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ចមមលើយ 1 
i A 

ii B 

iii C 

iv D 

v C 

vi D 

vii 

A 
 មរៀល 
តនមលដើ (1,500 ដុល្លល  x 80 x 4,000) 480,000,000 
ជាៃ់ផ្ទា ល់ដើ (250 ដុល្លល  x 64 x 4000) 64,000,000 
ជាៃ់ទើមួយ (200 ដុល្លល  x 72 x 4000) 57,600,000 
តនមលអចលៃប្ទពយសរុរ 601,600,000 
80% នៃតនមលអចលៃប្ទពយ 481,280,000 
មូលដ្ឋា ៃគិតពៃធមលើអចលៃប្ទពយ  
(80% នៃតនមលអចលៃប្ទពយ - 100,000,000) 381,280,000 
អប្ាពៃធ 0.1% 
ពៃធមលើអចលៃប្ទពយ(មូលដ្ឋា ៃគតិពៃធ x 0.1%) 381,280 

 

viii 

C 
ពៃធមលើប្ាក់មរៀវតសររស់មល្លកឧតតម សាំរារ់ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2017 

 ដុល្លល រ មរៀល 
ប្ាក់មរៀវតសមូលដ្ឋា ៃ 2,500  
ប្ាក់រុមរប្រទាៃ 500  
មរៀវតសជារ់ពៃធមុៃៃិយត័កមមប្ាក់កាត់កង 3,000  
អប្ារតូរប្ាក់ 1ដុល្លល រ= 4,000មរៀល   
ជាមរៀល  12,000,000 
ប្ាក់កាត់រៃថយកូៃកនុងរៃាុក(150,000 * 2)  300,000 
ចាំៃួៃជារ់ពៃធជាមរៀល  11,700,000 
ពៃធមលើប្ាក់មរៀវតសមលើទឹកប្ាក់ 8,500,000 មរៀល ដាំរូង  725,000 
ពៃធមលើប្ាក់មរៀវតសសាំរារ់សមតុលយមសសសល់ :   
3,200,000 *15% 

 480,000 

សរុរពៃធមលើប្ាក់មរៀវតសប្តវូរង់សាំរារ់ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2017 ជាមរៀល  1,205,000 
 

ix 
D 
ពៃធមលើអតថប្រមោជៃ៍រខៃថមសប្ារ់មល្លកឧតតម សប្ារ់ខែកុមភៈ ឆ្ន ាំ2016 
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ពៃធមលើអតថប្រមោជៃ៍រខៃថម(ToFB) 
ជួលផ្ាះ 300ដុល្លល រ 
ប្ាក់រងវិលសងវញិមលើនលលសាល្លមរៀៃសប្ារ់កូៃប្សើទាាំង2 700ដុល្លល រ 
ToFB @ 20% 200ដុល្លរ 
ToFB ជាមរៀល 800,000 មរៀល 

 

x C 

xi 

A 

ពៃធអាករ 
មូលដ្ឋា ៃគិតពៃធអាករ 

(ដុល្លល រ) រាំណុលពៃធ សាា ល ់
ប្ាករ់ ាំមដ្ឋះពៃធមលើ
ប្ាកច់ាំមណញ 

250,000 សូៃយ 
មលើកខលងរហូតដល់ចុងឆ្ន ាំ 2017(ប្រកាស មលែ.1818.
សហវ.ប្រក ចុះនលៃទើ25 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2015( 

ពៃធកាតទុ់ក 10% 2,300 [2,530/1.1] 230  
ពៃធកាតទុ់ក 14% 1,000 140  
ពៃធកាតទុ់កមលើការ
ប្ាក ់15%  

 សូៃយ 
ការទូទាតច់ាំណាយការប្ាកម់ៅធ្នាគារកនុងប្សុកប្តូវមលើក
ខលងពៃធកាត់ទុក 

ពៃធអាករសររុជាដុល្លល រ 370  
ពៃធអាករសររុជាមរៀល @4,063 1,503,310  

 

xii C 

xiii 

C 
អតរមលើធាតុមចញ ចាំម ះការលក់ 

លក់ 

ចាំៃៃួ រមួរញ្ចូលអតរ ៃងិ
ពៃធអាករខដល ក់ព័ៃធ 

(ដុល្លល (   
[ក]  

មូលដ្ឋា ៃគតិពៃធ(ដុល្លល ( 
[ែ] = [ក]/1.1 

 

អតរ មលើធាតុមចញ 
(ដុល្លល (  

[គ] = [ែ] x 10% 

ចាំណូលសណាា គារ:       
នលលរៃារ់ 99,000 90,000 9,000 
នលលមចញពើសណាា គារយតឺ 
(Late Check-out) 

880  800  80  

នលលខលមខប្គ 1,375  1,250  125  
នលលមាគគក់ 495  450  45  

មោជៃើយដ្ឋា ៃ ៃិង ា(bar)៖       
អាហារ 49,500  45,000  4,500  
ទឹកសុទធ 3,300  3,000  300  
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ទឹកខផ្លម ើប្សស់ 4,400  4,000  400  
ប្សាមរៀ 17,600 16,000 1,600 
ប្សាវ ើសាើ (Whisky( 6,600  6,000  600  
ប្សាសមា៉ា ញ

(Champagne( 
4,950  4,500  450  

ថ្ន ាំជក់(Tobacco( 3,300  3,000  300  
សប៉ា ៃិងា៉ា សា:       
នលលា៉ា សា 8,800  8,000  800  

