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រយៈពេលអនុញ្ញា ត 
អំនាន និងពរោងគំនិតពលើចព្លើយ  : 15នាទើ 
សំពេរ     : 3ព ៉ោ ង 
 
តរ្ូវឲ្យព្លើយរគប់សំេួរទងំររ។ំ 
អរាេនធ និងររក់បនថយ្ូលដ្ឋា នកំេត់េនធ នបង្ហា ញពៅទំេ័រទើ1 និងទើ2។ 
 
ហា្ពបើកវញិ្ញា សាររបឡងរហូតទល់តត នការអនុញ្ញា តេើព្របពោគ។ 
 
កនុងអំឡុងពេលព្វើអំនាន និងពរោងគំនិត ពបកខជនរបលងអាចកត់រារនតតពលើវញិ្ញា សារ
របលងតតប៉ោុព ណ្ ោះ។ ពបកខជនរបលង្និរតូវសរពសរពលើរកដ្ឋសចព្លើយ រហូតទល់តត នការ
អនុញ្ញា តេើព្របពោគ។ 
 
វញិ្ញា សាររបលង្ិនរតូវយកពចញេើបនទប់របលងពឡើយ។ 
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ការតេនាបំតនថ្  
1. រាល់ការគេនា និងចព ល្ើយ តរ្ូវពអាយគេនារតឹ្ពលែគត់ជាររក់ដុល្លល រ ឬររក់ពរៀល។ ចំនួនពលែពសមើនឹង 

0.5 ពឡើងពៅរតូវបង្រងគប់ពអាយពសមើ 1។ 
2. រាល់ការតបងតចកទងំអស់ តរ្ូវពអាយគិតរតឹ្តតតែតដលពកៀកបំផុត។ 
3. រាល់ការង្ហរគេនាទងំអស់ តរ្ូវពអាយបង្ហា ញ ពលើកតលងតតសំេួរពរជើសពរ ើស។ 
4. ពដើ្បើទទួលរនេិនទុ រាលក់ារគេនាគួររតូវបញ្ញា ក់ពដ្ឋយពរបើសញ្ញា ពលែសូនយ “0” ពអាយរនស្រសបចពំ ោះ

ចំេូល ឬ ចំ្ យពលើកតលងេនធ ្ិនជាប់េនធ ឬក៏្ិនតរ្ូវពអាយព វ្ើនិយត័ក ម្។  
 
អរាេនធ និង ររកប់នថយ្ូលដ្ឋា នកេំតេ់នធពផេងៗ 
ខាងពរកា្ពនោះគឺជាអរាេនធ និងររក់បនថយ្ូលដ្ឋា នកំេត់េនធពផេងៗសរ ប់ពរបើកនុងការព ល្ើយសំនួរ។ 
 
អាករពលើតន ល្បតនថ្  (អតប) 
អរាសតង់ដ្ឋ: 10% 
ការនាពំចញ: 0% 
ការផគត់ផគង់្ិនជាប់អាករ: ្ិនគិត អតប (ការទិញ្ិនអាចពសនើសុំឥេទនពលើធាតុចូល) 
  
េនធពលើររក់ចំពេញ (េបច) 
អរាសតង់ដ្ឋ: 20% 
រយៈពេលពលើកតលងេនធ: 0% 
 
េនធកាតទុ់ក 
េនធកាត់ទុកពលើចំេូលការររក់េើគេនើសនេ ំនកាលកេំត់ជា្ួយ្នាោរកនុងរសុក: 6% 
េនធកាត់ទុកពលើចំេូលការររក់េើគេនើសនេោំម នកាលកំេត់ជា្ួយ្នាោរកនុងរសុក: 4% 
 
េនធពលើររក់ពបៀវតេ (េបវ) 
ររក់បនថយ្ូលដ្ឋា នកំេត់េនធចំព ោះកូនកនុងបនទុក និងសហេ័ទធតដល្ិន នការង្ហរព វ្ើខាងពរៅគឺ 150,000 ពរៀល
សរ ប ់ន ក់កនុង្ួយតែ។ 
 
អរា េបវ សរ ប់និវាសនជន 
 
ភាគពបៀវតេរបចតំែរតវូជាប់េនធ (ពរៀល) ររកេ់នធបូកបនតននកំរតិររក់ពបៀវតេ ែពស់

បំផុតកនុងចពនាល ោះនើ្ួយៗ 
អរាេនធ 

0 – 1,200,000 0 0% 

1,200,001 – 2,000,000 40,000 5% 

2,000,001 – 8,500,000 690,000 10% 

8,500,001 – 12,500,000 1,290,000 15% 

12,500,001 ឡ ើងឡៅ  20% 
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អរា េបវ សរ ប់អនិវាសនជន 
អរាពេរ: 20% 
 
េនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថ្  
អរាពេរ: 20% 
 
អាករបំភ្លសឺាធារេៈ 
អរា 3% 
 
អាករពលើការសាន ក់ពៅ  
អរា 2% 
 
អាករេិពសសពលើទំនិញ និងពសវា្យួចនំនួ 
អរា 3%, 10%, 30% ឬ 35% .. ពោងា្របពភ្ទទំនិញ និងពសវា 
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តប្រូវឱ្យឆ្លើយប្របស់ណួំរទំងប្រ។ំ 
សំណួរទី1- សំណួរជ្រើ សជរ ើស (សំណួរនមីួយៗទទួលបាន 2ពិនទុ) 
 

 
i. ABC Co., Ltd រនចុោះបញ្ា ើជា្ួយអាជាា ្រ ក់េ័នធកនុងរបពទសក្ពុជា។ សរ ប់ការយិបរពិចេទនេៃទើ 31 តែ្នូ ឆ្ន 2ំ016 រកុ្

ហ ុនរនកត់រានូវរបតិបតតកិារកនុងររយការេ៍ហរិញ្ាវតថុរបស់ែលួនដូចខាងពរកា្៖ 
 
1. ការខាតបង់េើការលក់រទេយសក្មដូចរនកត់រាកនុងបញ្ា ើគេពនយយ  
2. ចំ្យពលើការកំសានតរបស់បុគគលិក តដលកនុងពនាោះេនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថ្  ចំននួ 20% រនបង់។ 
3. ចំ្យពលើការកំសានតរបស់អតិេិជន 
4. ការខាតបង់ពលើការលក់ដើ្យួកតនលងពៅបុគគលទក់ទិន។ 

 
ពតើចំ្យខាងពលើ្ ែលោះជាចំ្យតដល្និអាចកាត់កងរន? 

A. 1 និង 2 
B. 1, 2 និង 3 
C. 1, 3 នងិ 4 
D. 1 និង 4 

 
ii. រកុ្ហ ុន ABC សថតិកនុងចំ្ ច់ថ្នន ក់ជាអនកជាប់េនធ្ំ តដលសថតិពរកា្ការរគប់រគងរបស់នាយកដ្ឋា នអនកជាប់េនធ្។ំ កនុង

ឆ្ន 2ំ016 រកុ្ហ ុន ABC រនបង់េនធរ៉ោ តង់ឆ្ន 2ំ016 ចំននួ 3,000,000 ពរៀល ្ុននេៃទើ31 តែ្ើនា ឆ្ន 2ំ016។ កនុងឆ្ន ំ
2016 រកុ្ហ ុន ABC  នផលរបររបចឆំ្ន ចំំនួន 9,000 ល្លនពរៀល។ ពតើរកុ្ហ ុន ABC រតូវបង់េនធរ៉ោ តង់ឆ្ន 2ំ017 
ចំនួនប៉ោុនាម ន? 

 
A. 1,140,000 ពរៀល 
B. 1,200,000 ពរៀល 
C. 3,000,000 ពរៀល 
D. 5,000,000 ពរៀល 

 
iii. ពោងា្ រា 32 ននរបកាសសតើេើអតប កនុងករេើ ទំនិញ ឬពសវាទិញចូល រតូវរនពរបើររស់្ួយចំតេកជាការផគត់ផគង់

ជាប់អតប និង្ួយចំតេកពទៀតជាការផគត់ផគង់្ិនជាប់អតប ឥេទនអតបរតូវរនអនុញ្ញា តឱ្យតតចំព ោះចំតេកតដល
រនពរបើររស់ជាការផគត់ផគង់ជាប់អតប ប៉ោុព ណ្ ោះ។  កនុងចពំ្្វ ិ្ ើពផេងៗ អតបពលើធាតុចូល តដលអាចផតល់ឱ្យរតូវរន
គេនាា្រូប្នត : ក x ែ/គ 
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1. កនុងករេើ តដលរបភាគ ែ/គ តិចជាង 0.05 ឥេទនអតបពលើធាតុចូលទងំអស់តដលគិតពដ្ឋយអនកផគត់ផគង់រតូវ
រនផតល់ឱ្យជា អតបពលើធាតុចូលកនុងរយៈពេលជាប់អតប។ 

2. កនុងករេើ តដលរបភាគ ែ/គ តិចជាង 0.05  ចំនួន 5% ននអតបសរុប តដលគតិពដ្ឋយអនកផគត់ផគង់រតូវរនផតល់ឱ្យ
ជាអតបពលើធាតុចូលកនុងរយៈពេលជាប់អតប។ 

3. កនុងករេើ តដលរបភាគ ែ/គ ពរចើនជាង 0.95 ចំននួអតប ទងំអស់ តដលគតិពដ្ឋយអនកផគត់ផគង់រតូវរនផតល់ឱ្យជា 
អតបពលើធាតុចូលកនុងរយៈពេលជាប់អតប។ 

4. កនុងករេើ តដលរបភាគ ែ/គ ពរចើនជាង 0.95 ចនំួន 95% ននអតបសរុប តដលគិតពដ្ឋយអនកផគត់ផគង់រតូវរនផតល់ឱ្យ
ជាអតបពលើធាតុចូលកនុងរយៈពេលជាប់អតប។ 

 

ពតើចំេុច្្ួយ /ែលោះខាងពលើតដលរតឹ្ រតូវ? 
 

A. 1, នងិ 2 
B. 2, នងិ 3 
C. 3 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
D. 4តតប៉ោុព ណ្ ោះ 

 
iv. I-food Import and Export Co., Ltd, រននាចូំលទំនញិ្ួយចំននួេើបរពទស។ នេលពដើ្តដល ក់េ័នធននទនំិញនាចូំល

 នដូចខាងពរកា្៖ 
1. នេលទំនិញគតិពដ្ឋយអនកផគត់ផគង់ 
2. នេលដឹកជញ្ាូ ន (Freight charge)  ពលើទនំិញនាចូំល  
3. នេលធានារា៉ោ ប់រងបង់ពលើទនំិញ កនុងកំឡុងពេលដឹកជញ្ាូ ន 
4. េនធគយពលើការនាចូំល(Customs duty on import) 
5. អាករេិពសសពលើការនាចូំល  

 

ពតើ្ូលដ្ឋា នសរ ប់គេនា អតប ពលើការនាចូំលទំនញិខាងពលើជាអវើ? 
 
