အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ ေကညာချက်အမှတ်

( ၁၃ /၂၀၂၀)

ရက်စွဲ။၂၀၂၀ ြပည့်ှစ် ဩဂုတ်လ

ရက်

Importer / Exporter များှင့် MACCS Declarant များ သိရှိိုင်ပါရန်
၁။

အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနအပါအဝင် ကုန်သွယ်မဆက်စပ်ဌာနြဖစ်သည့် ြပည်တွင်းအခွန်များ

ဦးစီးဌာန၊ ရင်းှီးြမပ်ှံမှင့် ကုမဏီများန်ကားမဦးစီးဌာနှင့် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတို သည်
ေခတ်မီ ICT နည်းပညာြဖင့် ိုင်ငံတကာအဆင့်မီကုန်သွယ်မ သတင်းအချက်အလက်များှင့်လုပ်ငန်း
များ ချိတ်ဆက် ေဆာင်ရ�က်ေနချိန်၌ ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ထမ်း မှတ်ပုံတင်အမှတ်
(Taxpayer Identification Number-TIN) ကို အေြခခံ၍ Unique ID အြဖစ် သတ်မှတ်အသုံးြပိုင်
ေရးအတွက် ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ MACCS စနစ် အတွက် ထုတ်ေပးထားေသာ
Importer / Exporter Cod (I/E Code) များကို ယခင် Format မှ TIN No. Format သို ၂၇-၉-၂၀၂၀
ရက်ေန�တွင် ေြပာင်းလဲအသုံးြပမည် ြဖစ်ပါသည်။
၂။

TIN No. ေြပာင်းလဲထားပီးေသာ ကုမဏီများ၊ အသင်းအဖွဲများ၊ အစိုးရဌာဆိုင်ရာများ၊

Individual Trading Card (ITC) များသည် ယခင် I/E Code အစား TIN No. Format အြဖစ်
ေြပာင်းလဲထားေသာ I/E Code ကို အစားထိုးေြပာင်းလဲသုံးစွဲရမည် ြဖစ်ပါသည်။

ယခင် I/E Code Format မှ TIN No. Format သို ေြပာင်းလဲမည့် ပုံစံ
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သိုြဖစ်ပါ၍ ၂၇-၉-၂၀၂၀ ရက်ေန� နံနက်ပိုင်းမှစ၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် ပသက (New
TIN Format) သို ေြပာင်းလဲပီးသည့် သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းေဆာင်ရ�က်ေနသူများ တင်သွင်း
လာမည့် အေကာက်ခွန် ေကညာလာများ၏ Importer / Exporter Code ေနရာတွင် TIN No. Format
အသစ်ြဖင့် ေအာက်ေဖာ်ြပပါ (နမူနာ) ပုံစံအတိုင်း ေြပာင်းလဲ၍ ြဖည့်စွက်ရမည် ြဖစ်ပါသည်-

I/E code (Old)

HTK (New)
TIN No. Format

IE code (New)

C0000000001000

123456789

C123456789000

987654321

P987654321000

P0000000001000

 MACCS စနစ်တွင် ယခင် IE Code (အေဟာင်း) နံပါတ်သည် “C” အပါအဝင် (13 Digits) ြဖစ်ပါက ယခု
IE Code (အသစ်) သည် “C” ၏ ေနာက်တွင် TIN No.(9 Digits) + 000 ြဖင့် သတ်မှတ်ပါသည်။
 MACCS စနစ်တွင် ယခင် IE Code (အေဟာင်း) နံပါတ်သည် “P” အပါအဝင် (13 Digits) ြဖစ်ပါက ယခု
IE Code (အသစ်) သည် “P” ၏ ေနာက်တွင် TIN No. (9 Digits) + 000 ြဖင့် သတ်မှတ်ပါသည်။
 “P” ှင့် စေသာ I/E Code များသည် နယ်စပ်ေဒသများအတွက် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ေပး
ထားေသာ Individual Trading Card (ITC) လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်သာ ြဖစ်ပါသည်။
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I/E Code အား TIN No. Format သို ေြပာင်းလဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်
မပါဝင်သည့် အဖွဲအစည်းများှင့် လူပုဂိလ်များ