សរុរ 200,200  182,000  18,200  
 
អតរ មលើធាតុចូល ចាំម ះការទិញ 

ទញិ 
ចាំៃៃួ រមួរញ្ចូ លអតរ ខដលប្តវូ

អៃុវតត (ដុល្លល ( 
[ក] 

មូលដ្ឋា ៃគតិអាករ (ដុល្លល ( 
[ែ] = [ក]/1.1 

 អតរ មលើធាតុចូល 
(ដុល្លល ( 

[គ] = [ែ] x 10%  
នលលជួល                              16,500                  15,000.00  1,500  
មរៀវតស 10,300  មិៃជារ់ អតរ  -    
នលលប្រឹកាសារមពើពៃធ 990  900.00  90  
រលយៃត (តិចជាង 10មៅអើ) 11,000  គាម ៃឥណទាៃ *   -    
រុពវល្លភធានារា៉ា រ់រង          
មលើរលយៃត 

400  មិៃជារ់ អតរ  -    

ចាំណាយទើផ្ារ 759  690.00  69  
នលលសៃតសុិែ 1,320  1,200.00  120  
នលលមសវាអុើមធ្ើខៃត (Internet 
Fee) 

550  500.00  50  

នលលមសវាទូរស័ពាមលើតុ 275  250.00  25    
សាាំង 1,500  គាម ៃឥណទាៃ*   -    
នលលការប្ាក់ធ្នាគារ 1,500  មិៃជារ់ អតរ  -    

សរុរ 45,094    1,854  
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* ខផ្ែកាមាប្ា  30 នៃប្រកាសសតើពើ អតរ ឥណទាៃអតរមលើធាតុចូល មិៃប្តូវាៃអៃុញ្ញា ត ចាំម ះប្ាក់ អតរ ខដលាៃរង់
មលើការចាំណាយមលើការកាំសាៃត ការទិញរលយៃត (មិៃមប្ចើៃជាង 10 មៅអើ( ៃិងទិញផ្លិតផ្លមតលសិល្ល (គឺមប្រងសាាំង ៃិងមប្រង
រ ាំអិល(។ 
អតរ ខដលប្តវូរង ់

  ដុល្លល  
អតរ មលើធាតុមចញកនុងខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2016             18,200  
ដក៖ អតរ មលើធាតុចូលកនុងខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2016         (1,854) 
ដក៖ ឥណទាៃអតរ មោង            (800) 
ចាំៃៃួ អតរ ប្តវូរង់សប្ារ់ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2016            15,546  

 

xiv 

  
A 

ចាំណូលប្តវូជារ់អាករពមិសស 
(SPT( 

ចាំៃៃួ រមួរញ្ចូ ល អតរ ៃងិ
អាករពមិសស (ដុល្លល (   

[ក]  

មូលដ្ឋា ៃគតិអាករ
ពមិសស (ដុល្លល ( 
[ែ] = [ក/1.1]/1.1 

អាករពមិសស 
(ដុល្លល ( 

[គ] = [ែ] x 10% 
សប៉ា ៃិងា៉ា សា៖       
នលលា៉ា សា  8,800   7,273   727  

សរុរ  8,800   7,273   727  
 

xv 

B 

ចាំណូលជារ់អាកររាំភលសឺាធារណៈ 

   
ចាំៃៃួរមួរញ្ចូ លអតរ ៃងិ
អាកររាំភលសឺាធារណៈ 

(ដុល្លល ( 
[ក]  

មូលដ្ឋា ៃគតិអាកររាំភល ឺ       
សាធារណៈ (ដុល្លល ( 
[ែ] = [ក/1.1]/1.03 

អាកររាំភលសឺាធារណៈ
(ដុល្លល ( 

[គ] = [ែ] x 3% 

មោជៃើយដ្ឋា ៃ ៃិង ា(bar)៖       
ប្សាមរៀ  17,600   15,534   466  
ប្សាវ ើសាើ (Whisky(  6,600   5,825   175  
ប្សាសមា៉ា ញ (Champagne(  4,950   4,369   131  
ារ ើ(Tobacco products(  3,300   2,913   87  

សរុរ  32,450   28,641   859  
 

 
(ចមមលើយៃើមយួៗទទលួាៃ 2ពៃិាុ - សរុរ 30ពៃិាុ( 
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ចមមលើយ 2 
i C 
ii D 

iii 

D 
គណនារ ាំលស់សារមពើពៃធ 

  ដុល្លល  
នលលមដើមប្រវតតិសាស្តសតនៃប្ទពយសកមម - ា៉ា សុើៃផ្លិតប្សាមរៀ [ក] 5,500,000  
   
1- រ ាំលស់ពិមសស[ែ = ក x 40%]  2,200,000 
   
2 - រ ាំលស់សារមពើពៃធធ្មមា    
 តនមលនៃប្ទពយសកមម[ក]  5,500,000  
 ដក៖ 40 % រ ាំលស់ពិមសស[ែ]   (2,200,000)  
 មូលដ្ឋា ៃគិតរ ាំលស់ 3,300,000   
 រ ាំលស់[@ 20% នៃប្ទពយសកមមថ្ន ក់ 4] [គ]  660,000 
សរុររ ាំលស់សារមពើពៃធសប្ារ់ឆ្ន ាំ 2015 [ែ+គ]  2,860,000 

 

iv 
A 

(35 + 15 = 50) 