A. 1+2+3+4 
B. 1+2+4+5 
C. 1+3+4+5 
D. 1+2+3+4+5 

 
v. រកសួងពសដាកិចច នងិហរិញ្ាវតថុ(សហវ) រនពចញសារាចរតេនាពំលែ 002 ចុោះនេៃទើ20 តែ្ករា ឆ្ន 2ំ015 សតើេើការអនុវតត

កាតេវកចិចកាត់ទុកេនធពលើររក់ពបៀវតេ និងេនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថ្ ។ ពោងា្សារាចរពនោះ សហវ រនផតល់ការ
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ពលើកតលងេើេនធពលើររក់ពបៀវតេ នងិេនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថ្ ចំព ោះការឧបតថ្ភ និងផលរបពោជន៍្ួយចំនួនតដលផត
ល់ពៅឱ្យនិពោជិត ក្មករ ក្មការនិើ ននពរាងចរកនានា។ 

 
ររក់ឧបតថ្ ភ នងិផលរបពោជន៍ទងំពនោះ នជាអាទិ៍៖ 
1. ពសាហ ុយព្វើដំពេើ រេើទើកតនលងសាន ក់ពៅ ពៅទើកតនលងព្វើការ ឬពរាងចរក នងិេើទើកតនលងព្វើការ ឬពរាងចរកពៅកតនលងសាន

ក់ពៅ រសបា្បទបបញ្ាតតិននចាប់ការង្ហរ។ 
2. ររក់នេលរយតដលផតល់ឱ្យនិពោជិត ក្មករ ក្មការនិើទងំអស់ពដ្ឋយោម នតបងតចកា្តួនាទើ ឬ្ុែង្ហរ រួ្ ទងំ

ររក់នេលរយបតនថ្ព ៉ោ ង។ 
3. ការឧបតថ្ភនេលសាន ក់ពៅ ឬការផតល់បរកិាខ រ(facilities) សាន ក់ពៅទងំពៅកនុងបរពិវេពរាងចរក និងពរៅបរពិវេពរាង

ចរករសបា្បទបបញ្ាតតិននចាប់ការង្ហរ។  
4. ររក់ធានារា៉ោ ប់រងសុែភាេ នងិធានារា៉ោ ប់រងរេយនត តដលផតល់ឱ្យនិពោជតិ ក្មករ ក្មការនិើទងំអស់ពដ្ឋយោម នតបង

តចកា្           តួនាទើ ឬ្ុែង្ហរ 
ពតើចំេុច្្ួយខាងពលើតដលរតឹ្រតូវ? 

 
A. 1 និង 2 
B. 1, 2, និង 3 
C. 1, 2, 3 និង 4 
D. 2, 3 នងិ 4 

 
vi. ពតើចំេុចខាងពរកា្្ែលោះតដលរតឹ្រតូវ តដលទក់ទនិពៅនឹងរលំស់េិពសស៖ 

 
1. រលំស់េិពសសរតវូរនអនុញ្ញា ត សំរាប់ គ.ល.គតដល្និពរជើសពរ ើសពរបើររស់សិទធិននរយៈពេលពលើកតលងេនធ

ប៉ោុព ណ្ ោះ។ 
2. រលំស់េិពសសរតូវរនគេនាពសមើនឹង 50% នននេលពដើ្ននរទេយរូបើេមើ និង/ឬ រទេយរូបើតដលធាល ប់ពរបើររស់រចួ តដល

រនពរបើររស់កនុងការផលិត និងតកនចន នន គ.ល.គ ។ 
3. រទេយរូបើទងំឡាយ្តដលរនរបកាសថ្នពរបើររស់រលំស់េិពសសរតូវ ពរបើររស់ពដ្ឋយ គ.ល.គ សរ ប់រយៈ

ពេលោ៉ោ ងតចិបផុំតបើ (3)ឆ្ន ។ំ 
 

A. 1 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
B. 1 និង 2 
C. 2 និង 3 
D. 3 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
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vii. ពល្លការា  នផទោះតលវង្យួែនង តដលសថិតពៅ្ហាវេិើរេោះ្ុននើវងេ សង្ហា ត់បងឹរេលតិ ែេឌ 7្ករា រាជធានើភ្នំពេញ។ ផទោះ
តលវងរបស់ោត់ ននផទដើ 80 ត ៉្ោរតកាពរ ៉ោ តដលជាន់ផ្ទទ ល់ដើ នទំហ ំ64ត ៉្ោរតកាពរ ៉ោ និងជាន់ទើ1  នទំហ ំ72 ត ៉្ោរតកាពរ ៉ោ។ 
ពោងា្ឧបស្ព័នធទើ1(េមើ)សតើេើតន្លអចលនរទេយ 1(េមើ) ចុោះនេៃទើ1 តែកញ្ញា  ឆ្ន 2ំ014 ននរបកាសពលែ 371 សហវ.របក 
ពចញពដ្ឋយរកសួងពសដាកិចច និងហរិញ្ាវតថុ ផទោះតលវងរបស់ពល្លការារតូវកេំត់តន្លដូចខាងពរកា្៖ 

 
 ដើ – កេំត់តន្លពសមើនងឹ 1,500 ដុល្លល  កនុង 1 ត ៉្ោរតកាពរ ៉ោ។ 
 ជាន់ផ្ទទ ល់ដើ– កេំត់តន្លពសមើនឹង 250ដុល្លល  កនុង 1 ត ៉្ោរតកាពរ ៉ោ។ 
 ជាន់ទើ1 – កេំត់តន្លពសមើនងឹ 200ដុល្លល  កនុង 1 ត ៉្ោរតកាពរ ៉ោ។ 
(អរាបតូរររក់ 1ដុល្លល  = 4,000 ពរៀល) 

 

សរ ប់ឆ្ន  ំ2017 ពល្លការារតូវបង់េនធពលើអចលនរទេយពលើផទោះតលវងរបស់ោត់កនុងចនំនួ៖ 

A. 381,280 ពរៀល 
B. 501,600 ពរៀល 
C. 481,280 ពរៀល 
D. 3,812,800 ពរៀល 

 
viii. ឧតត្ លើរនបំពរ ើការង្ហរជាអនករគប់រគងទូពៅ ពៅរកុ្ហ ុន ABE Co., Ltd. (ABE) តដលជារកុ្ហ ុនក្ពុជា ពដ្ឋយរន

ចុោះបញ្ា ើជា្ួយរកសួង េិជាក្ម នងិអគគនាយកដ្ឋា នេនធដ្ឋរ។ សំរាប់តែកុ្ភៈ ឆ្ន 2ំ017 រកុ្ហ ុន ABE  រនទូទត់ររក់
ជូនឧតត្  ដូចខាងពរកា្: 
 

- ររក់ពបៀវតេ្ូលដ្ឋា នចនំួន 2,500ដុល្លល រ រនបញ្ចូលពៅកនុងគេនើ្នាោររបស់ោត់ពៅចុងតែកុ្ភៈ ឆ្ន 2ំ017។ 
- ររក់បុពររបទនននររក់ពបៀវតេសរ ប់តែ្ើនា ឆ្ន 2ំ017 ចំនួន500ដុល្លល រ។ ររក់បុពររបទនពនោះ រតូវរនបញ្ចូ លពៅ

កនុងគេនើ្ នាោររបស់ោត់ពៅនេៃទើ28  តែកុ្ភៈ ឆ្ន 2ំ017។ 
- បុេវល្លភ្ធានារា៉ោ ប់រងសុែភាេចំនួន 450 ដុល្លល រ កនុង្ួយឆ្ន  ំសរ ប់និពោជិត ន ក់ៗ។ បុេវល្លភ្ធានារា៉ោ ប់រងពនោះ     ផត

ល់ពអាយនិពោជិតរគប់ោន  នងិរនទូទត់ពៅពអាយរកុ្ហ ុនធានារា៉ោ ប់រងពរៀងរាល់តែកុ្ភៈ។ 
- ឈ្នួលផទោះចំននួ 300ដុល្លល រ កនុង្ួយតែ តដលនិពោជកទូទត់ពៅពអាយ ច ស់ផទោះពដ្ឋយផ្ទទ ល់ពៅពរៀងរាល់ពដើ្ តែ។ រកុ្

ហ ុនបង់ឈ្នួលផទោះសរ ប់តតោត់ ន ក់គត់។ 
- ររក់សេំងពលើវគគបេតុ ោះប ត្ លសតើេើការរគប់រគង៖ 350ដុល្លល រ 
- ររក់បងវលិសងវញិពលើនេលសាល្លពរៀនសរ ប់កូនរសើទងំ2របស់ោត់៖ 700ដុល្លល រ។ 
- ររក់បងវលិសងវញិពលើនេលចំ្ យេិតពលើការព្វើដំពេើ រពៅទើរកុងហុងកុង(រួ្  ននេលសំបុរតយនតពហាោះ ការសាន ក់ពៅ 

និងអាហារ) សំរាប់ការចូលរួ្ របជុំជា្យួនឹងអនកផគត់ផគង់របស់រកុ្ហ ុន។ ោត់រនពរបើររស់ប័េណឥេទនរបស់
ោត់ពដើ្បើទូទត់ចំ្ យទងំអស់ពនោះ តដល នទកឹររក់សរុបចំននួ 1,500ដុល្លល រ។ 
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- ឧតត្  នកូនរសើ 2នាក់  ន ក់អាយុ 7ឆ្ន  ំនិង ន ក់ពទៀតអាយុ 11 ឆ្ន ។ំ ភ្រោិរបស់ោត់ក៏កេុំង  បំពរ ើការង្ហរកនុងរបពទស
ក្ពុជាតដរ ពហើយនាងរនរបកាសររក់កាត់កងសំរាប់កូនពៅកនុងបនទុកទងំេើរនាក់រចួពហើយ។ 

- ឧតត្ រតូវព្ើលតេ ត យចស់ជរារបស់ោត់ ន ក់ពៅរបពទសក្ពុជា។  ត យរបស់ោត់រស់ពៅេឹងតផែកទងំរសុងពលើ          
ោត់។ 
 
សនមតថ្ន អរាបតូរររក់កនុង្យួដុល្លល រពសមើនងឹ 4,000ពរៀល ចូរគេនាជាររក់ពរៀលនូវបេុំលេនធពលើររក់ពបៀវតេរបស់
ឧតត្  សរំាប់តែកុ្ភៈ ឆ្ន 2ំ017។ 
 

