Summary
အခန်း (၂၃) The Corporation Income Tax
စ်းပ ်းရ ်းလုပငန်းမ ်း၏ ဝငရငခန
၁။ စီးပွ ီးရ ီးကဏ္ဍအတွငီး
ရ

ငီးနီးမတညရငွအရပေါ် စညီးကကပရ

အခွနနှုနီး တမတမခငီး ည တနဖိုီးရ

စ ညတိုို့ အပါအဝင မျ ီးစွ ရ
စုရ

ငီးရငွမျ ီး ည

နိုငငံတက
မျ ီးနငျော့ အ

အရ

ငျော့တငျော့မျှတစွ

ိုို့ ရ ွှေ့ရမပ ငီးနိင
ု

ျှငရ

ီးစိတအချကမျ ီးအရပေါ်တွင မူတည ည။ က

ညတွင

ဲ ိ

ျှငရ

ညီးရက ငီး၊

ငီးနီးရငွမျ ီး ည
ံုီး ူ

ကရပမည။
ိနင
ုိ မှု (ရ

ျှင အခွန၏အကျိြိုီး ကရ

sector) မ စီးပွ ီးရ ီးမဟုတရ
တူ

ရဖွမခငီး

ညီးရက ငီး အခွနဝနထုပဝနပိုီး အရတ မျ ီးမျ ီး ည စ ီး

၂။ စီးပွ ီးရ ီးစနစတွင ငီးနီးမတညရငွ

က

ျ ျော့ထညျော့ ွငီးတွကချကမခငီးနငျော့ ရငွရချီး၍ ဘဏ္ဍ ရငွ
အရမပ ငီးအ

ုပ မ ီးမျ ီးအရပေါ်တွင ကျရ

ယဉပပိြိုငနိုငစွမီး ရ
ိ န

အခွနဟု ရှုမမငကကပါ ည။ ထိရ

ငီး

ကမှုမ

ိုအ ီး)

ည ပံုရ

ရ
ိ နပပီး စီးပွ ီးရ ီး စနစ ည

ငီးနီးရငွမျ ီးအ ီး စီးပွ ီးရ ီးကဏ္ဍ (Corporate

ကဏ္ဍ (Non-corporate sector)

ိုို့ (အခွနနှုတပပီး အမမတမပန ချက

ျှင) ရ ွှေ့ရမပ ငီး ွ ီးရစ ည။ မတညရငွ ငီးအရပေါ် အခွနနှုတပပီး မပန ချကမျ ီးမ

အခွနရပီးရ

င

ညျော့ ပမ ဏထကပင နညီးနိုငပါ ည။
၃။

က ိအခွနစနစတွင အတိုီးနှုနီးရပီးရ

ငမှုမျ ီး ည အခွနနှုတပပီး မဖစ ည။

မမြှြိုပနံမှုတိုီးမမြှငျော့ န ဘဏ္ဍ ရငွကို ရငွီးရချီးင ီးမခငီးမဖငျော့
မဖစ ညျော့အတွက) တွကရမခကိုကတနဖိုီးရ
ခွနမ

