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ការតេនាបំតនថ្  
1. រាល់ការគេនា និងចព្លើយ តរ្ូវពោយគេនារតឹ្ពលខគត់ជាររក់ដុល្លល រ ឬររក់ពរៀល។ ចំនួនពលខពសមើនឹង 0.5 ពឡើងពៅ រតូវ

បង្រងគប់ពោយពសមើ 1។ 
2. រាល់ការតបងតចកទងំអស់ តរ្ូវពោយគិតរតឹ្តតពលខតដលពកៀកបំផុត។ 
3. រាល់ការង្ហរគេនាទងំអស់តរ្ូវពោយបង្ហា ញ ពលើកតលងតតសំេួរពរជើសពរ ើស។ 
4. ពដើ្បើទទួលរនេិនទុ រាល់ការគេនាគួររតូវបញ្ញា ក់ពដ្ឋយពរបើសញ្ញា ពលខសូនយ “0” ពោយរនស្រសបចំព ោះចំេូល ឬ ចំ្យ

ពលើកតលងេនធ ្ិនជាប់េនធ ឬក៏្ិនតរ្ូវពោយព្វើនិយត័ក្ម។  
 
អរាេនធ នងិ ររក់បនថយ្ូលដ្ឋា នកេំត់េនធពផេងៗ 
ខាងពរកា្ពនោះគឺជាអរាេនធ និងររក់បនថយ្ូលដ្ឋា នកំេត់េនធពផេងៗសរ ប់ពរបើកនុងការព្លើយសំេួរ។ 
 
ោករពលើតន្លបតនថ្  (អតប) 
អរាសតង់ដ្ឋ: 10% 
ការនាពំចញ: 0%  
ការផគត់ផគង់ពលើកតលងោករ: ោម ន (ការផតត់ផគង់តដលជាប់ោករពលើធាតុចូល) 
  
េនធពលើររក់ចេូំល 
អរាសតង់ដ្ឋ: 20% 
រយៈពេលពលើកតលងេនធ: 0% 
 
េនធកាត់ទុក 
េនធកាត់ទុកពលើចំេូលការររក់េើគេនើសនេ ំនកាលកំេត់ជា្ួយ្នាោរកនុងរសុក: 6% 
េនធកាត់ទុកពលើចំេូលការររក់េើគេនើសនេោំម នកាលកំេត់ជា្ួយ្នាោរកនុងរសុក: 4% 
 
េនធពលើររក់ពបៀវតេ (េបវ) 
ររក់បនថយ្ូលដ្ឋា នកំេត់េនធចំព ោះកូនកនុងបនទុក និងសហេ័ទធតដល្ិន នការង្ហរព្វើខាងពរៅគឺ 150,000 ពរៀលសរ ប់ ន ក់កនុង្ួយ
តខ។ 
 
អរា េបវ សរ ប់នវិាសនជន 
ភាគពបៀវតេរបចតំខរតូវជាប់េនធ (ពរៀល) ររក់េនធបូកបនតននកំរតិររក់ពបៀវតេ 

ខពស់បំផុតកនុងចពនាល ោះ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 ពឡើងពៅ  20% 
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អរា េបវ សរ ប់អនវិាសនជន 
អរាពេរ: 20% 
 
េនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថ្  
អរាពេរ: 20% 
 
ោករបភំ្លសឺាធារេៈ  
អរា 3% 
 
ោករពលើការសាន ក់ពៅ  
អរា 2% 
 
ោករេពិសសពលើទនំញិ នងិពសវា្យួចនំនួ (អេទស)  
អរា 3%, 10%, 30% ឬ 35%  ពោងា្របពភ្ទទំនិញ និងពសវា 
  



ទំេ័រទើ 3 នន 23 

 

តប្ម្វូពោយព្លើយប្របស់ណួំរទងំប្រ ំ
សេួំរទើ1 - សេួំរពរជើសពរ ើស)សេួំរនើ្ យួៗ ទទលួរន 2េនិទុ( 
 
 
i. រកុ្ហនុន XYZ Co., Ltd. (XYZ) រតូវរនកាន់កាប់ ភាគហនុន 40% ពដ្ឋយ ា ស់ភាគហនុនអនិវាសនជនតដលពៅកនុងរបពទសកូពរ 