A. 950,000 Riel 
B. 1,250,000 Riel  
C. 1,205,000 Riel  
D. 2,365,000 Riel 
 

ix. តផែកពលើេ័ត៌ នកនុងសំេួរទើ (viii) ចូរគេនាជាររក់ពរៀលនូវបេុំលេនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថ្ របស់ឧតត្  សរំាប់តែ
កុ្ភៈ ឆ្ន 2ំ017 (សនមតថ្ន អរាបតូរររក់កនុង្យួដុល្លល រពសមើនងឹ 4,000ពរៀល)។ 
 

A. 1,200,000 Riel 
B. 640,000 Riel  
C. 1,440,000 Riel  
D. 800,000 Riel 
 

x. ពតើរបពភ្ទននការផគត់ផគង់្ែលោះតដលបុគគលជាប់អាករ្ិនអាចពសនើសំុឥេទនអតបពលើធាតុចូលចំព ោះររក់អាករ
តដលរនបង់ពលើការទិញ ឬការនាចូំល?សនមតថ្នរាល់អនកផគត់ផគង់ជារកុ្ហ ុនចុោះបញ្ា ើអតប។ 
1- ចំ្យទទួលពភ្ាៀវ ការកំសានត ឬការសរ កលំតហ ពលើកតលងតតបុគគលជាប់អាករពលើតន្លបតនថ្  នអាជើវក្មជា

អនកផគត់ផគង់ការទទួលពភ្ាៀវ  ការកំសានត ឬការសរ កលំតហ។ 
2- ការទិញ ឬការនាចូំលរេយនត ពលើកតលងតតបុគគលជាប់អាករពលើតន្លបតនថ្របកបអាជើវក្មជាអនកលក់ ឬជលួ          

រេយនត។ 
3- ការទិញ ឬការនាចូំលផលិតផលពតលសិល្ល្ួយចំននួ ពលើកតលងតតបុគគលជាប់អាករពលើតន្លបតនថ្ របកប         

អាជើវក្មជាអនកផគត់ផគង់ផលតិផលពតលសិល្លទងំពនាោះ។ 
4- ចំ្យពលើពសវាអុើព្ើតេត។ 

 

A. 1 និង 2 
B. 3 និង 4 
C. 1, 2 និង 3 
D. ចំេុចទងំអស់ខាងពលើ 
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xi. EFG Co., Ltd ជាគពរ ងវនិិពោគ នលកខេៈស្បតតិរគប់រោន់(QIP)ពផ្ទត តពលើនាពំចញ រនចុោះបញ្ា ើពដ្ឋយរតឹ្រតូវ

ជា្ួយអាជាា ្រ្ូលដ្ឋា នក្ពុជា ជាពរាងចរកផលិតតសបកពជើងាងំេើឆ្ន 2ំ011។ រយៈពេលពលើកតលងេនធរបស់ EFG បញ្ច ប់
កនុងឆ្ន 2ំ015 ដូចពនោះពរាងចរកពនោះនឹងរតូវជាប់េនធពលើររក់ចំពេញា្អរា 20% ចប់េើនេៃទើ1 តែ្ករា ឆ្ន 2ំ016 ត
ពៅ។ 
 
ខាងពរកា្ពនោះជារបតបិតតិការទិញ និងលក់ល្ែិតរបស់EFG កនុងតែឧសភា ឆ្ន 2ំ016៖ 
1. លក់តសបកពជើង(នាពំចញ)៖ 250,000 ដុល្លល រ 
2. ចំ្យជលួពរាងចរក៖ 2,530 ដុល្លល រ រួ្ បញ្ចូ ល អតប 
3. នេលបពចចកពទសបង់ពៅជនបរពទស (expatriate) អនិវាសជន៖ 1,000ដុល្លល រ 
4. ចំ្យការររក់បង់ពៅ្នាោរកនុងរសកុតដលជាបុគគលទក់ទិន ៖ 2,400 ដុល្លល រ 

ចូរគេនាបេុំលេនធរបចតំែរបស់ EFG សរ ប់តែឧសភា ឆ្ន 2ំ016 (ពដ្ឋយពរបើររស់អរាបតូរររក់កនុង 1ដុល្លល រ ៖ 
4,063 ពរៀល) 

A. 1,503,310 ពរៀល 
B. 11,660,810 ពរៀល 
C. 13,123,490 ពរៀល 
D. 2,965,990 ពរៀល 

 
xii. Stay and Enjoy Limited (SEL) រតូវរនចុោះបញ្ា ើពដ្ឋយរតឹ្រតូវជា្ួយអាជាា ្រេនធដ្ឋរជាអនកជាប់េនធា្របបេតិ។ 

សក្មភាេអាជើវក្មច្បងរបស់រកុ្ហ ុនគឺស ា្ ោរ ពដ្ឋយ នពសវាពភាជនើយដ្ឋា ន រ(bar) និង ៉ោ សា។ ខាងពរកា្
ពនោះជាពសចកតើល្ែិតននការលក់ និងទញិរបស់ SEL កនុងតែ្នូ ឆ្ន 2ំ016។ 

 
ទនិានុបបវតតលិក់ - តែ្នូ ឆ្ន 2ំ016  ទនិានុបបវតតទិញិ - តែ្នូ ឆ្ន 2ំ016 

ពសចកតើបរោិយ 

ចនំនួរួ្ បញ្ចូល 
អតប នងិេនធ
អាករ ក់េ័នធ 
(ដុល្លល ) 

 

ពសចកតើបរោិយ 

ចនំនួរួ្ បញ្ចូល
អតប តដលរតវូ

អនុវតត  
(ដុល្លល ) 

 
ចំេូលស ា្ ោរ:     
នេលបនទប់  99,000   នេលជួល  16,500  
នេលពចញេើស ា្ ោរយតឺ 
(Late Check-out) 

 880   ពបៀវតេ   10,300  

នេលតេ្តរគ  1,375   នេលរបឹកាសារពេើេនធ  990  
នេលពរគគក់ 495   រេយនត (តិចជាង 10ពៅអើ)  11,000  
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ពភាជនើយដ្ឋា ន និង រ(bar)៖   បុេវល្លភ្ធានារា៉ោ ប់រងពលើរេយនត 400 
អាហារ  49,500   ចំ្យទើផារ  759  
ទឹកសុទធ  3,300   នេលសនតសុិែ  1,320  
ទឹកតផលពឈ្ើរសស់  4,400   នេលពសវាអុើព្ើតនត(Internet Fee)  550  
រសាពបៀ  17,600   នេលពសវាទូរស័េទពលើតុ  275  
រសាវ ើសគើ (Whisky)  6,600   សាងំ  1,500  
រសាស្រ៉ោ ញ (Champagne)  4,950   នេលការររក់្នាោរ  1,500  
ររ ើ  3,300     

សា៉ោ និង ៉ោ សា:     
នេល ៉ោ សា 8,800    

 

 

 

ស គ ល់៖ 

1. ចំនួនលក់រួ្ បញ្ចូ ល អតប នងិេនធអាករ ក់េ័នធតដលរតូវអនុវតត (គឺ អាករពលើការសាន ក់ពៅ 2% អាករបំភ្ល ឺ     សា
ធារេៈ 3% នងិអាករេិពសស 10%)។ 

2. ចំនួនទញិ រួ្ បញ្ចូ លអតប តដលរតូវអនុវតត របសិនពបើ ន។ អនកផគត់ផគង់របស់ SEL គឺជាអនកជាប់េនធា្របបេិត
ទងំអស់ និងរនពចញវកិាយបរតោ៉ោ ងរតឹ្ រតូវ ដូចតដលបទបបញ្ាតតិេនធដ្ឋរតរ្ូវ ្កពអាយ SEL។ 

3. ពោងា្លែិិតរបកាសអតប សរ ប់តែវចិេិកា ឆ្ន 2ំ016 SEL  នឥេទនអតប ពលើធាតុចូលពោងចនំួន 
800ដុល្លល ។ 

 
តផែកា្ របកាសពលែ 153 របក.សហវ.េដ ចុោះនេៃទើ15 តែកុ្ភៈ ឆ្ន 2ំ001 ពតើររក់ចេូំល្ែលោះរបស់ SEL រតូវជាប់អាករ
េិពសស? 

1. នេលបនទប់ 
2. ររ ើ 
3. នេល ៉ោ សា 

 

A. 1  
B. 2 
C. 3 
D. ចំពលើយទងំអស់ខាងពលើ 
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xiii. តផែកា្េ័ត៌ នខាងពលើ បេុំល/(ឥេទន)អតបរបស់ SEL សរ ប់តែ្នូ ឆ្ន 2ំ016  នចំនួន៖ 
 
A. 17,366 ដុល្លល  
B. 14,571 ដុល្លល  
C. 15,546 ដុល្លល  
D.  15,571 ដុល្លល  

 
xiv. តផែកា្េ័ត៌ នខាងពលើ បេុំលអាករេិពសសរបស់ SEL សរ ប់តែ្នូ ឆ្ន 2ំ016  នចំនួន៖ 

 
A. 727 ដុល្លល  
B. 800 ដុល្លល  
C. 880 ដុល្លល  
D. ោម នចំពលើយ្្យួខាងពលើ 

 
xv. តផែកា្េ័ត៌ នខាងពលើ បេុំលអាករបភំ្លឺសាធារេៈរបស់ SEL សរ ប់តែ្នូ ឆ្ន 2ំ016  នចំនួន៖ 

 
A. 974 ដុល្លល  
B. 859 ដុល្លល  
C. 885 ដុល្លល  
D. ោម នចំពលើយ្្យួខាងពលើ 

(សរុប 30 េនិទុ) 
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សំណួរទី2- សំណួរជ្រើ សជរ ើស (សំណួរនមីួយៗទទួលបាន 2ពិនទុ) 

i. តផែកា្តផនកទើ9.5 ននរបកាសសតើេើេនធពលើររក់ចំពេញ ការខាតសារពេើេនធអាចពោង និងកាត់កងររក់ចំពេញជាប់
េនធនាពេលអនាគត កនុងករេើ វាបំពេញនូវល័កខែ័េឌ ជាក់ល្លក់្ួយចំនួន។ ពតើល័កខែ័េឌ ខាងពរកា្្ែលោះតដលអនុវតត
ា្របកាសពនោះ៖ 
 

1. ការខាតបង់រតូវ នចុោះកនុងលែិិតរបកាសេនធ ប៉ោុតនត្ ិនតរ្ូវឱ្យ នការបញ្ញា ក់អោះអាងពដ្ឋយបញ្ា ើឯកសារ
គេពនយយពនាោះពទ។ 