350 * 10% = 35 

165/1.1 *10% = 15 
v C 

vi C 

vii 

 B 
មដ្ឋយសារ ABD ាៃខកខប្រឆ្ន ាំជារ់ពៃធររស់ែលួៃ ខដលរញ្ច រ់មៅនលៃទើ30 ខែកញ្ញា   ABD ប្តូវខរងខចកមៅាមចាំខណក
រ ាំលស់សារមពើពៃធររស់ែលួៃសប្ារ់រយៈមពលអៃតរកាល មលើចាំៃួៃនលៃនៃឆ្ន ាំជារ់ពៃធលមើមធ្ៀរៃឹង 365នលៃកនុងមួយឆ្ន ាំ។ 
(ប្រកាសមលែ 1418 សហវ.ប្រក.ធ្ដ ចុះនលៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2007 ចាំម ះការខកខប្រកនុងឆ្ន ាំជារ់ពៃធ(។ 
 
ចាំៃួៃនលៃសរុរកនុងរយៈមពលអៃតរកាល ចារ់ពើនលៃទើ1 ខែមករា មៅនលៃទើ30 ខែកញ្ញា  ឆ្ន ាំ2015៖ 

មករា 31  
កុមភៈ 28*  
មើនា 31  
មមសា 30 
ឧសោ 31 
មិលុនា 30  
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កកកដ្ឋ 31  
សើហា 31  
កញ្ញា  30  
សរុរ 273  

 
* ខផ្ែកាមការសៃមតថ្កនុងឆ្ន ាំ2015 ាៃ 365នលៃ។ 
រ ាំលស់សារមពើពៃធចារ់ពើនលៃទើ1 ខែមករា ឆ្ន ាំ2015  មៅខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2015៖ 

ថ្ន ក់ប្ទពយសកមម 
តនមលមៅសល់មៃិទាៃ់រ ាំលស់ 

(ដុល្លល រ) 
អប្ា រលសខ់ដលប្តវូ

គតិ(ដុល្លល រ( 
ថ្ន ក់ 2 – កុាំពយួទ័រ ៃិងកមមវធិ្ើកុាំពយួទ័រ  350,000 50% 175,000 
ថ្ន ក់3  – ររកិាា ការោិល័យ ៃិងរលយៃត 24,000 25% 6,000 
ថ្ន ក់ 4 – ប្ទពយសកមមរូរើមផ្សងមទៀត 200,000 20% 40,000 
សរុរ 574,000  221,000 

 
រ ាំលស់សារមពើពៃធសប្ារ់រយៈមពលអៃតរកាល =  221,000 ដុល្លល រ x 273/365 = 165,296 ដុល្លល  

viii 
B 
(មសវាសាន ក់មៅ ប្តូវជារ់ប្ាក់រ ាំមដ្ឋះពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញាមអប្ា1% អតរ 10% ៃិងអាករមលើការសាន ក់មៅ 2%( 
 

ix 

D 

ចាំៃៃួកនុងវកិកយ័រប័្ត រមួរញ្ចូ លពៃធអាករទាាំងអស ់
(ដុល្លល រ) [ក] 

ចាំៃៃួ មៃិរមួរញ្ចូល 
អតរ [ែ=ក/1.1] 

មូលដ្ឋា ៃគតិអាករ
ពមិសស/អាករមលើ
ការសាន កម់ៅ/អាករ
រាំភលសឺាធារណៈ 

 [គ=ែ/(1+ឃ)] 

អាប្ាពៃធ
អាករ 
[ឃ] 

ពៃធអាករសរុរ 
[ង=គ x ឃ] 

ចាំណូលពើជួលរៃារ ់ 150,000  136,363.64   133,689.84  2%  2,673.80  
ចាំណូលពើលក់មភសជជៈាៃជាតិ
អាកុល 

50,500  45,909.09   44,571.93  3%  1,337.16  

ចាំណូលពើមសវាា៉ា សា 18,000  16,363.64   14,876.04  10%  1,487.60  
សរុរជាដុល្លល រ 218,500  198,636.37   193,137.81    5,498.56  

សរុរជាមរៀល @4,063 22,340,649 
 

x C 

xi 

A 
  ដុល្លល រ  
ចាំៃួៃរមួរញ្ចូ លអតរ [ក] 600,000 
ចាំៃួៃមិៃរមួរញ្ចូ លអតរ [ែ=ក/1.1] 545,455 
មូលដ្ឋា ៃគិតអាកររាំភលឺសាធារណៈ [ែ/1.03] 529,568 
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អាកររាំភលឺសាធារណៈប្តូវរង់ @ 3% 15,887 
 

xii 

C 
ចាំណាយ ចាំៃៃួរមួ

រញ្ចូ លអតរ 
មូលដ្ឋា ៃគតិ 
អតរ 

អតរមលើធាតុចូល
ខដលអៃុញ្ញា តឱ្យ

កាត់កង 

សាា ល ់

 នាាំចូលផ្លិតផ្ល   600,000.00 60,000.00   
ជួលការោិល័យ  2,000.00   -   
សាាំង  2,200.00   -     

មិៃអៃុញ្ញា តឱ្យកាត់កងជា     
អតរមលើធាតុចូល មោងាម
អៃុប្កឹតយសតើពើអតរ ាប្ា31 

ឡាៃ(4មៅអើ( 22,000.00   -    
នលលរៃារ់សណាា គារ  550.00  -  -    
 នលលអាហារ 3,200.00  -  -    