ရချီးရငွ

ိ နခကခဲရ

ရှုမမငနိင
ု

ည။

ုပငနီး၏

တနဖိုီးရ

ရဖွ ည

ပျှမီးမျှ မတညရငွ ငီးကုနကျစ တ
ိ အရပေါ်
မှု တစယူနစချငီးအရပေါ် ကရ

န

န တနဘိုီးရ

ျ ျော့ပိုမမနမမနတွကမခငီး

-

ုပငနီး
ျှ ျော့ချမခငီး

accelerated

ငီးနီးမမြှြိုပနံမက
ှု ို အ ီးရပီးပါ ည။ ယငီး အ
ိုို့ ခွနရက ကခံမှုမ

ပ
ု ငနီးမျ ီး အထူီး မဖငျော့

စမျ ီးကို ဘဏ္ဍ ရငွ

ငီးနီး

ျှင (အတိုီးနှုနီးအရပေါ် အခွနနှုတပပီး

ပ
ု ငနီးအ စမျ ီးအတွက အရက ငီး

ုပငနီးမျ ီးအရနမဖငျော့ ယခင ငီးနီးမမြှြိုပနံမှုမျ ီးအတွက ဘဏ္ဍ ရငွ

မမြှြိုပနံမှုအ

ို ညမ

ျ ျော့ထ ီး ညျော့ (true economic depreciation) ကုန ွယ

ကတမီးအရစ ပိင
ု ီးနစမျ ီးတွင

depreciation) က စီးပွ ီးရ ီး

၅။

ို

ုပငနီး၏ ငီးနီးမမြှြိုပနံမှုကို ပံုစပ
ံ ျကမပ ီးရစမခငီးမ ိပါ။ ပို၍ မမနမမန

(မတညပစစညီး၏

၄။

ရဖွ ည

ို

ရဖွရ

ံုီးမဖစ ညဟု

နညီးမျ ီးနညီးတူ

ငီးနီး

ို ညကို တထစချ မ တမတနိင
ု ပါ။ ထိရ
ုို့ ကက ငျော့ အခွနမျ ီး၏
ကရ

ကပံန
ု ငျော့ မတညရငွ ငီး ကုနကျစ တ
ိ အ

စ မမငျော့တက

ကပံုတိုို့မ ကွဲမပ ီးမခ ီးန ီးနိင
ု ပါ ည။

စီးပွ ီးရ ီးကဏ္ဍမ ယဉပပိြိုငနိုငစွမီးအ ီးနညီး

ျှင စီးပွ ီးရ ီး

ုပငနီးမျ ီး၏

ကဝါီးကကီး အုပမှုမ

ိ

ညျော့အမမတရငွမျ ီးအရပေါ် အခွနရက ကခံမခငီးမဖစ ညျော့အတွက ရစျီးကွက( ငီးနီးမမြှြိုပနံမှု) ကို ပံုပနီး
ဏ္ဍ နပျကယွငီးရစမခငီးမ ပ
ိ ါ။
အရပေါ် အခွနရက ကခံမှုမဖစနိုင

ိရ
ုို့

ညီး ယငီး

ညျော့အတွက စ ီး

ုပငနီးမျ ီး၏ မတညရငွ ငီးမ အမမတမပန ချကမျ ီး

ံုီး ရ
ူ စျီးနှုနီး (ကုနစညနငျော့ ဝနရ

ငမှုရစျီးနှုနီး) မျ ီးကို
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မမငျော့တကရစနိုငပါ ည။
အခွနရကက ငျော့ ထုတ
၆။

စ ီး

ံုီး ူရစျီးနှုနီး

ုပမှုကန
ု ကျစ ိတ မမငျော့တက

ုပငနီးဝငရငွခွန၏ အကျိြိုီး ကရ

ရ

ကမှုနငျော့တပပိြိုငတညီး

မည

အခွန (

ိုို့ ဏ္ဍ ရငွ
ဘ

မခငီး

ကမှုကို

နီးစစ

(marginal

၇။

မီးနငျော့

ကရ

၈။

မမငျော့တကမှုမ

ကမှုကို ထညျော့ င
ွ ီး စဉီးစ ီး န
ရကက ငျော့မဖစ

ညျော့

ိုအပ ည။
စုစရ
ု ပါငီး

ည ယငီး ငီးနီးမမြှြိုပနံမှုအတွက

မ
ိုို့ ဟုတ၊ ရငွရချီးစ ချြိုပစ တမီးမျ ီး - equity) အရပေါ်
ည

ုပငနီးက မတညရငွ ငီးကို မည ညျော့

ကမှု ိပါ ည။

ုပငနီးမျ ီးအရနမဖငျော့ စုစရ
ု ပါငီးအခွနရပီးရ

နညီး

မျ ီး

တွင တစဦီးကျဝငရငွခွန၏ အကျိြိုီး က

ုပငနီးဝငရငွခွန + တစဦီးကျ ဝငရငွခွန)

ရဖွ ည (တိက
ု ရိုကရချီးရငွမဖငျော့ ၊

ရဖွ ညျော့အရပေါ်

ငမှုရစျီးနှုနီး)

investment)

မူတညပါ ည။ အခွနရက ကခံမှုပံုစံ (tax structure)
နညီး

ဝနရ

ညထက ပိုနုင
ိ ပါ ည။

ုပငနီးဝငရငွခွန၏အကျိြိုီး ကရ

ငီးနီးမမြှြိုပနံမှုတစယူနစမမငျော့တက
ရပီး နတ ဝန ရ
ိ

(ကုနစညနငျော့

င ရငွကို က

ရစ

ညျော့ အမခ ီးအမမတ ရဝစုခရ
ွဲ ပီး ညျော့

မီးမျ ီး ိမဖငျော့ အမမတရဝစုခရ
ွဲ ပီးမခငီးကို dividend paradox ဟုရခေါ် ည။
ုပငနီးခွန ည