2. អនកជាប់េនធតដលរតូវទទលួរងការកំេត់េនធ (ការកេំត់េនធពឡើងវញិជា្្មា) ពដ្ឋយរដារលសារពេើេនធ ្និ
រតូវរនអនុញ្ញា តឱ្យពោងការខាតបង់េើ្ុន្កកាត់ពចញពទ។ 

3. ការខាតបង់រតូវ នចុោះកនុងលែិិតរបកាសេនធ នងិលែិិតរបកាសពនោះរតូវរនដ្ឋក់ជូនរដារលសារពេើេនធ កនុង        
រយៈពេលតដលបទបបញ្ាតតសិតើេើេនធដ្ឋរ រនកេំត់ឱ្យដ្ឋក់លិែិតរបកាសពនោះ។ 

4. អនកជាប់េនធអាចកេំត់ឆ្ន ជំាប់េនធពដើ្ បើកាត់កងចំននួខាតសារពេើេនធ។ 
5. របសិនពបើពដ្ឋយ្ូលពហតុ្្ួយ អនកជាប់េនធ្និរនពោងការខាតបង់ពៅកាត់ពចញនឹងររក់ចំពេញននឆ្ន ំ

ជាប់េនធ្ ្ួយតដលចាប់រនអនុញ្ញា តឱ្យកាត់ពចញ ការខាតបង់ពនោះអាចពោងពៅកាត់ពចញេើររក់
ចំពេញននឆ្ន ជំាប់េនធបនាទ ប់ៗពទៀតរនពទ។ 
 

A. 1 និង 5 
B. 2, 4 និង 5 
C. 2, 3 នងិ 4 
D. 3 និង 5 

 
ii. ពោងា្ រា 116 នងិ 117 ននចាប់សតើេើសារពេើេនធ រដារលសារពេើេនធអាចព្វើការកំេត់េនធពឡើងវញិននរយៈពេល

សារពេើេនធ្ ួយ តដលសថិតកនុងរយៈពេលតដលរតូវអនុវតត។ ពតើចេុំចខាងពរកា្្ែលោះ្និរតឹ្រតូវ៖ 
 
1. សារពេើេនធអាចរតូវរនព្វើការកំេត់ពឡើងវញិកនុងរយៈពេលបើឆ្ន  ំពរកាយកាលបរពិចេទដ្ឋក់លិែិតរបកាស សារពេើ

េនធ 
2. សារពេើេនធអាចរតូវរនព្វើការកំេត់ពឡើងវញិកនុងរយៈពេលររឆំ្ន  ំ ពរកាយកាលបរពិចេទដ្ឋក់លិែិតរបកាស

សារពេើេនធ 
3. សារពេើេនធអាចរតូវរនព្វើការកំេត់ពឡើងវញិកនុងរយៈពេលររឆំ្ន  ំ ពរកាយកាលបរពិចេទតដលតរ្ូវឱ្យដ្ឋក់លែិិត

របកាសសារពេើេនធ របសិនពបើ នភ្សតុាងបញ្ញា ក់ថ្ន នអពំេើរាងំសទោះដល់ការអនុវតតបទបបញ្ាតតិសតើេើេនធដ្ឋរ 
4. សារពេើេនធអាចរតូវរនព្វើការកំេត់ពឡើងវញិកនុងរយៈពេលដប់ឆ្ន  ំ ពរកាយកាលបរពិចេទតដលតរ្ូវឱ្យដ្ឋក់លែិិត

របកាសសារពេើេនធ របសិនពបើ នភ្សតុាងបញ្ញា ក់ថ្ន នអពំេើរាងំសទោះដល់ការអនុវតតបទបបញ្ាតតិសតើេើេនធដ្ឋរ 
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5. សារពេើេនធអាចរតូវរនព្វើការកំេត់ពឡើងវញិកនុងរយៈពេល្្ួយក៏រនា្ការយល់រេ្ជាល្លយល័កខ
អកេររបស់អនកជាប់េនធ។ 

A. 1 និង 4 
B. 1, 3 នងិ 5 
C. 2, 4 និង 5 
D. 2 និង 3  

 
iii. កនុងតែតុល្ល ឆ្ន 2ំ015 XYZ Co., Ltd (XYZ) ជាពរាងចរកផលិតរសាពបៀ្ួយ រតូវរនទទលួសាគ ល់ជាគពរ ងវនិិពោគ ន

លកខេៈស្បតតិរគប់រោន់ ពដ្ឋយរកុ្របកឹាអភ្ិវឌ្ឍន៍ក្ពុជា។ ពៅកនុងតែដតដល ពរាងចរកពនោះរនទិញ ៉ោ សុើនផលិតរសា
ពបៀ្ួយកនុងតន្ល 5,500,000ដុល្លល ។ រកុ្ របឹកាភ្រិលរបស់ XYZ រនពរជើសពរ ើសពរបើររស់រលំស់េិពសសជាការពលើកទឹក
ចិតតវនិិពោគរបស់ែលួន។  ៉ោ សុើនពនោះរតូវរនដ្ឋក់ឱ្យពរបើររស់្ួយតែពរកាយ្ក។ ពតើចំនួនរលំស់សារពេើេនធសរ ប់ឆ្ន ំ
ការយិបរពិចេទនេៃទើ31 តែ្នូ ឆ្ន 2ំ015 ខាងពរកា្្្យួជាចំនួនរតឹ្ រតូវ? 
 

A. រលំស់្្មា= 1,100,000ដុល្លល  និងរលំស់េិពសស= 1,760,000 ដុល្លល  
B. រលំស់្្មា= 0ដុល្លល  នងិរលំស់េិពសស= 2,200,000 ដុល្លល  
C. រលំស់្្មា= 1,100,000ដុល្លល  និងរលំស់េិពសស= 0 ដុល្លល  
D. រលំស់្្មា= 660,000ដុល្លល  និងរលំស់េិពសស= 2,200,000 ដុល្លល  

 
iv. STAR ជារកុ្ហ ុនចុោះបញ្ា ើពដ្ឋយរតឹ្រតូវជា្ួយសាខាេនធដ្ឋរែេឌ ដូនពេញជាអនកជាប់េនធតូច តដល នផលរបររបចំ

ឆ្ន  ំ500 ល្លនពរៀល (របតហល 125,000 ដុល្លល  ពដ្ឋយពរបើររស់អរាបតូរររក់កនុង 1 ដុល្លល  = 4,000 ពរៀល)។ កនុងតែកញ្ញា  
ឆ្ន 2ំ016  STAR រនពកើតពឡើងនូវចំ្យដូចខាងពរកា្៖ 

 ចំ្យពបៀវតេពៅបុគគលិក ន ក់ ចំននួ 500ដុល្លល  
 នេលរបឹកា បង់ពៅទើរបឹការូបវនតបុគគល ចំននួ 300ដុល្លល  
 ជួលការោិល័យ ចនំួន 350ដុល្លល  ្និរួ្ បញ្ចូ ល អតប 
 ចំ្យការររក់បង់ពៅ្នាោរកនុងរសកុ ចំននួ 400ដុល្លល  
 ទិញ ៉ោ សុើនេតច្លងឯកសារសរ ប់ការពរបើររស់របស់រកុ្ ហ ុន ចនំួន 165 ដុល្លល  រួ្ បញ្ចូ ល អតប 

 
ចូរគេនាបេុំលេនធកាត់ទុក(WHT)របស់ STAR សរ ប់តែកញ្ញា  ឆ្ន 2ំ016៖ 
 
A. 50 ដុល្លល  
B. 35 ដុល្លល  
C. 80 ដុល្លល  
D. 95 ដុល្លល  
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v. ពតើចំេុចខាងពរកា្្ែលោះ្ិនរតឹ្រតូវ? 
 

1. កុំេយួទ័រ របេ័នធេ័ត៌ នពអឡចិរតូចនិច សហវតវរ(software) និងបរកិាខ រទុកដ្ឋក់ទនិនន័យ រតូវព្វើរលំស់ា្វ ិ្ ើេយ
ចុោះជាលំដ្ឋប់ ា្អរា៤0% នន្ូលដ្ឋា នរលំស់ពៅកនុង្យួឆ្ន  ំកនុងថ្នន ក់ពនោះ។ 

2. រទេយសក្មរូបើពផេងពទៀតទងំអស់រតូវរលំស់ ា្វ ិ្ ើេយចុោះជាលំដ្ឋប់ ា្អរា25%នន្ូលដ្ឋា នរលំស់ពៅកនុង
្ួយឆ្ន  ំកនុងថ្នន ក់ពនោះ។ 

3. រេយនត រេយនតដឹកទនំិញ ពរគឿងសង្ហា រ ឹ្  នងិបរកិាខ ការោិល័យ រតូវព្វើរលំស់ា្វ ិ្ ើេយចុោះជាលំដ្ឋប់ ា្អរា
20% នន្ូលដ្ឋា នរលំស់ពៅកនុង្ួយឆ្ន  ំកនុងថ្នន ក់ពនោះ។ 

4. អាោរ ៌ រចនាស្ព័នធរបស់អាោរ ៌និងសេំង់តដលជាស សភាគននអាោរ ៌ រតូវព្វើរលំស់ា្អរា 5% កនុង្ួយ
ឆ្ន នំនបរោិទនលទធក្ម ា្វ ិ្ ើរលំស់េយចុោះជាលំដ្ឋប់ ។ 
  

A. 1, 2 និង 4 
B. 1, 3 នងិ 4 
C. 1 និង 4 
D. ចព្លើយទងំអស់ខាងពលើ 

 
vi. ABD Co., Ltd ជារកុ្ហ ុនតដលចុោះបញ្ា ើោ៉ោ ងរតឹ្រតូវជា្ួយអាជាា ្រក្ពុជាកនុងតែ ្ករា ឆ្ន 2ំ014 តដលឆ្ន ហំរិញ្ាវតថុ 

(financial year) បញ្ច ប់ពៅនេៃទើ31 តែ្នូ។ កនុងតែសើហា ឆ្ន 2ំ015 រកុ្របកឹាភ្ិរលរបស់ ABD រនសពរ្ចចិតតតកតរប
ឆ្ន ហំរិញ្ាវតថុបញ្ច ប់ពៅនេៃទើ30 តែកញ្ញា  ពដើ្បើបនេុើោន នងឹឆ្ន ហំរិញ្ាវតថុរបស់រកុ្ហ ុន្ំ(Group)។ ABD រនពសនើសុំឱ្យអាជាា
្រ ក់េ័នធ រួ្ ទងំអេដ អនុ្័តការតកតរបឆ្ន ហំរិញ្ាវតថុ្កបញ្ច ប់ពៅនេៃទើ30 តែកញ្ញា វញិ។ អេដរនអនុ្័តការតកតរបពៅ
នេៃទើ28 តែកញ្ញា  ឆ្ន 2ំ015 ពហើយឆ្ន ហំរិញ្ាវតថុេមើចប់ពផតើ្  នរបសិទធិភាេចប់េើនេៃទើ1 តែតុល្ល ឆ្ន 2ំ015។ 

