
ရက်စွဲ။၂၀၂၀ ြပည့်စှ ်ဩဂုတ်လ         ရက် 

  

အေကာက်ခန်ွဦးစီးဌာန၊  MACCS ဌာနခွဲ၏  ေကညာချက်အမတ်ှ     (  ၁၃  /၂၀၂၀) 

၁။ အ ေကာက်ခန်ွဦးစီးဌာနအပါအဝင် ကုန်သယ်ွမဆက်စပ်ဌာနြဖစ်သည့် ြပည်တွင်းအခွနမ်ျား 

ဦးစီးဌာန၊ ရင်းှီးြမပံှ်မှင့် ကုမဏမီျားန်ကားမဦးစီးဌာနှင့် ကုန်သယ်ွေရးဦးစီးဌာနတုိ သည် 

ေခတ်မီ ICT နည်းပညာြဖင့် ုိင်ငံတကာအဆင့်မကုီန်သယ်ွမ သတင်းအချက်အလက်များှင့်လပုင်နး် 

များ ချတ်ိဆက် ေဆာင်ရ�ကေ်နချနိ၌် ြပည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန၏ အခွန်ထမ်း မှတ်ပံုတင်အမှတ ်

(Taxpayer Identification Number-TIN) ကုိ အေြခခံ၍ Unique ID အြဖစ် သတ်မှတ်အသံုးြပုိင ်

ေရးအတွက် ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် အေကာက်ခွန်ဦးစီးဌာန၏ MACCS စနစ် အတွက်  ထတ်ုေပးထားေသာ  

Importer / Exporter Cod (I/E Code) များကုိ ယခင်  Format မှ TIN No. Format သို ၂၇-၉-၂၀၂၀ 

ရကေ်န�တင်ွ ေြပာင်းလအဲသုံးြပမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

  

၂။ TIN No. ေြပာင်းလထဲားပးီေသာ ကုမဏမီျား၊ အသင်းအဖဲွများ၊ အစုိးရဌာဆုိင်ရာများ၊ 

Individual Trading Card (ITC) များသည် ယခင် I/E Code အစား TIN No. Format အြဖစ် 

ေြပာင်းလထဲားေသာ I/E Code ကို အစားထိုးေြပာင်းလသဲုံးစဲွရမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

Importer / Exporter များင့်ှ MACCS Declarant များ သရိှိိုင်ပါရန ် 



  

 သိုြဖစ်ပါ၍ ၂၇-၉-၂၀၂၀ ရက်ေန� နံနက်ပုိင်းမစှ၍ ကုနသ်ယ်ွေရးဦးစီးဌာနတွင် ပသက (New 

TIN Format) သို ေြပာင်းလဲပးီသည့် သွင်းကုနထ်တ်ုကုန်လပုင်နး်ေဆာင်ရ�ကေ်နသူများ တင်သင်ွး 

လာမည့် အေကာက်ခွန ်ေကညာလာများ၏ Importer / Exporter Code ေနရာတွင် TIN No. Format 

အသစ်ြဖင့် ေအာကေ်ဖာ်ြပပါ (နမနူာ) ပုံစံအတိုင်း ေြပာင်းလ၍ဲ ြဖည့်စွကရ်မည် ြဖစ်ပါသည-်  

ယခင် I/E Code Format မ ှTIN No. Format သို ေြပာင်းလမဲည့် ပံုစ ံ

I/E code (Old) 

C0000000001000 

P0000000001000 

HTK (New)   
TIN No. Format IE code (New) 

123456789 C123456789000 

987654321 P987654321000 

 MACCS စနစ်တငွ် ယခင ်IE Code (အေဟာင်း) နပံါတ်သည် “C” အပါအဝင် (13 Digits) ြဖစ်ပါက ယခု 

IE Code (အသစ)်  သည် “C” ၏ ေနာက်တွင် TIN No.(9 Digits) + 000 ြဖင့် သတ်မှတ်ပါသည်။ 

 MACCS စနစ်တငွ် ယခင ်IE Code (အေဟာင်း) နပံါတ်သည် “P” အပါအဝင် (13 Digits) ြဖစပ်ါက ယခ ု

IE Code (အသစ)်  သည် “P” ၏ ေနာက်တွင် TIN No. (9 Digits) + 000 ြဖင့် သတ်မှတ်ပါသည်။ 

 “P” င့်ှ စေသာ I/E Code များသည် နယ်စပ်ေဒသများအတွက် ကုနသ်ယွ်ေရးဦးစးီဌာနမှ ထုတေ်ပး 

ထားေသာ Individual Trading Card (ITC) လုပ်ငနး်ရှငမ်ျားအတွက်သာ ြဖစပ်ါသည်။ 

Slide (2) 