ုပငနီး ငီးနီးမမြှြိုပနံမှုပံုစအ
ံ မျိြိုီးမျိြိုီးအရပေါ်တွင

၎ငီးအရပေါ်မူတည၍ အချိြိုွှေ့ရ

နပိုငခွငျော့မျ ီးနငျော့

မညမျှစွ

ကျ

ငျော့နိင
ု မှုမျ ီး ိပပီး၊

ုပငနီးကဏ္ဍမျ ီး ည ကျန ငီးနီးမမြှြိုပနံမှု အမျိြိုီးအစ ီး

မျ ီးထက ပို၍ ငီးနီးမမြှြိုပနံမှုမျ ီး စီးဝငနိုငပါ ည။
၉။ရဘ ဂရေဒပည

င အရတ မျ ီးမျ ီး ည

အမဖစ ရပါငီးစညီးရက ကခံ ငျော့
၁၀။

နိုငငံတက

စမံခနို့ခွဲမှု

ိုင

ုပငနီးဝငရငွခွနနငျော့ တစဦီးချငီးဝငရငွခွနတိက
ုို့ ို တစခုတညီး

ညဟု ယံုကကညကက ည။

ုပငနီးကကီးမျ ီး

(multinational

အခကအခဲမျ ီး အထူီး မဖငျော့

firms)

အမမတရငွတွကချက

ညကို တိတိပပ ိ ိနင
ုိ န ခဲယဉီး ညျော့ အခကအခဲမျ ီး
approach (ရငွရ ီးရကကီးရ ီး
ရစျီးနှုနီး တမတရ
တစစညီးတညီး

ကနွယမှုမ ရ
ိ

ချဉီးကပမှုနညီး

မှုနငျော့အတူ

ုပငနီးခွနကို

တွင မည ညျော့နိုငငံမ မညမျှ

ိ

ိပါ ည။ Arm’s-length transfer pricing

မ
ိုို့ ဟုတ

ငီးဝယမှုနငျော့ နိင
ှု ီးယဉ၍ချဉီးကပမှုနညီး

ကစပမှု ရ
ိ

ကကီးထွ ီး

ကစပ

ပတ ကမှုမ ိ ူမျ ီးအကက ီး

မီး) နငျော့ unitary approach (တစရပါငီး

မီးဟူ၍ ၂ မျိြိုီး ိပါ ည။

Key Concepts
Accelerated
မမနမမန

န

Corporate

depreciation
နတနဖိုီးရ
veil

-

-

ျှ ထ
ျော့
ီးရ
ပ
ု ငနီး၏

နစ ည
နညီး

ကတမီး ိ

ပိုင

ိုငမှု၏

အရစ ပိုငီး ကတမီးမျ ီးတွင

မီး။

ပိုငခွငျော့နငျော့တ ဝနမျ ီး ည

အစု ယယ ဝငမျ ီး၏

ပိုငခွငျော့နငျော့

တ ဝနပငမဖစမခငီး။
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Debt – ရချီးရငွ၊ ရ ကွီးပမ။
Integration of corporate and individual income taxes –

ုပငနီးဝငရငွခွနနငျော့ တစဦီးချငီး

ဝငရငွခွနတိအ
ုို့ ီး တစရပါငီးတညီး ရပါငီးစပရက ကခံမှု။
Managerial
အတွကရ

firms
င ွကရနရ

–

အမမတတိုီးပွ ီးရအ ငရ

င က
ွ
ညထက

မနရနဂျ မျ ီး၏

အကျိြိုီးစီးပွ ီး

ုပငနီးမျ ီး။

Tax base - အခွနစညီးကကပပိင
ု ခွငျော့ ရ
ိ

အခွနအရမခ။

Tax-induced merger - အခွနရကက ငျော့ မဖစရပေါ်
ရမဖ ငီး နအတွက အရံှုီးရပေါ်ရနရ

ရ

ုပငနီးမျ ီးနငျော့ အမမတ ရ

အခကအခဲမျ ီး၊ စွမီး ညမမပညျော့ဝမှုမျ ီး ကို
ုပငနီးမျ ီး ရပါငီးစညီး မခငီး။
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