 
តផែកា្លិែិតរបកាសេនធពលើររក់ចំពេញឆ្ន 2ំ014 រទេយសក្មរបស់ ABD  នដូចខាងពរកា្៖ 

ថ្នន ក់រទេយសក្ម តន្លពៅសល់្និទន់រលំស់ (ដុល្លល រ) 
ថ្នន ក់ 2 – កុំេយួទ័រ និងក្មវ ិ្ ើកុេំយួទ័រ  350,000 
ថ្នន ក់3  – បរកិាខ ការោិល័យ និងរេយនត 24,000 
ថ្នន ក់ 4 – រទេយសក្មរូបើពផេងពទៀត 200,000 
សរុប 574,000 

 
កនុងអំឡុងឆ្ន 2ំ015 ្ិន នការទិញបតនថ្  ឬលក់ពចញននរទេយសក្មពទ។ 
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ពតើរលំស់សារពេើេនធតដលអនុវតតសរ ប់ឆ្ន ជំាប់េនធបញ្ច ប់រតឹ្ នេៃទើ30 តែកញ្ញា  ឆ្ន 2ំ015(ពដ្ឋយសនមតថ្នកនុងឆ្ន 2ំ015 
 ន365នេៃ)  នចំនួនប៉ោុនាម ន? 
A. 221,000 ដុល្លល រ 
B. 165,296 ដុល្លល រ 
C. 229,800 ដុល្លល រ 
D. 171,878 ដុល្លល រ 

 
vii. Red Dragon Co., Ltd. (Red Dragon) ជាស ា្ ោរផ្ទា យបួនតដលរនចុោះបញ្ា ើជា្យួអាជាា ្រ ក់េ័នធកនុងរបពទសក្ពុ

ជា។ បតនថ្េើចំេូលតដលរនេើការជលួបនទប់ Red Dragon ក៏ នផតល់ពសវា ៉ោ សាពៅអតិេជិនផងតដរ។ 
 
េនធអាកររបចតំែខាងពរកា្រតូវរនអនុវតតពលើចេូំលរបស់អនកជាប់េនធ៖ 
1. អតប ា្អរា 10% 
2. ររក់រពំដ្ឋោះេនធពលើររក់ចំពេញ ា្អរា 1% 
3. អាករពលើការសាន ក់ពៅ ា្អរា 2% 
4. អាករេិពសស ា្អរា 10% 

 
ពតើេនធអាករខាងពលើ្ ែលោះរតូវអនុវតតពលើចេូំល Red Dragon  តដលរនេើពសវាជួលបនទប់សាន ក់ពៅ? 

A. 1, 2 និង 4 
B. 1, 2, និង 3 
C. 1 និង 2 
D. 2 និង 3 

 
viii. កនុងតែឧសភា ឆ្ន 2ំ016 Red Dragon រនពចញវកិា័យប័រតដូចខាងពរកា្ពៅអតេិិជន។ វកិា័យប័រតទងំពនោះរួ្ បញ្ចូ លេនធ

អាករតដលរតូវអនុវតតទងំអស់ (អរាបតូរររក់ 1ដុល្លល រ ៖4,063 ពរៀល)។  
 

ចនំនួកនុងវកិាយ័ប័រត រួ្ បញ្ចូលេនធអាករទងំអស់ (ដុល្លល រ) 
ចំេូលេើជលួបនទប់ 150,000 ដុល្លល រ 
ចំេូលេើលក់ពភ្សជាៈ នជាតិអាកុល 50,500 ដុល្លល រ 
ចំេូលេើពសវា ៉ោ សា 18,000 ដុល្លល រ 

 

ចូរគេនាបេុំលេនធអាករតដលរតូវអនុវតត (ពវៀរតលងតត អតប និងររក់រពំដ្ឋោះេនធពលើររក់ចំពេញ) របស់ Red 
Dragon សរ ប់តែឧសភា ឆ្ន 2ំ016។ 

A. 25,838,811 ពរៀល 
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B. 21,774,145 ពរៀល 
C. 22,181,380 ពរៀល 
D. 22,340,649 ពរៀល 

 
ix. ពោងា្ រា 131 ននចាប់សតើេើសារពេើេនធ  ក់េ័នធនងឹេនធបតនថ្ចំព ោះការបង់េនធែវោះ ពតើចេុំចខាងពរកា្្ែលោះ

តដលរតឹ្រតូវ? 
 
1. បុគគលតដល នការព្វសរបតហស រតូវទទួលែុសរតូវបង់េនធបតនថ្ ា្អរា 10%ននចំនួនររក់េនធតដលបង់

ែវោះ បូកបតនថ្ការររក់ 2% កនុង្ួយឆ្ន  ំននចំននួររក់េនធតដលបង់ែវោះសរ ប់តែនើ្ួយៗ ឬចំតេកននតែតដល
ចំនួនររក់េនធែវោះពនាោះ្ិនទន់រនបង់។ 

2. បុគគលតដល នការព្វសរបតហស្ៃន់្ៃរ រតូវទទួលែុសរតូវបង់េនធបតនថ្ា្អរា 25%ននចំនួនររក់េនធ
តដលបង់ែវោះ បូកបតនថ្ការររក់ 2% កនុង្ួយតែ ននចំនួនររក់េនធតដលបង់ែវោះសរ ប់តែនើ្ួយៗ ឬចំតេកនន
តែតដលចនំួនររក់េនធែវោះពនាោះ្ិនទន់រនបង់។ 

3. បុគគលតដល នការព្វសរបតហស្ៃន់្ៃរ រតូវទទួលែុសរតូវបង់េនធបតនថ្ា្អរា 25%ននចំនួនររក់េនធ
តដលបង់ែវោះ បូកបតនថ្ការររក់ 20% កនុង្ួយឆ្ន  ំ ននចនំួនររក់េនធតដលបង់ែវោះសរ ប់តែនើ្យួៗ ឬចំតេក
ននតែតដលចំនួនររក់េនធែវោះពនាោះ្ិនទន់រនបង់។ 

4. កនុងករេើ ការកេំត់េនធជាឯកពាត ភាគើ ររក់េនធបតនថ្ រតវូពសមើនឹង 40% ននចនំួនររក់េនធតដលបង់ែវោះ បូក
បតនថ្ការររក់ 2% កនុង្ួយឆ្ន  ំននចនំួនររក់េនធតដលបង់ែវោះសរ ប់តែនើ្ ួយៗ ឬចំតេកននតែតដលររក់េនធ
ែវោះ្ិនទន់រនបង់។ 

 
A. 1, 2 និង 3 
B. 1, 3 នងិ 4 
C. 1 និង 2 
D. 2 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 

 
 

x. កនុងតែ្ើនា ឆ្ន 2ំ016 Cigar Co., Ltd (Cigar) តដលជារកុ្ហ ុនតចកចយររ ើ រនពចញវកិា័យប័រត្ួយពៅអនកលក់ដុំ
សំខាន់របស់ែលួន កនុងចំននួទឹកររក់ 600,000ដុល្លល រ រួ្ បញ្ចូ លេនធអាករទងំអស់ សរ ប់ការលក់ររ ើទងំពនោះ។ 
គេពនយយកររបស់ Cigar ្និររកដថ្នពតើចំននួអាករបភំ្លសឺាធារេៈរតូវបង់ពៅអាជាា ្រេនធដ្ឋរចំននួប៉ោុនាម នពទ។ 

 
ចូរគេនាចំននួទឹកររក់អាករបំភ្លឺសាធារេៈ តដលរតូវបង់។  

 
A. 15,887 ដុល្លល រ 
B. 17,476 ដុល្លល រ 
C. 16,364 ដុល្លល រ 
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D. 18,000 ដុល្លល រ 
 

xi. រកុ្ហ ុន ABC Co., Ltd រនកត់រាចេូំល និងចំ្ យកនុងបញ្ា ើការគេពនយយកនុងតែកកាដ្ឋ ឆ្ន 2ំ016 ដូចខាងពរកា្៖ 
ចេូំល 

 ចំេូលេើការលក់ ចនំួន 500,000 ដុល្លល រ ្និរួ្ បញ្ចូ លអតប 
 ររក់កក់ចនំួន 2,200ដុល្លល រ រួ្ បញ្ចូ លអតប េើអតេិិជនលក់ដុំ្យួ សរ ប់ការបញ្ញា ទិញ្ួយ។ អតេិិជននឹង

បង់នូវចនំួនពៅសល់ ពៅពេល ABC របគល់ទំនញិកនុងសរត ហ៍ទើេើរ ននតែសើហា ឆ្ន 2ំ016។ 
 ចំេូលការររក់េើគេនើសនេ ំនកាលកេំត់ចនំួន 900ដុល្លល រ។ 

 
ចំ្ យ 

 រកុ្ហ ុន ABC នាចូំលេើការោិល័យក ត្ លចំនួន 600,000ដុល្លល រ ្ិនរួ្ បញ្ចូ លអតប 
 រកុ្ហ ុន ABC រនបង់នេលជលួការោិល័យចំនួន 2,000 ដុល្លល រ ពៅ ច ស់ផទោះ(lessor) រូបវនតបុគគល។ 
 ចំ្យនេលសាងំកនុងតែចនំួន 2,200 ដុល្លល រ រួ្ បញ្ចូ លអតប 
 រេយនត្ួយពរគឿង (4ពៅអើ) សរ ប់ពរបើររស់កនុងអាជើវក្មនេល 22,000ដុល្លល រ រួ្ បញ្ចូ លអតប ទិញេើរកុ្ ហ ុន

ចុោះបញ្ា ើា្របបេិត។ 
 នេលបនទប់ស ា្ ោរចំនួន 550 ដុល្លល រ រួ្ បញ្ចូ លអតប  សរ ប់ពភ្ាៀវ ន ក់្កេើការោិល័យ        ក ត្ ល។ 
 នេលអាហារេើរកុ្ហ ុនកនុងរសុក្ួយ សរ ប់េិ្ើជួបពលៀងបុគគលិករបចឆំ្ន ចំនំួន 3,200 ដុល្លល រ រួ្ បញ្ចូ លអតប។ 

 
សរ ប់ពោលពៅខាងេនធដ្ឋរ សនមតថ្នវកិា័យប័រតទងំអស់រតឹ្រតូវ ពតើ ABC អាចពសនើសុំអតបពលើធាតុចូល កនុងតែកកាដ្ឋ ឆ្ន ំ
2016 ចំនួនប៉ោុនាម ន? 