ပသက အမှတ် မရှိေသာ ကုလသမဂအဖွဲအစည်းများ၊ သံုံးများအတွက် ယခင် MACCS စနစ်မှ
ထုတ်ေပးထားေသာ Importer / Exporter Code (၁၃) လုံးကိုသာ ဆက်လက်အသုံးြပ၍
ေကညာလာများအား တင်သွင်းရမည် ြဖစ်ပါသည်။



ပသက အမှတ် ရှိေသာ်လည်း MACCS I/E Code မရှိသည့် လူပုဂိလ်အေနြဖင့် ကိုယ်ပိုင်သုံး
(Personal Use) အြဖစ် တင်သွင်းလာေသာ ေကညာလာများအတွက် I/E Code ြဖည့်စွက်ရန်
မလိုအပ်ပါသြဖင့် အထက်ပါေြပာင်းလဲမလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်ြခင်းမရှိပါ။ သိုြဖစ်ပါ၍ ယခင်
ေကညာလာတင်သွင်းသည့်လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း ေဆာင်ရ�က်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
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ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (ပသက) မှ TIN No. Format သို

ေြပာင်းလဲထားြခင်းမရှိေသးေသာ ကုမဏီများ၊ အသင်းအဖွဲများ၊ အစိုးရဌာနများ


ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာန၏ ပသကအမှတ်များကို ယခင် Format မှ TIN No. Format (၉) လုံး
သို ေြပာင်းလဲထားြခင်းမရှိေသးေသာ ကုမဏီများ၊ အသင်းအဖွဲများ၊ အစိုးရဌာနများသည်
၇-၉-၂၀၂၀ ရက်ေန� ေနာက်ဆုံးထား၍ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် ေလာက်ထားေြပာင်းလဲ
ရမည် ြဖစ်ပါသည်။ (ကုမဏီများစာရင်းအား Slide (9) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။)



ထိုသို အချိန်မီ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲထားြခင်းမရှိပါက အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာနမှ ၂၇-၉-၂၀၂၀
ရက်ေန�တွင်ြပလုပ်မည့် ယခင် I/E Code Format မှ TIN No. Format သို ေြပာင်းလဲြခင်း
(Data Migration) လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါဝင်မည်မဟုတ်သည့်အြပင် ယခင် I/E Code
အေဟာင်းများြဖင့်
မဟုတ်သြဖင့်

အေကာက်ခွန်ေကညာလာတင်သွင်းြခင်းကို

ပိုကုန်သွင်းကုန်လုပ်ငန်းများ

ေှာင့်ေှးကန�်ကာမများ ြဖစ်ေပလာိုင်ပါသည်။

ေဆာင်ရ�က်ိုင်ေတာ့မည်

ေဆာင်ရ�က်ရာတွင်

မလိုလားအပ်ေသာ

ပိုကုန်သွင်းလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (ပသက) မှ TIN No. Format သို
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ေြပာင်းလဲထားြခင်းမရှိေသးေသာ ကုမဏီများ၊ အသင်းအဖွဲများ၊ အစိုးရဌာနများ


၂၇-၉-၂၀၂၀ ရက်ေန� ေနာက်ပိုင်းမှ မူလ ပသကအမှတ်များအား TIN No. Format သို ေြပာင်းလဲမည် ဆိုပါက
MACCS စနစ်ြဖင့် အေကာက်ခွန်ေကညာလာတင်သွင်းရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေြခအေနများ ေတွ�ကံရမည်
ြဖစ်ပါသည် MACCS စနစ်တွင် တင်ထားဆဲေကညာလာများအား ဆက်လက်ေဆာင်ရ�က်ိုင်မည် မဟုတ်သြဖင့် Cancellation
ြပလုပ်၍ အသစ်ြပန်လည် ဖွင့်လှစ်ရမည်။
 MACCS စနစ်တွင် ယခင် I/E Code ြဖင့် ဖွင့်လှစ်ထားေသာ Importer/ Exporter Deposit Account များကို
ဆက်လက်အသုံးြပိုင်ေတာ့မည် မဟုတ်သည့်အတွက် ဘာေရးှင့် လုပ်ငန်းစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲ (ေငွစာရင်း
ဌာနစိတ်)တွင်