 ပသက အမတှ် မရိှေသာ ကုလသမဂအဖွဲအစည်းများ၊ သံုံးများအတွက် ယခင် MACCS စနစ်မှ 

ထုတ်ေပးထားေသာ Importer / Exporter Code (၁၃) လံုးကုိသာ ဆက်လက်အသုံးြပ၍  

ေကညာလာများအား တင်သင်ွးရမည ်ြဖစ်ပါသည။် 

 

 ပသက အမတှ် ရိှေသာ်လည်း  MACCS I/E Code မရိှသည့်  လူပဂုိလ်အေနြဖင့် ကုိယ်ပိုင်သုံး 

(Personal Use) အြဖစ် တင်သွင်းလာေသာ ေကညာလာများအတွက် I/E Code ြဖည့်စွက်ရန် 

မလုိအပပ်ါသြဖင့် အထက်ပါေြပာင်းလဲမလုပင်န်းစဉ်တွင် ပါဝင်ြခင်းမရိှပါ။ သိုြဖစ်ပါ၍ ယခင် 

ေကညာလာတင်သင်ွးသည့်လုပင်န်းစဉ်များအတုိင်း ေဆာင်ရ�က်ုိင်မည ်ြဖစ်ပါသည။် 

I/E Code အား TIN No. Format သို  ေြပာငး်လြဲခငး်လပ်ုငန်းစဉတွ်င ်

မပါဝငသ်ည့် အဖဲွအစည်းများငှ့် လပုူဂိလမ်ျား 
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ပုိကုနသ်င်ွးကုနလ်ပ်ုငနး်ရင်ှမှတ်ပုံတင်အမတ်ှ (ပသက) မှ TIN No. Format သို 

ေြပာင်းလထဲားြခင်းမရှိေသးေသာ  ကုမဏမီျား၊ အသင်းအဖဲွများ၊ အစိုးရဌာနများ 

 ကုန်သယ်ွေရးဦးစီးဌာန၏ ပသကအမတ်ှများကုိ ယခင် Format မှ TIN No. Format (၉) လံုး 

သို ေြပာင်းလဲထားြခင်းမရိှေသးေသာ ကုမဏမီျား၊ အသင်းအဖွဲများ၊ အစုိးရဌာနများသည ်   

၇-၉-၂၀၂၀ ရက်ေန� ေနာက်ဆံုးထား၍ ကုန်သယ်ွေရးဦးစီးဌာနတွင် ေလာက်ထားေြပာင်းလဲ 

ရမည ်ြဖစ်ပါသည။် (ကုမဏီများစာရင်းအား Slide (9) တွင် ေဖာ်ြပထားပါသည။်) 

 

 ထုိသို အချန်ိမီ ြပင်ဆင်ေြပာင်းလဲထားြခင်းမရိှပါက အေကာက်ခန်ွဦးစီးဌာနမ ှ ၂၇-၉-၂၀၂၀ 

ရက်ေန�တွင်ြပလုပမ်ည့် ယခင် I/E Code Format မ ှ TIN No. Format သို ေြပာင်းလဲြခင်း 

(Data Migration) လုပင်န်းစဉ်တွင် ပါဝင်မညမ်ဟုတ်သည့်အြပင် ယခင် I/E Code 

အေဟာင်းများြဖင့် အေကာက်ခန်ွေကညာလာတင်သင်ွးြခင်းကုိ ေဆာင်ရ�က်ုိင်ေတာ့မည ်

မဟုတ်သြဖင့် ပိုကုန်သင်ွးကုန်လုပင်န်းများ ေဆာင်ရ�က်ရာတွင် မလုိလားအပေ်သာ 

ေှာင့်ေှးကန�်ကာမများ ြဖစ်ေပလာုိင်ပါသည။်  
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ပုိကုနသ်င်ွးလပ်ုငနး်ရင်ှမှတ်ပုံတင်အမတ်ှ (ပသက) မှ TIN No. Format သို 

ေြပာင်းလထဲားြခင်းမရှိေသးေသာ  ကုမဏမီျား၊ အသင်းအဖဲွများ၊ အစိုးရဌာနများ 
 ၂၇-၉-၂၀၂၀ ရကေ်န� ေနာက်ပုိင်းမှ မူလ ပသကအမှတမ်ျားအား TIN No. Format သုိ ေြပာင်းလမဲည ် ဆုိပါက 