សរុរជាដុល្លល    60,000.00   
 

xiii 

D 
ចាំណូល ចាំៃៃួរមួរញ្ចូ ល អតរ មូលដ្ឋា ៃគតិអតរ អតរ មលើធាតុមចញ 
លក់   500,000.00 50,000  
ប្ាក់កក់ 2,200.00  2,000.00  200.00  
ចាំណូលការប្ាក់ 900.00  - -    
សរុរជាដុល្លល  3,100 502,000.00 50,200.00 

 
សរុរអតរ មលើធាតុចូលសប្ារ់ខែកកកដ្ឋ 2016 50,200    
សរុរអតរ មលើធាតុមចញសប្ារ់ខែកកកដ្ឋ 2016 (60,000)    

ចាំៃៃួឥណទាៃអតរសប្ារ់ខែកកកដ្ឋ 2016 (9,800( 
  
 

 
 

xiv 

D 

ឆ្ន ាំ 
ប្ាក់ចាំមណញ
ជារ់ពៃធ 

ប្ាក់ពៃធខាត 
ខាតខដលអៃុញ្ញា ត
ឱ្យកាត់កងកនុង
ការយិររមិចេទ 

ខាតរូកមោងខដល
អៃុញ្ញា តឱ្យកាត់កង 

មោង 

មរៀល មរៀល មរៀល មរៀល មរៀល 
2008 - 2,000,000  1,800,000 កាត់មចញ 
2009 - 2,000,000 2,000,000 2,000,000 - 
2010 - 5,000,000 5,000,000 5,000,000 - 
2011 800,000 - - - - 
2012  1,100,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
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2013 1,000,000  - - - 
2014 8,000,000  - - - 
សរុរ 9,800,000 12,000,000 8,000,000 9,800,000 1,000,000 

 

 
xv  

 

A 
ការគណនាប្ាក់ចាំមណញជារ់ពៃធសប្ារ់ការយិររមិចេទនលៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2015 
 ដុល្លល រ   ដុល្លល រ  
ចាំមណញគណមៃយយមប្កាយគិតពៃធ 00,000  
រូក៖ ចាំណាយពៃធមលើប្ាក់ចាំណូល (Income tax expense( (125,000 - 5,000) 120,000  
ចាំមណញគណមៃយយមុៃគតិពៃធ  720,000 

   
រូក៖    
មទាសទណឌ មលើការកាំណត់ពៃធ 5,000  
រ ាំលស់គណមៃយយ 500,000 505,000 

   
ដក៖   
រ ាំលស់សារមពើពៃធ (700,000)  
ការលយចុះសាំវធិាៃធ្ៃមលើរាំណុលជារ់សងឃយ័ (12,000)  
ចាំមណញពើការរតូរប្ាក់មិៃសមប្មចាៃគិតប្តឹមនលៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2015 (680) (712,680) 

   
ប្ាក់ចាំមណញជារ់ពៃធ   512,320 

 

  
  

 
(ចមមលើយៃើមួយៗទទលួាៃ 2ពិៃាុ - សររុ 30ពិៃាុ( 
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ចមមលើយ 3 
i – ការមលើកទឹកចិតតវៃិិមោគ ៃិងពៃធដ្ឋរចាំៃួៃរួៃខដលាៃចាំម ះ គមប្ាងវៃិិមោគាៃលកាណៈសមបតតិប្គរ់ប្គាៃ់ (គ.
ល.គ( ៖   

 ការមលើកខលងពៃធអរបររា មដ្ឋយគណនាាមអប្ា 1% នៃផ្លរររប្រចាាំឆ្ន ាំ។ 
 រយៈមពលការមលើកខលងពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញ (គឺពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញាមអប្ា 0%( ខដលរមួាៃរយៈមពលគៃលឹះ 

រូករយៈមពលមលើកខលងពៃធរើឆ្ន ាំ រូកៃឹងរយៈមពលអាទិោព (អតិររា រើឆ្ន ាំ(។ ការមលើកទឹកចិតតមៃះអៃុវតតចាំម ះខត 
គ.ល.គ ខដលមិៃអៃុវតតអប្ារ ាំលស់ពិមសសខាងមប្កាមរ៉ាុមណាណ ះ។ 

 អប្ារ ាំលស់ពិមសស - រ ាំលស់ពមៃលឿៃ(accelerated depreciation( ៖ មោងាមចបរ់សតើពើវៃិិមោគ (LoI( គ.ល.គ 
ាៃសិទធិមសនើសុាំរ ាំលស់សារមពើពៃធពិមសសាមអប្ា 40% សប្ារ់ឆ្ន ាំដាំរូង។ តនមលខដលមៅសល់(មប្កាយកាត់កង
រ ាំលស់ពិមសស(ៃឹងប្តូវមធ្វើរ ាំលស់មៅាមរទរបញ្ាតតិពៃធដ្ឋរ ៃិងមធ្វើចាំណាយមៅាមអាយុកាលនៃប្ទពយសកមមមនាះ 
មដ្ឋយចារ់មផ្តើមពើឆ្ន ាំនៃការទិញ/ លទធកមម(purchase/ acquisition)។ អប្ារ ាំលស់ពិមសសអៃុវតតមៅមលើប្ទពយសកមម
លមើ ៃិងចាស់ ខដលមប្រើប្ាស់កនុង “ផ្លិតកមម ៃិងខកនចន”  (manufacturing and processing) ។ រ៉ាុខៃតកនុងករណើ  គ.
ល.គ មប្ជើសមរ ើសមប្រើប្ាស់អប្ារ ាំលស់ពិមសស គ.ល.គ មៃះមិៃទទួលាៃការមលើកខលងពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញដូច
ាៃមរៀររារ់ខាងមលើមទ។ គ.ល.គ អាចមប្ជើសមរ ើសការមលើកទឹកចិតតមួយ កនុងចាំមណាមនៃការមលើកទឹកចិតតទាាំងពើរ។ 