 
A. 60,181.18 ដុល្លល រ  
B. 62,540.90 ដុល្លល រ  
C. 60,000.00 ដុល្លល រ  
D. 62,250.00 ដុល្លល រ 

 
xii. តផែកា្េ័ត៌ នខាងពលើ ចូរគេនាឥេទន/ចំននួអតបតដលរតូវបង់របស់ABC សរ ប់តែកកាដ្ឋ ឆ្ន 2ំ016។ 

A. ឥេទនអតបចំននួ 9,981.18 ដុល្លល រ  
B. ឥេទនអតបចំននួ 9,710.00 ដុល្លល រ  
C. ឥេទនអតបចំននួ 12,050.00 ដុល្លល រ  
D. ឥេទនអតបចំននួ 9,800.00 ដុល្លល រ  

 
xiii. GPH ជាស ា្ ោរផ្ទា យររតំដលសថតិកនុងពែតតពសៀ្រាបកនុងរេោះរាជា្ចរកក្ពុជា។ ស ា្ ោរពនោះកាន់កាប់ភាគហ ុន 

100% ពដ្ឋយស ា្ ោរអនតរជាតិតដល ន្ូលដ្ឋា នកនុងរបពទសសងិាបុរ ើ។ GPH រនចុោះបញ្ា ើជា្ួយរកសួង េិជាក្ម 
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អគគនាយកដ្ឋា នេនធដ្ឋរ និងរកសួង ក់េ័នធដនទពទៀតកនុងតែ្ើនា ឆ្ន 2ំ008។ GPH ក៏ទទលួរននូវល័កខែ័េឌ ជាគពរ ងវនិិ
ពោគ នលកខេៈស្បតតិរគប់រោន់ (QIP)ពដ្ឋយរកុ្ របកឹាអភ្ិវឌ្ឍន៍ក្ពុជាកនុងឆ្ន ដំតដល និងរតូវរនផតល់នូវការពលើក
ទឹកចិតតវនិិពោគ្យួចំននួ រួ្ ទងំរយៈពេលពលើកតលងេនធ(ជា្ួយនឹងរយៈពេលអាទិភាេ្ួយឆ្ន )ំ។ 
GPH រករនចំេូលពលើកដបូំងរបស់ែលួនកនុងឆ្ន 2ំ010។ ខាងពរកា្ពនោះជាសាថ នភាេខាត និងចំពេញរបស់រកុ្ ហ ុន។ 

ឆ្ន  ំ
ចពំេញជាប់េនធ 

(ដុល្លល រ) 
ខាតសារពេើេនធ 

(ដុល្លល រ) 
2008 - 2,000,000 
2009 - 2,000,000 
2010 - 5,000,000 
2011 800,000 - 
2012 - 1,100,000 
2013 1,000,000 - 
2014 8,000,000 - 

 

GPH  នចនំួនខាតពោងសារពេើេនធសរុបពៅចុងការយិបរពិចេទឆ្ន 2ំ014 គ៖ឺ 

A. 300,000 ដុល្លល រ 
B. 200,000 ដុល្លល រ 
C. សូនយ 
D. 100,000 ដុល្លល រ 

 
xiv. សរ ប់ការយិបរពិចេទនេៃទើ31 តែ្នូ ឆ្ន 2ំ015 GPH  នចំេូលសរុបចំនួន 1,500,000 ដុល្លល រ ្ិនរួ្ បញ្ចូ លអតប េើ

របភ្េចេូំលទងំអស់ នងិចពំេញសុទធពរកាយគតិេនធ(net profit after income tax)ចំនួន 600,000 ដុល្លល រ ពរកាយ
គិតនូវចេុំចដូចខាងពរកា្៖ 

 
a. រលំស់គេពនយយចំនួន 500,000 ដុល្លល រ។ 
b. សំវធិាន្នពលើបេុំលជាប់សងឃយ័ចនំួន 67,000 ដុល្លល រ គិតរតឹ្ នេៃទើ31 តែ្នូ ឆ្ន 2ំ014 នងិរតូវេយចុោះចនំួន 

12,000 ដុល្លល រ កនុងកំឡុងការយិបរពិចេទនេៃទើ31 តែ្នូ ឆ្ន 2ំ015។ 

c. ចំពេញេើការបតូរររក់(foreign exchange gain) រួ្  ន៖ 

 ចំពេញេើការបតូរររក់សពរ្ចរនេើការបង់េនធចំននួ 2,000 ដុល្លល រ។ 
 ចំពេញេើការបតូរររក់្ិនសពរ្ចរនចនំួន 680 ដុល្លល រ ពដ្ឋយសារការបតូររូបើវតថុបរពទសពៅចុង

ការយិបរពិចេទ ។ 
d. គេនើ“ចំ្យេនធពលើររក់ចំេូល(income tax expense)សរបុ” រនកត់រាជាចំ្យ(កត់ខាងឥេ
េនធ) ពៅកនុងររយការេ៍ចេូំល (Income Statement)  នចំនួន125,000 ដុល្លល រ។ 
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គេនើពនោះរួ្  ន៖ 

 សំវធិាន្នពលើបេុំលេនធពលើររក់ចំពេញ រ៉ោ ន់សាម នពដ្ឋយ គេពនយយកររបស់ GPH សរ ប់
ការយិបរពិចេទនេៃទើ31 តែ្នូ ឆ្ន 2ំ015 និង 

 ររក់េនធកាត់ទុកកេំត់ពឡើងវញិតដលបង់ែវោះ បូកបតនថ្ពទសទេឌ  និងការររក់ចំននួ5,000 ដុល្លល រ រន
បង់ពៅអាជាា ្រេនធដ្ឋរកនុងតែ្នូ ឆ្ន 2ំ015 ដូច នតចងកនុងពសចកតើជូនដេឹំងននការកេំត់េនធពឡើងវញិសតើេើ
សវនក្មសារពេើេនធ នករ្តិសរ ប់ឆ្ន 2ំ014។  
 

សនមតថ្នរលំស់សារពេើេនធរបស់ GPH  នចំននួ 700,000 ដុល្លល រ ពហើយនិង្ិន នការបង់ររក់រពំដ្ឋោះេនធពលើររក់
ចំពេញកនុងឆ្ន 2ំ015ពទ។ ចំពេញជាប់េនធ /ខាតសារពេើេនធរបស់ GPHសរ ប់ឆ្ន 2ំ015  នចំននួ៖ 

A. 512,320 ដុល្លល រ 
B. 312,320 ដុល្លល រ 
C. 307,320 ដុល្លល រ 
D. 507,320 ដុល្លល រ 

 
xv. White Bank Cambodia (WB ក្ពុជា) រតូវរនចុោះបញ្ា ើកនុងរបពទសក្ពុជាជា្ួយអាជាា ្រ ក់េ័នធកនុងតែ្ករា ឆ្ន 2ំ016។ WB ក្ពុ

ជា ជាបុរតស្ព័នធរបស់ WB នេ (្នាោរ េិជា្ួយ) ។ WB ក្ពុជា រនកត់រាសំវធិានពលើររក់ក្ចើសរ ប់ឆ្ន 2ំ016 និងឆ្ន 2ំ017 
ពៅា្តរ្ូវការរបស់្នាោរក្ពុជាតដល នរាយល្ែិតដូចខាងពរកា្: 

 
សំវធិាន្នពលើររក់ក្ចើ (Provision on loans) 

បរោិយ 
គតិរតឹ្ នេៃទើ31 តែ្នូ 

ឆ្ន 2ំ016 
 (ដុល្លល ) 

គតិរតឹ្ នេៃទើ31 តែ្នូ 
ឆ្ន 2ំ017 
 (ដុល្លល )  

សំវធិាន្នពលើររក់ក្ចើ្្មា                 98,428               123,035  
សំវធិាន្នពលើររក់ក្ចើេិពសស              253,100               316,375  
សំវធិាន្នពលើររក់ក្ចើពរកា្សតង់ដ្ឋ         1,028,890            1,286,113  
សំវធិាន្នពលើររក់ក្ចើតដលគួរឱ្យសងឃយ័          1,406,113           1,757,641  
សំវធិាន្នពលើររក់ក្ចើខាតបង់          1,406,113           1,757,641  
សរុប        4,192,644        5,240,805  

 
WB ក្ពុជារនព្វើនិយត័ក្មសំវធិានររក់ក្ចើពៅកនុងការគេនាេនធពលើររក់ចំពេញឆ្ន 2ំ016 របស់ែលួនោ៉ោ ងរតឹ្រតូវ ពៅា្
របកាសពលែ 1535 សហវ ចុោះនេៃទើ23 តែ្នូ ឆ្ន 2ំ016 ។ ពតើWB ក្ពុជារតូវព្វើនិយត័ក្មសំវធិានររក់ក្ចើពៅកនុងការគេនាេនធពលើ
ររក់ចំេូល/ចំពេញឆ្ន 2ំ017 របស់ែលួនចំនួនប៉ោុនាម ន? 

A. USD 24,607  

B. USD 63,275 

C. USD 87,882 

D. USD351,528 

(សរុប 30េនិទុ) 
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សេួំរទើ3៖  

Prime Global Investment (PGI) គឺជារកុ្ហ ុនស្ព័នធ្ ួយ(Group Company) តដលវនិិពោគពលើអាជើវក្មជាពរចើនពលើ          
សកលពល្លក។ អាជើវក្មរបស់រកុ្ហ ុនរួ្  ន ស ា្ ោរផ្ទា យ5 ការដឹកជញ្ាូ នដើពោក និងពសវាពទសចរេ៍។ ពដ្ឋយសារ
លកខែេឌ ទើផារ រកុ្ ហ ុន PGI  នចំ្ប់អារ្មេ៍េរងើកអាជើវក្មរបស់ែលួនចូល្ករបពទសក្ពុជា ពដ្ឋយពផ្ទត តសខំាន់ពលើ
ស ា្ ោរ និងពសវាពទសចរេ៍។ ពល្លក George តដលជាអនកចត់តចងជាន់ែពស់ (a group CEO) ននរកុ្ហ ុន PGI រន
ពរៀបចំការសិកាទើផារ អំេើគពរ ងវនិិពោគកនុងរបពទសក្ពុជា។ ចំព ោះការេិចរ្ពលើតផនកេនធដ្ឋរ ពល្លក George រនកត់
ស គ ល់នូវេ័ត៌ នគួរឱ្យចប់អារ្មេ៍្ួយចនំួនអេំើការអនុវតតេនធដ្ឋរដូចខាងពរកា្៖ 
 

 របពទសក្ពុជាអនុវតតរបេ័នធសារពេើេនធសវ័យរបកាស 
 អាជើវក្មស ា្ ោរផ្ទា យ5 អាច នលកខេៈស្បតតិរគប់រោន់ជាគពរ ងវនិិពោគ នលកខេៈស្បតតិរគប់រោន់