MACCS စနစ်ြဖင့် အေကာကခ်န်ွေကညာလာတင်သွင်းရာတွင် ေအာက်ေဖာ်ြပပါအေြခအေနများ ေတွ�ကရံမည ်

ြဖစ်ပါသည-် 

 MACCS စနစ်တင်ွ တင်ထားဆဲေကညာလာများအား ဆကလ်ကေ်ဆာင်ရ�ကုိ်င်မည ်မဟုတ်သြဖင့် Cancellation 

ြပလပ်ု၍ အသစ်ြပန်လည ်ဖွင့်လစ်ှရမည။်  

 MACCS စနစ်တွင် ယခင် I/E Code ြဖင့် ဖွင့်လစ်ှထားေသာ Importer/ Exporter Deposit Account များကို 

ဆက်လကအ်သံုးြပုိင်ေတာ့မည် မဟုတ်သည့်အတွက် ဘာေရးင့်ှ လပ်ုငန်းစစ်ေဆးေရးဌာနခွဲ (ေငွစာရင်း 

ဌာနစိတ)်တွင် ယခင် ြပန်အမ်းလပ်ုငန်းစဉအ်တုိင်း Refund (ြပန်အမ်း) ေလာကထ်ားရမည်။ Deposit 

ြပန်လညသံု်းစဲွလိုပါက Account အသစ် ြပန်လညဖွ်င့်လစ်ှရမည။်  

 ပသက(အေဟာင်း)နံပါတ်များြဖင့် လိုင်စင်များသည ် MACCS စနစ်ြဖင့် အေကာကခ်န်ွေကညာလာတင်သွင်း 

ရာတင်ွ ဆကလ်ကသံု်းစဲွုိင်မည ် မဟတ်ုပါ။ ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် TIN No. Format (အသစ်)နံပါတ်ြဖင့် 

လိုင်စင်များ ြပန်လညေ်လာကထ်ားရန် လိုအပ်လာမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

 အေကာကခ်န်ွဦးစီးဌာန၊ MACCS ဌာနခွဲ၏ User Registration Section တွင် TIN No. Format ြဖင့် I/E Code 

အသစ်ြပန်လညေ်လာကထ်ားရမည ်ြဖစပ်ါသည။် 

 မှတခ်ျက။် အထကေ်ဖာ်ြပပါ အေြခအေနများသည ်ကန်ုသွယ်ေရးဦးစီးဌာနတွင် TIN No. Format ြဖင့် ပသက အမှတ် 

   (အသစ်) ရရိှပီးသူများင့်ှ သကဆ်ိုင်မမရိှပါ။  
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TIN No. Format ေြပာင်းထားပးီေသာ I/E Code  အေထာက်အထားစာရ�က်  

ေလာက်ထားရမည့် လုပင်န်းစဉ် 
 I/E Code မှ TIN No. Format ေြပာငး်လဲြခငး်လုပ်ငနး်စဉ်တွင် ယခင ် IE Code ရိှထားပီးေသာ သင်ွးကုန် 

ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်များအေနြဖင့် ဤေကညာချက် Slide (2) ပါ ေြပာင်းလဲမပံုစံကုိ နားလည်သေဘာ 

ေပါက်ပါက User Registration Section တွင် TIN No. Format ေြပာင်းထားပီးေသာ I/E Code အေထာက် 

အထားစာရ�က်အား သးီြခားလာေရာက်ထုတ်ယရူန ်မလုိအပ်ပါ။ 
 

 သိုရာတွင် သင်ွးကုနထု်တ်ကုန်လုပ်ငနး်ရှငမ်ျားအေနြဖင့်  TIN No. Format ေြပာင်းထားပီးေသာ I/E Code 

အား အေထာက်အထားစာရ�က်တစ်ခုအြဖစ် ရယထူားလုိပါက ( ၂၁. ၉ . ၂၀၂၀) ရက်ေန�မှ စတင၍် MACCS 

ဌာနခွဲ၊ UR Section သို  Online မှတဆင့် e-mail address: maccs.iecode@gmail.com သို ေလာက် 

ထားိုင်ပါသည်။ ထုိသိုေလာက်ထားရာတွင် ပသကလက်မှတ်မူရင်း၊ Board of Director အဖဲွဝင်တစဉီ်း 

လက်မှတ်ေရးထုိးထားသည့် Company Letter Head ြဖင့် ေလာက်လာ ၊ အဆိုပါလက်မှတ်ေရးထုိးထားသူ 

BOD အဖဲွဝင်၏ ိုင်ငံသားစစေ်ဆးေရးကဒ်ြပား(မူရငး်)တုိအား Scan ဖတ်၍ Attached File ြဖင့် ပူးတဲွတင်ြပ 