 ការមលើកខលងពៃធគយនាាំចូលសប្ារ់ឧរករណ៍សាំណង់ ៃិងសាំោរៈសាងសង់។ 
 

ii – ការអៃុវតតពៃធដ្ឋរនៃប្ាក់ែចើរុលររស់ាច ស់ោគហ ុៃ៖ 
ក- កាំហិតមៅមលើចាំៃួៃប្ាក់ែចើ(សមោពរាំណុល មធ្ៀរៃឹង មដើមទុៃ( 
មោងាមរទរបញ្ាតតិពៃធដ្ឋរនាមពលរចចុរបៃន គាម ៃកាំហិតមលើចាំៃួៃប្ាក់ែចើខដលទទួលាៃពើគមប្ាងមរាងចប្កពើរុគាល
ទាក់ទិៃ ៃិង 

តតិយជៃមផ្សងមទៀតម ើយ។ មៃះមដ្ឋយសារខតប្រមទសកមពុជាមិៃអៃុវតតវធិាៃមូលធ្ៃកមមមសតើង (thin-capitalisation 
rule( 

(តប្មូវការសមោពប្ាក់ែចើ មធ្ៀរៃឹងមដើមទុៃ( មៅម ើយមទ។ 
 
ែ- កាំហិតមលើចាំណាយការប្ាក់ខដលអាចកាត់កងាៃ 
សប្ារ់ចាំណាយការប្ាក់ខដលអាចកាត់កងាៃសប្ារ់មគាលមៅពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញប្រចាាំឆ្ន ាំ ចាំណាយការប្ាក់ប្តូវសថិត
កនុងចមនាល ះ    អប្ាការប្ាក់ទើផ្ារអតិររា ៃិងរាំមពញៃូវលកាែណឌ  មហើយៃិងកាំហតិនានា។ អគានាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ កាំណត់ៃិង
មាះផ្ាយអប្ាការប្ាក់ទើផ្ារ ជាមរៀងរាល់ឆ្ន ាំ។ 
 
អប្ាការប្ាក់អតិររាខដលអៃុញ្ញា តជាចាំណាយសប្ារ់មគាលមៅសារមពើពៃធគឺ៖ 

 120% នៃអប្ាការប្ាក់ទើផ្ារ មៅមពលទទួលប្ាក់ែចើពើតតិយជៃ 
 អប្ាការប្ាក់ទើផ្ារ មៅមពលទទួលប្ាក់ែចើពើរុគាលទាក់ទិៃ  
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ដូចមៃះប្ាក់ែចើពើមរាងចប្ក ADA ផ្តល់មៅគមប្ាងមរាងចប្កអាចជាប្ាក់ែចើាៃការប្ាក់ ឬប្ាក់ែចើគាម ៃការប្ាក់។ រ៉ាុខៃតមដ្ឋយសារ
ប្កុមហ ុៃទាាំងពើរជារុគាលទាក់ទិៃ ការប្ាក់ខដលគិតខតកនុងចមនាល ះអាប្ាការទើផ្ារ ប្តូវាៃអៃុញ្ញា តឱ្យមធ្វើការកាត់កងសារមពើព
ៃធ។ ចាំណាយការប្ាក់មផ្សងមទៀតខដលមលើសអប្ាទើផ្ារគឺជាចាំណាយខដលមិៃអាចកាត់កងាៃជាអចិនស្តៃតយ។៍ 
 
គ- វធិាៃការប្ាក់អតិររាខដលអាចកាត់កងាៃ 
មប្កាយពើអៃុវតតអប្ាការប្ាក់អតិររាខាងមលើ ចាំណាយការប្ាក់ខដលអាចកាត់កងាៃប្តូវជារ់វធិាៃការប្ាក់អតិររាខដល
អាចកាត់កងាៃដូចខាងមប្កាម៖ 
 

 ចាំណាយការប្ាក់ គឺអាចកាត់កងាៃរហូតមសមើៃឹងចាំៃួៃអតិររានៃចាំណូលការប្ាក់សរុរ រូក 50%នៃប្ាក់
ចាំមណញសុទធ មប្ៅពើចាំណូលការប្ាក់ (គឺចាំណូលសុទធ មប្ៅពើចាំណាយការប្ាក់ ៃិងចាំណូលការប្ាក់(។ 

 ចាំៃួៃខដលមលើសការប្ាក់អតិររាខដលអាចកាត់កងាៃអាច អាចមធ្វើការមោងរហូត(indefinitely( ៃិងកាត់កង
កនុងឆ្ន ាំរៃត រនាា រ់។ 
 

ឃ. ពៃធកាត់ទុកមលើការទូទាត់ការប្ាក់ 
ការប្ាក់ទាាំងឡាយណាខដលគមប្ាងមរាងចប្ករង់ មៅឱ្យមរាងចប្ក ADA ប្តូវជារ់ពៃធកាត់ទុកាមអប្ា 14% មៅមពលទូទាត់ 
(គឺមៅមពលចាំៃួៃមៃះប្តូវាៃទូទាត់ជាក់ខសតង ឬមៅមពលចាំៃួៃមៃះប្តូវាៃរងារ ករណើណាមួយខដលមកើតម ើងមុៃ។ 
 