និង ភាគហនុន 60% រតូវរនកាន់កាប់ពដ្ឋយ រកុ្ហនុន DEF Co., Ltd. (DEF) តដល ន ្ូលដ្ឋា នកនុងរបពទសក្ពុជា។ ពៅពដើ្ឆ្ន  ំ
2018 រកុ្ហនុន XYZ រនតបងតចកភាគល្លភ្េើររក់ចំពេញរកាទុករបស់ខលួន ពរកាយគិតេនធពលើររក់ចំេូលា្អរាសតង់ដ្ឋ
របស់ខលួន ចំនួន300,000 ដុល្លល  ពៅ ា ស់ភាគហនុនរបស់ខលួន។   

 
ពតើបំេុលេនធកាត់ទុកសរុបតដលអនុវតតពលើការតបងតចកភាគល្លភ្ តដលរតូវកាត់ទុកពដ្ឋយ XYZ ចំនួនប៉ោុនាម ន? 
 
A. 25,200 ដុល្លល  
B. 16,800 ដុល្លល  
C. 42,200 ដុល្លល  
D. ោម នចំពលើយ្្ួយខាងពលើ 
 

ii. រកុ្ហនុន DEF រនកត់រាភាគល្លភ្ខាងពលើតដលទទួលរនេើរកុ្ហនុន XYZ ជាចំេូលពផេងៗពៅកនុងររយការេ៍ចំេូលកនុង
ឆ្ន  ំ2018 របស់ខលួន។  
 
ពតើចំេុច្្ួយខាងពរកា្តដល្ិនរតឹ្រតូវ ទក់ទិននឹងការអនុវតតេនធដ្ឋរចំព ោះចំេូលភាគល្លភ្ សរ ប់រកុ្ហនុន DEF ? 
 
A. ភាគល្លភ្តដលរនទទួលេើ XYZ រតូវជាប់េនធពលើររក់ចំេូល ា្អរា 20% កនុងឆ្ន ជំាប់េនធ 2018 ។ 
B. ភាគល្លភ្តដលរនទទួលេើ XYZ រតូវរចួេនធពលើររក់ចំេូល កនុងឆ្ន ជំាប់េនធ 2018 ។ 
C.  េនធកាត់ទុកពលើការតបងតចកភាគល្លភ្ ្ិនោចព្វើការពសនើសំុជាឥេទន ពដើ្បើកាត់កងនឹងបំេុលេនធពលើររក់ចំេូល ឆ្ន ំ
2018។  

D. ចំពលើយទងំអស់ខាងពលើ 
 
iii. រកុ្ហនុន ABC Cambodia (ABCC) ជាបុរតស្ព័នធរបស់រកុ្ហនុន ABC International (ABCI) តដល ន្ូលដ្ឋា នកនុងរបពទស  

សឹងាបុរ ើ។ រកុ្ហនុន ABCC រនចុោះបញ្ា ើជា្ួយរកសួង ក់េ័នធកនុងរបពទសក្ពុជា កនុងឆ្ន  ំ2015។ ចប់ាងំេើពេលចុោះបញ្ា ើរបស់ខលួន 
រកុ្ហនុន ABCC រនអនុវតតរសបពៅា្បទបបញ្ាតតិេនធដ្ឋរកនុងរសុក។ ឆ្ន ហំរិញ្ាវតថុ និងឆ្ន ជំាប់េនធរបស់រកុ្ហនុន ABCC គឺបញ្ា ប់
ពៅនេៃទើ31 តខ្នូ។  

 
កនុងតខ្ើនា ឆ្ន 2ំ018 រកុ្ហនុន ABCC រនសពរ្ចចិតតតបងតចកភាគល្លភ្េើររក់ចំពេញរកាទុកកនុងកំឡុងរតើ សទើ្ួយ ននឆ្ន ំ
2018 ពៅ ABCI ចំនួន 250,000 ដុល្លល ។ សំខាន់ជាងពនោះ កនុងកំឡុងតខកុ្ភៈ ឆ្ន 2ំ018 រកុ្ហនុន ABCC រនទទួលលិខិតបញ្ញា ក់េើ
ោជាា ្រេនធដ្ឋរក្ពុជាថា រកុ្ហនុន ABCI និង រកុ្ហនុន ABCC  នលកខេៈស្បតតិទទួលរននូវអតថរបពោជន៍េនធដ្ឋរ ពដ្ឋយ
ពោងពៅា្កិចារេ្ពរេៀងពជៀសយកេនធរតួតោន រវាងរបពទសក្ពុជា -  របពទសសឹងាបុរ ើ។  
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ចូរគេនាបំេុលេនធតដលរតូវអនុវតត ចំព ោះការយកររក់ចំពេញពៅវញិ(Profit Repatriation) ខាងពលើនាពេលទូទត់ររក់
ពនាោះ។ 
 