ယခင်

ြပန်အမ်းလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း

Refund

(ြပန်အမ်း)

ေလာက်ထားရမည်။

Deposit

ြပန်လည်သုံးစွဲလိုပါက Account အသစ် ြပန်လည်ဖွင့်လှစ်ရမည်။
 ပသက(အေဟာင်း)နံပါတ်များြဖင့် လိုင်စင်များသည် MACCS စနစ်ြဖင့် အေကာက်ခွန်ေကညာလာတင်သွင်း
ရာတွင် ဆက်လက်သုံးစွဲိုင်မည် မဟုတ်ပါ။ ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် TIN No. Format (အသစ်)နံပါတ်ြဖင့်
လိုင်စင်များ ြပန်လည်ေလာက်ထားရန် လိုအပ်လာမည် ြဖစ်ပါသည်။
 အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ User Registration Section တွင် TIN No. Format ြဖင့် I/E Code
အသစ်ြပန်လည်ေလာက်ထားရမည် ြဖစ်ပါသည်။
 မှတ်ချက်။ အထက်ေဖာ်ြပပါ အေြခအေနများသည် ကုန်သွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် TIN No. Format ြဖင့် ပသက အမှတ်
(အသစ်) ရရှိပီးသူများှင့် သက်ဆိုင်မမရှိပါ။

TIN No. Format ေြပာင်းထားပီးေသာ I/E Code အေထာက်အထားစာရ�က်

Slide (6)

ေလာက်ထားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်
 I/E Code မှ TIN No. Format ေြပာင်းလဲြခင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ယခင် IE Code ရှိထားပီးေသာ သွင်းကုန်
ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ဤေကညာချက် Slide (2) ပါ ေြပာင်းလဲမပုံစံကို နားလည်သေဘာ
ေပါက်ပါက User Registration Section တွင် TIN No. Format ေြပာင်းထားပီးေသာ I/E Code အေထာက်
အထားစာရ�က်အား သီးြခားလာေရာက်ထုတ်ယူရန် မလိုအပ်ပါ။
 သိုရာတွင် သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် TIN No. Format ေြပာင်းထားပီးေသာ I/E Code
အား အေထာက်အထားစာရ�က်တစ်ခုအြဖစ် ရယူထားလိုပါက ( ၂၁. ၉ . ၂၀၂၀) ရက်ေန�မှ စတင်၍ MACCS
ဌာနခွဲ၊ UR Section သို Online မှတဆင့် e-mail address: maccs.iecode@gmail.com သို ေလာက်
ထားိုင်ပါသည်။ ထိုသိုေလာက်ထားရာတွင် ပသကလက်မှတ်မူရင်း၊ Board of Director အဖွဲဝင်တစ်ဉီး
လက်မှတ်ေရးထိုးထားသည့် Company Letter Head ြဖင့် ေလာက်လာ ၊ အဆိုပါလက်မှတ်ေရးထိုးထားသူ
BOD အဖွဲဝင်၏ ိုင်ငံသားစစ်ေဆးေရးကဒ်ြပား(မူရင်း)တိုအား Scan ဖတ်၍ Attached File ြဖင့် ပူးတွဲတင်ြပ
ရမည်။ တင်ြပလာေသာ အေထာက်အထားများ စိစစ်မှန်ကန်ပါက TIN No. Format ေြပာင်းထားပီးေသာ IE
Code အေထာက်အထားစာရ�က်ကို e-mail မှတဆင့် ြပန်လည်ေပးပိုမည် ြဖစ်ပါသည်။
 Company Letter Head ြဖင့် ေလာက်ထားရမည့် ေလာက်လာပုံစံအား Slide (7) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည်။