ង- តប្មូវការមសចកតើជូៃដាំណឹងពើប្ាក់ែចើ 
មសចកតើជូៃដាំណឹងមលែ 151 អពដ មចញមដ្ឋយអគានាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ តប្មូវឱ្យអនកជារ់ពៃធជូៃដាំណឹងមៅអាជាា ធ្រពៃធដ្ឋរ
អាំពើប្ាក់ែចើ កនុងរយៈមពល30នលៃ នៃប្រតិរតតិការប្ាក់ែចើ។ កនុងករណើ អនកជារ់ពៃធែកខាៃមិៃាៃជូៃដាំណឹងមៅអាជាា ធ្រ
ពៃធដ្ឋរអាំពើប្ាក់ែចើ ឬែកខាៃផ្តល់ឯកសារខដលប្តឹមប្តូវ ប្ាក់ែចើប្តូវាៃកាំណត់ថ្ជាប្ាក់ែចើមដ្ឋយមិៃាៃភសតុាង។ ជា
លទធផ្ល ចាំៃួៃប្ាក់ែចើៃឹងប្តូវរញ្ចូ លកនុងប្ាក់ចាំមណញជារ់ពៃធររស់អនកជារ់ពៃធ ៃិងប្តូវជារ់ពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញាម
អប្ា 20%។ 
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ចមមលើយ 4 

ណនា ឥណទាៃ/ប្ាក់អតរខដល LCC ប្តវូរង់សប្ារ់ខែមលុិនា ឆ្ន ាំ2016 

ការគណនាអតរមលើធាតុមចញ សមមតិកមម ការរង្ហា ញ 
មូលដ្ឋា ៃអត

រ 
អតរ 

អតរធាតុ
មចញ 

 ដុល្លល រ ដុល្លល រ ដុល្លល រ អប្ា ដុល្លល រ 
ចាំណូល      
លក់នា ិការនដឲ្យអនកខចកចាយខដលាៃចុះរញ្ជ ើពៃធដ្ឋរ 800,000 - 800,000 10% 80,000  

លក់សរុរមៅអនកលក់រាយ រួមរញ្ចូ លអតរ 220,000 220,000/1.1 200,000 10% 20,000 

ចាំណូលពើការជួសជុលនា កិារនដៃិងពយួរជញ្ញជ ាំងរួមរញ្ចូ ល
អតរ 

5,500 5,500/1.1 5,000  10% 500  

នលលនា ិកាកាត់កងជាមួយមសវាខកលមែរអាគារ (3) 5,000  5,000 10% 500 

ការគិតមលើសពើអនកលក់រាយ (8,800) (8,800/1.1) (8,000) 10% (800) 

សរុរ 1,021,700   1,002,000    100,200  

 800,000 - 800,000 10% 80,000  

      

ការគណនាអតរមលើធាតុចូល សមមតិកមម ការរង្ហា ញ 
មូលដ្ឋា ៃអត
រ 

អតរ 
អតរធាតុ
ចូល 

ចាំណាយ      
ឥណទាៃអតរមោងពើខែឧសោ ឆ្ន ាំ2016 15,500       15,500 

នាាំចូលនា ិការនដ ៃិងពយួរជញ្ញជ ាំងពើប្រមទសសវើស 200,000 - 200,000 10% 20,000  

ប្ាក់ខែរុគាលិកសប្ារ់ខែមិលុនា ឆ្ន ាំ2016 80,000 - - - -  

ទិញឡាៃតូច១មប្គឿង (មិៃអាចសុាំឥណទាៃ អតរ (ៃិ ងឡាៃ
ដឹកទាំៃិញៃិងសាភ រៈ១មប្គឿងសប្ារ់មធ្វើទើផ្ារ (1) 

63,000 - 33,000 10% 3,300 

ជួលអនកជាំនាញពើប្រមទសសវើសៃិងប្កុមហ ុៃកនុងប្សុក 
(2) 

1,5000  15,000 10% 1,500 

ខកលមែរហាង (3) 10,000 - 10,000 10% 1,000 

ទិញមប្រងា៉ា ស ូតៃិងសាាំងរួមអាករ 19,900 - - - - 

ផ្ាយ ណិជជកមមាមទូរទសសៃ៍ 23,000  - 23,000  10% 2,300  

សរុរ 421,400    306,000    42,700  

ឥណទាៃអតរសប្ារ់ខែមិលុនា ឆ្ន ាំ2016   
 
 

 57,500 
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ចមមលើយ 5 
Duba Co., Ltd. 
ការគណនាពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញ 
សប្ារ់ការយិររមិចេទនលៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2015 
 

  សាា ល ់   ដុល្លល រ    ដុល្លល រ  
        

ចាំមណញគណមៃយយមុៃគតិពៃធ     34,500 

        

រូក៖      

      