ရမည်။ တင်ြပလာေသာ အေထာက်အထားများ စစိစမှ်န်ကနပ်ါက TIN No. Format ေြပာင်းထားပီးေသာ IE 

Code  အေထာက်အထားစာရ�က်ကုိ e-mail မှတဆင့် ြပနလ်ည်ေပးပုိမည် ြဖစပ်ါသည်။  
 

 Company Letter Head ြဖင့် ေလာက်ထားရမည့် ေလာက်လာပံုစအံား Slide (7) တွင် ေဖာြ်ပထားပါသည်။ 
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TIN No. Format ေြပာင်းထားပးီေသာ IE Code  အေထာက်အထားစာရ�က် 

ေလာက်ထားရမည့် ေလာက်လာပုံစံ  

မတ်ှချက်။ ယခင်က I/E Code ထုတ်ယထူားြခငး် မရိှေသး 

ေသာ ကုမဏီများ၊ အဖဲွအစည်းများ၊ အစုိးရ 

ဌာနများအေနြဖင့် I/E Code ေလာက်ထား 

ရာတွင ် ယခင်လုပင်န်းစဉ်များအတုိင်း လုိအပ် 

ေသာ စာရ�က်စာတမ်းများ တငြ်ပ၍ User 

Registration Section သုိ လာေရာက်ေလာက် 

ထားရမည် ြဖစ်ပါသည။်  
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TIN No. Format ေြပာင်းထားပီးေသာ I/E Code  

အေထာက်အထားစာရ�က်ေလာက်ထားရမည့် လပ်ုငနး်စဉ် (အဆက်) 

 

 TIN No. Format အသစ်အတွက် အေထာက်အထားစာရ�က်စာတမ်း ေလာက်ထားဆဲကာလ 

အတွင်း UCB လုပင်န်းစဉ်များကုိ ယခင် MACCS မ ှ ထုတ်ေပးထားေသာ I/E Code 

အေထာက်အထားစာရ�က်အေဟာင်းအား ြပသ၍ ေဆာင်ရ�က်ုိင်ပါသည။်  

 သိုရာတွင် အေကာက်ခန်ွေငွစာရင်းအရာရိှသည် နံပါတ်အေဟာင်းအသစ်အား Matching List 

ြဖင့် တုိက်ဆုိင်စစ်ေဆးရမည ်ြဖစ်၍ ကန�်ကာမရိှုိင်ပါသည။်  

 သိုြဖစ်ရာ လုပင်န်းပိုမိုလင်ြမန်ေစေရးအတွက် TIN No. Format ေြပာင်းထားပးီေသာ I/E Code  

အေထာက်အထားစာရ�က် ေလာက်ထားမအား ေစာလျင်စွာေဆာင်ရ�က်ထားုိင်ပါရန် 

တုိက်တွန်းအပပ်ါသည။် 
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လုပင်န်းစဉ်များကုိ ေဆာင်ရ�က်ပးီမသှာ MACCS စနစ်ြဖင့် ေကညာလာတင် သင်ွးြခင်းကုိ 
ေဆာင်ရ�က်ုိင်မည ်ြဖစ်ပါသည-် 

  

ပုိကနုသ်င်ွးလပ်ုငနး်ရင်ှမှတ်ပုံတင်အမတ်ှ (ပသက) မှ TIN No. Format သို 

ေြပာင်းလထဲားြခင်းမရှိေသးေသာ  ကုမဏမီျား၊ အသင်းအဖဲွများ၊ အစိုးရဌာနများစာရင်း 

 
 ပသကအမတ်ှ မ ှTIN No. Format သို ေြပာင်းလဲထားြခင်းမရိှေသးေသာ ကုမဏီများ၊ အသင်း 

အဖွဲများ၊  အစုိးရဌာနများစာရင်း  

 

 MACCS စနစ်ြဖင့် Deposit Account များ ဖင့်ွလှစ်ထားရိှပးီ ပသကအမတ်ှ မ ှ TIN No. 

Format သို ေြပာင်းလဲထားြခင်းမရိှေသးေသာ ကုမဏမီျားစာရင်း 

 

မတ်ှချက်။ အထက်ပါ စာရင်းများှင့် UR-3 ပံုစံအား အေကာက်ခန်ွဦးစီဌာန၏ Website ှင့် 

Facebook စာမျက်ှာတုိတွင် ကည့်ုိင်မည ်ြဖစ်ပါသည။် 

 www.customs.gov.mm, www.maccs.gov.mm, MACCS Facebook Page 
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