TIN No. Format ေြပာင်းထားပီးေသာ IE Code အေထာက်အထားစာရ�က်
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ေလာက်ထားရမည့် ေလာက်လာ ပုံစံ

မှတ်ချက်။ ယခင်က I/E Code ထုတ်ယူထားြခင်း မရှိေသး
ေသာ ကုမဏီများ၊ အဖွဲအစည်းများ၊ အစိုးရ
ဌာနများအေနြဖင့် I/E Code ေလာက်ထား
ရာတွင် ယခင်လုပ်ငန်းစဉ်များအတိုင်း လိုအပ်
ေသာ

စာရ�က်စာတမ်းများ

တင်ြပ၍

User

Registration Section သို လာေရာက်ေလာက်
ထားရမည် ြဖစ်ပါသည်။

TIN No. Format ေြပာင်းထားပီးေသာ I/E Code
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အေထာက်အထားစာရ�က်ေလာက်ထားရမည့် လုပ်ငန်းစဉ် (အဆက်)

 TIN No. Format အသစ်အတွက် အေထာက်အထားစာရ�က်စာတမ်း ေလာက်ထားဆဲကာလ
အတွင်း UCB လုပ်ငန်းစဉ်များကို ယခင် MACCS မှ ထုတ်ေပးထားေသာ I/E Code
အေထာက်အထားစာရ�က်အေဟာင်းအား ြပသ၍ ေဆာင်ရ�က်ိုင်ပါသည်။
 သိုရာတွင် အေကာက်ခွန်ေငွစာရင်းအရာရှိသည် နံပါတ်အေဟာင်းအသစ်အား Matching List
ြဖင့် တိုက်ဆိုင်စစ်ေဆးရမည် ြဖစ်၍ ကန�်ကာမရှိိုင်ပါသည်။
 သိုြဖစ်ရာ လုပ်ငန်းပိုမိုလင်ြမန်ေစေရးအတွက် TIN No. Format ေြပာင်းထားပီးေသာ I/E Code
အေထာက်အထားစာရ�က်
တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။

ေလာက်ထားမအား

ေစာလျင်စွာေဆာင်ရ�က်ထားိုင်ပါရန်
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ပိုကုန်သွင်းလုပ်ငန်းရှင်မှတ်ပုံတင်အမှတ် (ပသက) မှ TIN No. Format သို

ေြပာင်းလဲထားြခင်းမရှိေသးေသာ ကုမဏီများ၊ အသင်းအဖွဲများ၊ အစိုးရဌာနများစာရင်း
 ပသကအမှတ် မှ TIN No. Format သို ေြပာင်းလဲထားြခင်းမရှိေသးေသာ ကုမဏီများ၊ အသင်း
အဖွဲများ၊ အစိုးရဌာနများစာရင်း
လုပ်ငန်းစဉ်များကို ေဆာင်ရ�က်ပီးမှသာ MACCS စနစ်ြဖင့် ေကညာလာတင် သွင်းြခင်းကို
 MACCS စနစ်ြဖင့် Deposit Account များ ဖွင့်လှစ်ထားရှိပီး ပသကအမှတ် မှ TIN No.
ေဆာင်ရ�က်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်Format သို ေြပာင်းလဲထားြခင်းမရှိေသးေသာ ကုမဏီများစာရင်း

မှတ်ချက်။ အထက်ပါ စာရင်းများှင့် UR-3 ပုံစံအား အေကာက်ခွန်ဦးစီဌာန၏ Website ှင့်
Facebook စာမျက်ှာတိုတွင် ကည့်ိုင်မည် ြဖစ်ပါသည်။
www.customs.gov.mm, www.maccs.gov.mm, MACCS Facebook Page