រ ាំលស់គណមៃយយ   200,000   

ខាតគណមៃយយចាំម ះការលក់ប្ទពយសកមម   12,000  

អាំមណាយ  2,500   

តនមលមលើសមូលធ្ៃពើការលក់ោគទុៃមូលធ្ៃកនុងប្កុមហ ុៃវៃិិមោគ   25,000   

នលលរៃារ់ ៃិងអាហារផ្តល់មៅអតិលិជៃមួយប្កុម   -   

ចាំណាយមលើមប្គឿងផ្ាត់ផ្ាង់ការោិល័យាៃមកើតម ើងមដ្ឋយគាម ៃ 
ឯកសាររញ្ញជ ក់អាំណះអាំណាង 

  500   

នលលវគារណតុ ះរណាត លខដលប្តូវរង់មៅប្កុមហ ុៃមម ខដលមិៃទាៃ់
ទូទាត់កនុងរយៈមពល 180នលៃ 

សាា ល1់ 2,300   

ប្ាក់មរៀវតសរងារខដលមិៃទាៃ់ទូទាត់កនុងរយៈមពល 60នលៃ សាា ល1់ 80,000   

ចាំណាយការប្ាក់មលើសអប្ាទើផ្ារ [1,200,000 x 1.5% ]  18,000  

ចាំណាយការប្ាក់មលើប្ាក់ែចើសប្ារ់មប្រើប្ាស់ផ្ទា ល់ែលួៃ [200,000 x 
6% x 8/12] 

  8,000   

សរុរ     382,800 

        

ដក៖        

រ ាំលស់សារមពើពៃធ ប្រាណវធិ្ើទើ1 (212,175)   

ចាំណូលោគល្លភ សាា ល2់ (35,000)   

សរុរ     (247,175) 
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ប្ាក់ចាំមណញៃយិត័កមម     135,625 

        

រូក៖ ចាំណាយមលើវោិគទាៃសរបុរសធ្ម៌ខដលមិៃអាចកាត់កងាៃ ប្រាណវធិ្ើទើ2   0 

     

ប្ាក់ចាំមណញសុទធមុៃៃយិត័កមមការប្ាក់     135,625 

រូក៖ ចាំណាយការប្ាក់ខដលមិៃអាចកាត់កងាៃ ប្រាណវធិ្ើទើ3    0 

        

ប្ាក់ចាំមណញជារ់ពៃធសុទធកនុងការយិររមិចេទ     135,625 

        

ដក៖ ខាតមោងសារមពើពៃធខដលអាចកាត់កងាៃ សាា ល់3   - 

        

ប្ាក់ចាំមណញជារ់ពៃធសប្ារ់គណនាពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញ     135,625 

        

ពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញ @ 20%      27,125 

        

ដក៖ ប្ាក់រ ាំមដ្ឋះពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញខដលាៃរង់មៅកនុងឆ្ន ាំ 
(USD1,150,000 x 1%) 

    (11,500) 

        

 ពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញខដលប្តវូរង់     15,625 

 
សាា ល:់ 
សាា ល1់៖ មោងាមខផ្នកទើ5.2.គ1 ៃិងខផ្នកទើ5.2.គ2 នៃប្រកាសសតើពើពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញ ចាំណាយខដលមិៃអាចកាត់កង

ាៃសប្ារ់មគាលមៅពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញ រមួាៃដូចខាងមប្កាម៖ 
 ប្ាក់មរៀវតសពើការរាំមរ ើការង្ហរខដលមិៃទាៃ់ាៃមរើក រ៉ាុខៃតមិៃាៃមរើកកនុងអាំ ុងមពល 60នលៃ នៃឆ្ន ាំសារមពើពៃធរនាា រ់ 
 ចាំណាយខដលមិៃទាៃ់ាៃទូទាត់ដនទមទៀតដល់រុគាលទាក់ទិៃ រ៉ាុខៃតមិៃាៃទូទាត់កនុងអាំ ុងមពល 180នលៃ នៃឆ្ន ាំ

សារមពើពៃធរនាា រ់ (មលើកខលងខតចាំណាយខដលអាចកាត់កងាៃនៃសារមពើភ័ណឌ ជាមូលធ្ៃ ៃិងប្ទពយខដលអាចរ ាំលស់
ាៃ(។ 

សាា ល2់៖ មោងាមាប្ា9.ង នៃចសព ោគល្លភខដលទទួលាៃពើសហប្គាសៃិវាសៃជៃ ខដលកនុងមនាះពៃធមលើប្ាក់
ចាំមណញាៃរង់រចួរាល់ ជាចាំណូលមលើកខលងពៃធ។ 
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សាា ល់3៖ មោងាមខផ្នកទើ9.5.ែ1 នៃប្រកាសសតើពើពៃធមលើប្ាក់ចាំមណញ សហប្គាសមិៃប្តូវាៃអៃុញ្ញា តឱ្យមប្រើប្ាស់ខាត
រូកមោងពើសកមមោពមួយ មៅកាត់កងៃឹងសកមមោពមួយមផ្សងមទៀតមទ។ Duba ាៃផ្ទល ស់រតូរសកមមោពអាជើវកមម
ររស់ែលួៃពើការលក់ផ្លិតផ្ល មៅផ្តល់មសវាកមមទើផ្ារ ៃិងមសវាផ្តល់អាជាា រ័ណណ ដូចមៃះចាំៃួៃខាតរូកមោងរហូត
ដល់នលៃទើ31 ខែធ្នូ ឆ្ន ាំ2014 ពើការលក់ផ្លិតផ្លមិៃអាចមប្រើប្ាស់មដើមបើកាត់កងប្ាក់ចាំមណញជារ់ពៃធពើមសវាកមមទើ
ផ្ារ ៃិងមសវាផ្តល់អាជាា រ័ណណររស់ែលួៃាៃមទ (គឺកនុងឆ្ន ាំ2015(។ 

