မ
္ ်ားႏွင့္

လုပ္ငန္းက႑မ်ားသည္

က်န္

ရင္းနွးီ ႁမွဳပ္ႏွံမႈ

အမ်ိဳးအစားမ်ားထက္ ပို၍ ရင္းနွီးႁမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား စီးဝင္ႏိုင္ပါသည္။
၉။

ေဘာဂေဗဒပညာရွင္

အေတာ္မ်ားမ်ားသည္

လုပ္ငန္းဝင္ေငြခြန္ႏွင့္

တစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြခြနတ
္ ႔က
ို ို

တစ္ခတ
ု ည္းအျဖစ္ေပါင္းစည္းေကာက္ခသ
ံ င့္သည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္။
၁၀။

ႏိုင္ငံတကာလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား

(multinational

firms)

ႀကီးထြားလာမႈႏွင့္အတူ

လုပင
္ န္းခြနက
္ ို

စီမံခန္႕ခြဲမဆ
ႈ ိုငရ
္ ာအခက္အခဲမ်ား အထူးသျဖင့္ အျမတ္ေငြတက
ြ ္ခ်က္ရာတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ မည္မွ်ရရွိ
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သည္ကို တိတိပပသိရွိႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းသည့္ အခက္အခဲမ်ား ရွပ
ိ ါသည္။ Arm’s-length transfer pricing
approach (ေငြေရးေႀကးေရး ဆက္ႏြယ္မွဳမရွိေသာ သိ႔မ
ု ဟုတ္ ဆက္စပ္ ပတ္သက္မွဳမရွသ
ိ ူမ်ားအႀကား
ေစ်းႏွဳန္းသတ္မတ
ွ ္ေရာင္း၀ယ္မွဳႏွင့္

ႏိႈုင္းယွဥ၍
္ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္း)

ႏွင့္

unitary

approach

(တစ္ေပါင္းတည္း ဆက္စပ္မဳွ ရွိေသာခ်ဥ္းကပ္မန
ႈ ည္းလမ္းဟူ၍ ၂ မ်ိဳး ရွိပါသည္။

Key Concepts
Accelerated

depreciation

-

ႏွစ္ရွည္သက္တမ္းရွိ

ပိုငဆ
္ ိုင္မ၏
ႈ

အေစာပိင
ု ္းသက္တမ္းမ်ားတြင္

ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္တန္ဖိုးေလွ်ာ႔ထားေသာ နည္းလမ္း။
Corporate

veil

-

လုပ္ငန္း၏

ရပိုင္ခင
ြ ့ႏ
္ ွင့္တာဝန္မ်ားသည္

အစုရွယယ
္ ာဝင္မ်ား၏

ရပိုငခ
္ ြင့ႏ
္ ွင့္

တာဝန္ပင္ျဖစ္ျခင္း။
Debt – ေခ်းေငြ၊ ေႂကြးၿမီ။
Integration of corporate and individual income taxes – လုပ္ငန္းဝင္ေငြခြန္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္း
ဝင္ေငြခြနတ
္ ႔အ
ို ား တစ္ေပါင္းတည္း ေပါင္းစပ္ေကာက္ခံမႈ။
Managerial

firms

–

အျမတ္တးို ပြားေအာင္ေဆာင္ရြကသ
္ ည္ထက္

မန္ေနဂ်ာမ်ား၏

အက်ိဳးစီးပြား

အတြက္ေဆာင္ရြကေ
္ နေသာ လုပ္ငန္းမ်ား။
Tax base - အခြန္စည္းၾကပ္ပိုင္ခြင့ရ
္ ွိေသာ အခြနအ
္ ေျခ။
Tax-induced merger - အခြန္ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အခက္အခဲမ်ား၊ စြမ္းရည္မျပည့္ဝမႈမ်ား ကို
ေျဖရွင္းရန္အတြက္ အရံႈးေပၚေနေသာလုပင
္ န္းမ်ားႏွင့္ အျမတ္ရေသာလုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစည္း ျခင္း။
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