(គ.ល.គ) តដល នសិទធិទទលួរនការពលើកទកឹចិតតេនធដ្ឋរ្ួយចំនួន រួ្ ទងំការពលើកតលងេនធពលើររក់ចំពេញ។ 
 សក្មភាេអាជើវក្មតដល នសកាត នុេលចនំួនេើរ អាចរតូវរនព្វើរបតិបតតកិារពរកា្សហរោសចុោះបញ្ា ើតត្យួកនុង

របពទស            ក្ពុជា។ 
ពល្លក George  នបេំងសិកាល្ែតិបតនថ្ អំេើការយល់ព ើញជាបឋ្ខាងពលើពនោះ។ 
សូ្ផតល់ពោបល់ពលើចេុំចដូចខាងពរកា្ ពដ្ឋយតផែកពលើបទបបញ្ាតតិេនធដ្ឋរក្ពុជា ពដើ្បើផតល់េ័ត៌ នបតនថ្ដល់ពល្លក 
George។ 
 

i. សូ្េនយល់ឱ្យរនល្ែតិអំេើរយៈពេលពលើកតលងេនធ សរ ប់គ.ល.គ។ ចព្លើយរបស់អនករតូវបញ្ចូលនូវរយៈពេលនន
ការពលើកតលងេនធ បូករួ្ ទងំវ ិ្ ើននការគេនារយៈពេលទងំពនោះ។ (4េនិទុ) 

 
ii. ពដ្ឋយសនមតថ្នសក្មភាេអាជើវក្មចនំួនេើរ (គសឺ ា្ ោរផ្ទា យ5 ជាគ.ល.គ នងិពសវាក្មពទសចរេ៍) នឹងរតូវ

របតិបតតិពដ្ឋយសហរោស្យួ (គឺ PGI ក្ពុជា) កនុងរបពទសក្ពុជា សូ្េនយល់ពដ្ឋយសពងខបេើវ ិ្ ើតដលរកុ្ហ ុនរតូវ
កាន់កាប់កេំត់រាគេពនយយ(accounting records) រេ្ជា្ួយនឹងវ ិ្ ើរបកាសេនធអាកររបស់ែលួន (គឺេនធអាករ
របចតំែ លែិិតរបកាសេនធពលើររក់ចំពេញ និងេនធរ៉ោ តង់) សរ ប់សក្មភាេទងំេើរ។ (4េនិទុ) 

 
iii. សថិតពរកា្របបសវ័យរបកាស អនកជាប់េនធនឹងរតូវជាប់សវនក្មសារពេើេនធចំព ោះេនធអាករតដលែលួនរបកាស។ សូ្

េនយល់ថ្នពតើរយៈពេលននលែិតិរបកាសេនធ្ ែលោះ តដលអាជាា ្រេនធដ្ឋរ នសទិធិព្វើសវនក្ម? (2េនិទុ) 
 

 
 
 

(សរុប 10 េនិទុ)  
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សេួំរទើ4៖  

Lux Clock Co., Ltd (LCC) ជារកុ្ហ ុនលក់នាឡកិារនដ និងេយួរជញ្ញា ងំទំពនើប តដលនាចូំលេើហុងកុង។ រកុ្ហ ុនពនោះរន
ចុោះបញ្ា ើពៅរដារលសារពេើេនធជាបុគគលជាប់អាករចប់ាងំេើចុងឆ្ន 2ំ014។ កនុងតែ្ិេុនា ឆ្ន 2ំ017 រកុ្ហ ុនរនកត់រារបតិបតតិ
ការដូចខាងពរកា្៖ 
 
ចេូំល: USD 
លក់នាឡកិារនដឲ្យអនកតចកចយតដលរនចុោះបញ្ា ើេនធដ្ឋរ 200,000 
ចំនួនលក់សរុបពៅអនកលក់រាយ រួ្ បញ្ចូ លអតប 330,000 
ចំេូលេើការជួសជុលនាឡកិារនដ និងេយួរជញ្ញា ងំ រួ្ បញ្ចូ លអតប 5,500 

 

ចំ្ យ: 

 

USD 
នាចូំលនាឡកិារនដ នងិេយួរជញ្ញា ងំេើហុងកុង 700,000 
ររក់តែបុគគលិកសរ ប់តែ្េុិនា ឆ្ន 2ំ017 100,000 
ទិញឡានតូច១ពរគឿង នងិឡានដឹកទនំិញ ១ពរគឿងសរ ប់ព្វើទើផារ (1) 63,000 
ជួលអនកជំនាញេើហុងកុង នងិរកុ្ហ ុនកនុងរសកុ (2) 25,000 
តកល្ែរហាង (3) 5,000 
ទិញពរបង ៉ោ ស ូតនងិសាងំ រួ្ បញ្ចូ លអតប 29,900 
ផាយ េិជាក្មា្ទូរទសេន៍ 13,000 
អនកលក់រាយពសនើឲ្យ LCC សងររក់តដលរនគតិពលើស (4)  11,000 

 
ស គ ល់ 

a. ទឹកររក់ទងំអស់្ិនរួ្ បញ្ចូ លអតបពទ ពលើកតលងតត នតចងពផេងេើពនោះ។  
b. ការទូទត់ឲ្យអនកផគត់ផគង់ជាប់អតប ទងំអស់  នវកិាយបរតអាកររតឹ្រតូវ។ 

 
េត៌ នបតនថ្  : 
c. ឥេទនអតបពោងេើតែឧសភា  ឆ្ន 2ំ017  នចំនួន 25,5០០ ដុល្លល រ។ 
d.  (1) ឡានតូច និងឡានដឹកទនំិញ ទិញេើរកុ្ហ ុនចុោះបញ្ា ើអតប។  រេយនតតូច Corolla 2014 សរ ប់បុគគលិកតផនក

ផាយ េិជាក្ម ពៅពែតត នេល 30,000 ដុល្លល រ ្និរួ្ បញ្ចូ លអតប ពហើយឡានដឹកទនំិញសរ ប់ការពរៀបចំក្មវ ិ្ ើ
ផាយ េិជាក្មនេល 33,000 ដុល្លល រ ្និរួ្ ទងំអតប ។   

e. (2) ពសវាអនកជំនាញរយៈពេល2តែ្កេើហុងកុង នេល 10,000 ដុល្លល រ ចំនួនពៅសល់ជាចំ្ យពសវាបង់ឲ្យរកុ្ ហ ុន
សិងាបុរ ើតដលបពងាើតពឡើងពៅក្ពុជា ។ 
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f. (3)  ច ស់រកុ្ហ ុន LCC រនឲ្យ្ិតតភ្កតិចស់របស់ោត់តដលជា ច ស់រកុ្ហ ុនសេំង់ ព្វើការតកល្ែរហាង ពហើយេួក
ោត់ព្វើការកាត់កងទឹកររក់នេលនាឡកិារចនំួន 5,000 ដុល្លល រ ជា្ួយនឹងនេលពសវា 10,000 ដុល្លល រពហើយចនំួនតដលពៅ
សល់ទូទត់ជាសាច់ររក់។ 

g. (4)គេពនយយកររបស់រកុ្ ហ ុន LCC រនពចញវកិាយបរតគិតលុយពលើសេើអនកលក់រាយចំនួន 11,000 ដុល្លល  រួ្
បញ្ចូ លអតប តដល នចំននួពរចើនជាងនេលពដើ្។ ពលើសេើពនោះ គេពនយយករក៏រនរបកាសនិងបង់េនធជូននាយកដ្ឋា ន
សារពេើេនធកនុងតែឧសភា ឆ្ន 2ំ017 ពហើយផងតដរ។ ពៅនេៃទើ24 តែ្ិេុនា អនកលក់រាយរកព ើញថ្ន នាងរនបង់ពលើស
ចំនួនតដលរនគិតកនុងវកិាយបរត។ ពរកាយ្កនាងក៏រនពសនើសុំឲ្យរកុ្ ហ ុន LCC បងវលិលុយពលើសពនោះសង្កោត់វ ិ
ញ។   
  

សនំរួ 
 គេនាអាករពលើតន្លបតនថ្  តដល LCC  រតូវបង់សរ ប់តែ្ិេុនា ឆ្ន 2ំ017។ (14េនិទុ) 
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សេួំរទើ5 

អនករគប់រគងតផនកហរិញ្ាវតថុ(Financial Controller)នន Duba Co., Ltd. (Duba ឬ រកុ្ ហ ុន) កត់ស គ ល់ព ើញថ្នការព្វើ
សវនក្មសារពេើេនធកាន់តតរតឹបនតឹង នងិយល់ព ើញថ្នលិែិតរបកាសសារពេើេនធរបស់អនករសើ្ិនរនពរៀបចំឱ្យរនរតឹ្រតូវ 
ពៅា្បទបបញ្ាតតសិារពេើេនធក្ពុជាពទ។ ដូចពនោះ អនករសើរនទក់ទងអនក តដលជាទើរបឹកាសារពេើេនធ ឱ្យជួយអនករសើពដើ្បើ
កំេត់ និងតកតរ្ូវចេុំចតដល្ិនរសបចាប់ពៅា្ការចរំច់ ពដើ្បើពជៀសវាងពទសទេឌ កនុងកំឡុងពេលសវនក្មសារពេើ
េនធ។ 
 
ខាងពរកា្ពនោះជាររយការេ៍ចេូំលការយិបរពិចេទនេៃទើ31 តែ្នូ ឆ្ន 2ំ015៖ 
  ដុល្លល រ 
ចេូំល   
ចំេូលេើពសវាក្មទើផារ និងពសវាផតល់អាជាា ប័េណ 1,150,000 
ចំេូលការររក់  20,000 
ចំេូលពផេងៗ 70,000 

សរុប 1,240,000 
    
ចំ្ យរបតបិតតកិារ   
ពបៀវតេបុគគលកិ (រួ្ បញ្ចូ លពបៀវតេតែចុងពរកាយបងគរចនំួន 80,000ដុល្លល រ 
តដលរតូវទូទត់កនុង ក់ក ត្ លតែ្ើនា ឆ្ន 2ំ016)  

         (700,000) 

អំព្យ/វភិាគទនសបបុរស្្៌               (15,000) 
រលំស់          (250,000) 
ពរគឿងផគត់ផគង់ការោិល័យ               (19,000) 
សនតិសុែ                (13,500) 
ខាតគេពនយយចំព ោះការលក់រទេយសក្ម             (22,000) 
ចំ្យការររក់ពលើររក់ែចើ           (200,000) 

សរុប    (1,219,500) 
    
ចពំេញគេពនយយ្ុនគតិេនធ 20,500 
    
ចំ្យេនធពលើររក់ចំពេញ             (4,100) 

    
ចពំេញគេពនយយពរកាយគតិេនធ             16,400  

 
 