 
ប្រាណវធិ្ើទើ1៖ រ ាំលស់សារមពើពៃធ 

  
អាគារ ៌

[ថ្ន ក់ 1] 
 កាំពយួទ័រ 
[ថ្ន ក់ 2] 

 ររកិាា រ
ការោិល័
យ 

រលយៃត 
[ថ្ន ក់ 3] 

ា៉ា សុើៃ 
[ថ្ន ក់4] 

 សរុររមួ  

ដុល្លល រ   ដុល្លល រ  ដុល្លល រ  ដុល្លល រ  ដុល្លល រ 
នលលមដើមប្រវតតិសាស្តសតគិតប្តឹមនលៃទើ1 ខែមករា ឆ្ន ាំ
2015 

       
1,630,000  

230,000  82,200  49,000  
  

រូក៖រខៃថមមៅកនុងឆ្ន ាំ           
រលយៃតមផ្ារពើប្កុមហ ុៃមម     30,000      
សា ុង (sofa( មួយ ុត     6,000      
កុាំពយួទ័រយួរនដរើមប្គឿង   3,000        
តាំម ើងរៃារ់ប្រជុាំចាំៃួៃពើរ 
 (20,000ដុល្លល រ x 2) 

40,000        
  

ចាំមណញពើការវាយតនមលម ើងវញិមលើររកិាា  - - - -    
ដក៖ ផ្លពើការលក់កនុងឆ្ន ាំ           

លក់ឡាៃចាំៃួៃពើរមប្គឿង -                           -  (20,000)      -   
ប្ទពយសកមមខដលប្តូវលុរមចញ(written off(                      

-  
 -         -               -    

ដក៖ រ ាំលស់សារមពើពៃធរូកមោង 
គិតប្តឹមនលៃទើ1 ខែមករា ឆ្ន ាំ2015 

  (35,000
)  

 (13,500) 
(6,500

)  
មូលដ្ឋា ៃគតិរ ាំលស់សារមពើពៃធ    1,670,000   198,000     84,700  42,500      

វធិ្ើរ ាំលស់សារមពើពៃធ  រ ាំលស់មសមើោគ 
 រ ាំលស់
លយចុះជា
លាំដ្ឋរ់ 

 រ ាំលស់លយ
ចុះជា
លាំដ្ឋរ់ 

 រ ាំលស់
លយចុះ
ជា

លាំដ្ឋរ់ 

  

អប្ាពៃធ 5% 50% 25% 20%   
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រ ាំលស់សារមពើពៃធគតិមៅកនុងឆ្ន ាំ           83,500   99,000       21,175  8,500  
212,17
5  

 
 
ប្រាណវធិ្ើទើ2៖ វោិគទាៃសរបុរសធ្ម៌ខដលអាចកាត់កងាៃជាអតរិរា 

  ដុល្លល រ 
ប្ាក់ចាំមណញមប្កាយៃិយត័កមម 135,625 

រូក៖ ចាំណាយសរបុរសធ្ម៌ 2,500 

ប្ាក់ចាំមណញសប្ារ់គណនាចាំណាយសរបុរសធ្ម៌អតិររាខដលអាចកាត់កងាៃ 138,125 

    

ចាំណាយសរបុរសធ្ម៌អតិររាខដលអាចកាត់កងាៃាមអប្ា 5% 6,906 

វោិគទាៃខដលអាចកាត់កងាៃកនុងការយិររមិចេទ 2,500 

វោិគទាៃសរបុរសធ្ម៌ខដលប្តូវរូករញ្ចូ លវញិ 0 

 
ប្រាណវធិ្ើទើ3៖ ការប្ាក់អតរិរាខដលអាចកាត់កងាៃ 
ការគណនាការប្ាក់ខដលអាចកាត់កងាៃ    
    ដុល្លល រ 
អប្ាការប្ាក់ទើផ្ារកាំណត់មដ្ឋយ អពដ   10% 
អប្ាការប្ាក់ទើផ្ារខដលអាចកាត់កងាៃជាអតិររា (10% x 120%)   12% 
អប្ាការប្ាក់ធ្នាគារ   13.50% 
គាម ៃៃយិត័កមម   1.5% 
ចាំណាយការប្ាក់ខដលមៃិអាចកាត់កងាៃ (1.2 ល្លៃ x 1.5%(  18,000 
   
ការគណនាការប្ាក់អតរិរាខដលអាចកាត់កងាៃ     
   ដុល្លល រ   ដុល្លល រ  
ចាំណូលការប្ាក់   11,000 
      
 ចាំណូលសុទធមប្ៅពើការប្ាក់៖     

 ប្ាក់ចាំមណញមុៃៃិយត័កមមការប្ាក់ 135,625   
 រូក៖ ចាំណាយការប្ាក់កនុងឆ្ន ាំ (ក( 144,000   
 ដក៖ ចាំណូលការប្ាក់ (11,000)   
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ចាំណូលសុទធមប្ៅពើការប្ាក់ 268,625   
 50% នៃចាំណូលសុទធមប្ៅពើការប្ាក់   134,313 

      
ចាំណាយការប្ាក់អតរិរាអៃុញ្ញា តឱ្យកាត់កងមៅកនុងឆ្ន ាំ 145,313 
      
ចាំណាយការប្ាក់ខដលប្តវូរូករញ្ចូ ល  0 

 
 