 



វញិ្ញា សាររបលងសាកលបងតែ ន្ូ ឆ្ន 2ំ017 

ទំេ័រទើ 23 នន 23 
 

ស គ ល់៖ 

1. Duba រនផតល់ជាវភិាគទនចំនួន 10,000 ដុល្លល រ ពៅកាករទរកហ្របជាជន នងិចំនួន5,000 ដុល្លល រ ផតល់ជា
អំព្យពៅជនរកើរកពដ្ឋយផ្ទទ ល់។ 

2. Duba រនលក់ភាគទុនចំននួ 5% កនុងរកុ្ហ ុន្ួយកនុងឆ្ន 2ំ015។ ការលក់ពចញព្វើឱ្យ នតន្លពលើស្ូល្ន(capital 
gain) ចំនួន 25,000 ដុល្លល រ (តដលផលេើការលក់(sale proceed)គើ 400,000ដុល្លល រ)។ គេពនយយកររបស់ Duba 
រនព្ើលរលំង នងិ្ិនរនកត់រារបតិបតតិការទងំពនោះ កនុងររយការេ៍ហរិញ្ាវតថុឆ្ន 2ំ015 ពទ។ 

 

បតនថ្េើពនោះ ពរកាយេើលក់រទេយសក្ម Duba រនបនតទទលួរនការទូទត់ភាគល្លភ្ពរកាយគិតេនធ េើរកុ្ហ ុនខាងពលើ 
ា្របភាគភាគរយននភាគទុនរបស់ែលួន។ កនុងឆ្ន 2ំ015 Duba រនទទួលភាគល្លភ្ចំននួ 70,000 ដុល្លល រ តដលរតូវរន
កត់រាកនុងគេនើ “ចេូំលពផេងៗ”។ 

3. ចំ្យរលំស់គជឺារលំស់រទេយសក្មទងំអស់ពៅកនុងឆ្ន ។ំ 

4. Duba រនទទួលររក់ែចើសរ ប់វនិិពោគកនុងឆ្ន 2ំ017 ចនំួន 1.5 ល្លនដុល្លល រ កនុងអរាការររក់ 13% កនុង្ួយឆ្ន  ំកនុង
ឆ្ន 2ំ010 េើ្នាោរ្ិនទក់ទនិកនុងរសកុ្ួយ ពដើ្ បើផតល់ហរិញ្ាហបទនពលើកងវោះសាច់ររក់កនុងរបតបិតតិការអាជើវក្ម។ ពៅ
នេៃទើ1 តែ្ករា ឆ្ន 2ំ015 Duba ទទួលរនររក់ែចើបតនថ្ េើ្នាោរពរៅរសកុចំននួ 100,000 ដុល្លល រ កនុងអរាការររក់ 
5% កនុង្ួយឆ្ន ។ំ ក្ចើេមើពនោះែចើព្វើពឡើងសរ ប់ការពរបើររស់ផ្ទទ ល់ែលួនរបស់ ច ស់ភាគទុន កនុងការវនិិពោគទញិលក់ភាគ
ហ ុនបរពទស (overseas stock exchange)។ Duba រនបង់ការររក់ាងំេើឆ្ន 2ំ015។ 

 

ចំ្យការររក់របចឆំ្ន ចំំព ោះររក់ែចើទងំអស់រនទូទត់ទងំរសងុ ោ៉ោ ងយូរបំផុតពៅចុងតែ្នូ ឆ្ន 2ំ015 និងរនកត់
រាបញ្ចូ លកនុងគេនើ “ចំ្យការររក់ពលើក្ចើ”។ 

5. រកុ្ហ ុនរនចំ្ យអស់ 7,000 ដុល្លល រ ពលើនេលបនទប់ នងិអាហារ សរ ប់សរ្ួលដល់ការសាន ក់ពៅរបស់អតេិិជន្យួ
រកុ្តដល្កព្វើទសេនកិចចពៅរបពទសក្ពុជា។ រសពដៀងោន នឹងចេុំចទើ2 ខាងពលើ គេពនយយកររបស់ Duba ្ិនរន
កត់រារបតបិតតិការពនោះកនុងររយការេ៍ហរិញ្ាវតថុឆ្ន 2ំ015 របស់ែលួនពទ។ 

6. ចំ្យពលើពរគឿងផគត់ផគង់ការោិល័យចនំួន 1,500ដុល្លល រ រនពកើតពឡើងពដ្ឋយបុគគលិកទទលួពភ្ាៀវ(Receptionist) 
ប៉ោុតនតនាងរនព្វើឱ្យរត់ឯកសារបញ្ញា ក់អេំោះអំ្ ង (គឺវកិា័យប័រត)។ 

7. កនុងឆ្ន 2ំ015 រកុ្ហ ុនព្របស់ Duba រនលក់ឡានចំននួេើរពរគឿង ពៅឱ្យ Duba ពដើ្ បើដឹករកុ្ការង្ហរតផនកទើផារ និង
តផនកលក់ ។ ចំ្ យពផទរសរបុ នចនំួន 30,000 ដុល្លល រ រួ្ បញ្ចូ លទងំេនធនាចូំល(import tax) និងចំ្ យនេលដកឹ
ជញ្ាូ ន ពវៀរតលងតតអតប។ ការោិល័យក ត្ លក៏រនពរៀបចំវគគបេតុ ោះប ត្ ល្ួយសរ ប់រកុ្ការង្ហរតផនកទើផារ តដល
ចំ្យអស់ទកឹររក់ចនំនួ 2,300ដុល្លល រ។ ដូចពនោះ Duba ជំ ក់រកុ្ហ ុនព្របស់ែលួនសរុបចំននួ 32,300ដុល្លល រ តដល 
Duba ពរោងនឹងបង់កនុងតែសើហា ឆ្ន 2ំ016។ 

8. ខាងពរកា្ពនោះជារទេយសក្មចុោះបញ្ា ើសរ ប់ពោលពៅខាងេនធដ្ឋរគិតរតឹ្នេៃទើ1 តែ្ករា ឆ្ន 2ំ015៖ 
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រទេយសក្ម 
 

ថ្នន ក់ 1 ថ្នន ក់ 2 ថ្នន ក់ 3 ថ្នន ក់ 4 
ដុល្លល រ ដុល្លល រ ដុល្លល រ ដុល្លល រ 

នេលពដើ្របវតតសិាង្រសត 1,630,000 230,000 82,200 49,000 
រលំស់សារពេើេនធបូកពោង 55,000 35,000 13,500 6,500 
ផលេើលក់រទេយសក្មបូកពោង - - - - 

 
ពៅកនុងឆ្ន  ំ រកុ្ ហ ុនរនទិញសាឡុង (sofa) ្ួយឈុ្តកនុងតន្ល 6,000 ដុល្លល រ កុេំយួទ័រយួរនដបើពរគឿងកនុងតន្ល3,000
ដុល្លល រសរ ប់បុគគលិកជនបរពទសពរបើររស់ នងិតំពឡើងបនទប់របជុចំំនួនេើរបតនថ្ពទៀត តដលចំ្ យអស់ 20,000 
ដុល្លល រ កនុង្ួយបនទប់។ ឡានចំនួនេើរពរគឿងកនុងតន្ល 35,000 ដុល្លល រ រនលក់ពៅឱ្យ្ិតតភ័្ង្រកតរបស់និពោជតិកនុង
តន្ល20,000 ដុល្លល រ។ 
 

9. ខាងពរកា្ពនោះជាកាលវភិាគខាតសារពេើេនធ តដលដករសង់េើលិែតិរបកាសេនធពលើររក់ចំពេញឆ្ន 2ំ014។ 
 2010 2011 2012 2013 2014 

ខាតសារពេើេនធពោង (ដុល្លល រ) 10,000 12,000 15,000 5,000 8,500 
 

ចប់ាងំេើរកុ្ហ ុនរតូវចុោះបញ្ា ើរហូតដល់ចុងឆ្ន 2ំ014 សក្មភាេអាជើវក្មតត្ួយគត់របស់ Duba គលឺក់ផលិតផលនាំ
ចូលេើរកុ្ ហ ុនព្។ ពដ្ឋយសារការរបកួតរបតជងទើផារ នសភាេខាល ងំកាល  នងិជាក់តសតងតដលរកុ្ហ ុនទទលួរងនូវការ
ខាតបង់អស់រយៈពេលររឆំ្ន ជំាប់ៗោន  រកុ្ការង្ហរតផនករគប់រគងសពរ្ចចតិតឈ្ប់លក់ផលិតផលទងំពនោះទងំរសងុ។ 
ចប់េើនេៃទើ1 តែ្ករា ឆ្ន 2ំ015 រកុ្ហ ុនរនផ្ទល ស់បតូរសក្មភាេអាជើវក្មរបស់ែលួន ពដ្ឋយផតល់តតពសវាក្មទើផារ នងិ      
ពសវាផតល់អាជាា ប័េណតតប៉ោុព ណ្ ោះពៅហាងលក់ទំនិញ(outlets) តតិយជនតដលនាចូំលផលតិផលពដ្ឋយផ្ទទ ល់េើរកុ្ ហ ុន
ព្របស់ Duba ពដើ្បើចត់តចងលក់កនុងរបពទសក្ពុជា។ Duba រនចុោះបញ្ា ើេើការតកតរបពនោះជា្យួអាជាា ្រេនធដ្ឋរ។ 

 
េ័ត៌ នពផេងពទៀត៖ 
 
ក) អេដ រនកេំត់អរាការររក់ក្ចើទើផារសរ ប់ឆ្ន 2ំ015 គឺ 10% កនុង្ួយឆ្ន ។ំ 
ែ) ចំ្យការររក់េើឆ្ន ំ្ ុនរតូវរនពរបើររស់ទងំអស់។ 
គ) Duba បង់ររក់រពំដ្ឋោះេនធពលើររក់ចំពេញពៅអេដ ពលើចេូំលេើទើផារ នងិពសវាផតល់អាជាា ប័េណរបស់ែលួនប៉ោុព ណ្ ោះ។ 
 )  ចំេូល នងិចំ្ យទងំអស់ ្ិនរួ្ បញ្ចូ លអតប ពរៀរតលងតត នការបញ្ញា ក់ជូន។ 
 
សេួំរ៖ 
ចូរគេនាបេុំលេនធពលើររក់ចំពេញរបស់ Duba ពឡើងវញិសរ ប់ការយិបរពិចេទឆ្ន 2ំ015 ពដ្ឋយតផែកពលើេ័ត៌ នតដលផត
ល់ឱ្យខាងពលើ។ េនធអបបបរ  ្ិនតរ្ូវឱ្យគេនាពទ។ (20េនិទុ) 
 

(សរបុ 20េនិទុ) 