A. 0 ដុល្លល  
B. 20,000 ដុល្លល  
C. 70,000 ដុល្លល  
D. 78,000 ដុល្លល  
 

iv. រកុ្ហនុន TEC Co., Ltd. (TEC) ជារកុ្ហនុនចុោះបញ្ា ើកនុងរសុក តដលព្វើរបតិបតតិការជាររ)Pub) កនុងរាជធានើភ្នំពេញ។ រកុ្ហនុន 
TEC រនទិញរសាពបៀ និងទឹកសុទធេើអនកផលិតកនុងរសុក្ួយ កនុងរបពទសក្ពុជា ពដើ្បើផគត់ផគង់ររពនោះ។ កនុងតខ្ិេុនា ឆ្ន 2ំ018 រកុ្
ហនុន TEC រនរបភ្េររក់ចំេូលដូចខាងពរកា្។ 

 
1. ការលក់រសាពបៀ : 7,931 ដុល្លល  (រួ្ បញ្ាូ លេនធ/និងោករទងំអស់( 
2. ការលក់ទឹកសុទធ: 9,900 ដុល្លល  (រួ្ បញ្ាូ លេនធ/និងោករទងំអស់( 
 
ចូរគេនាេនធោកររបចតំខតដលរតូវអនុវតតចំព ោះរបតិបតតិការលក់ខាងពលើ។  
 
A. អតប ពលើធាតុពចញ = 1,621ដុល្លល , ោករបំភ្លឺសាធារេៈ (PLT) = 210 ដុល្លល , និងររក់រពំដ្ឋោះេនធពលើររក់ចំេូលរកុ្ហនុន  

(PCIT) = 162.10 ដុល្លល  
B. អតប ពលើធាតុពចញ = 1,621ដុល្លល , PLT = 216.30 ដុល្លល , និងPCIT = 162.10 ដុល្លល  
C. អតប ពលើធាតុពចញ = 1,621ដុល្លល , PLT = 42ដុល្លល , និងPCIT = 162.10 ដុល្លល  
D. ោម នចំពលើយ្្ួយខាងពលើ 

 
v. ភ្រារនព្វើការឱ្យរកុ្ហនុនធានារា៉ោ ប់រងអនតរជាតិ្ួយអស់រយៈពេលររឆំ្ន ។ំ ពដ្ឋយសារការបំពេញការង្ហររបកបពដ្ឋយភាេរបពសើរ

របស់ោត់ និពោជករបស់ោត់រនចត់ាងំឱ្យោត់ពៅបំពេញពបសសក្មការង្ហរជាលកខេៈអនតរជាតិកនុងរបពទសអូង្រសាត លើរយៈ
ពេលបើតខចប់ាងំេើនេៃទើ 1 តខកកកដ្ឋ ឆ្ន 2ំ018 ដល់នេៃទើ30 តខកញ្ញា  ឆ្ន 2ំ018។ កនុងកំឡុងពេលបំពេញការង្ហរជាលកខេៈអនតរជាតិ
របស់ោត់ ោត់ទទួលរនររក់ពបៀវតេរបស់ោត់េើសហរោសតដលជារបពទស ា ស់ផទោះ )គឺរបពទសអូង្រសាត លើ( ខេៈកិចាសនា
ការង្ហររបស់ោត់បនតពៅកនុងសហរោសរបពទសពដើ្កំពេើ ត )គឺរបពទសក្ពុជា(។ 
 
កនុងកំឡុងពេលបំពេញការង្ហរជាលកខេៈអនតរជាតិរបស់ោត់ ពតើចំេុច្្ួយខាងពរកា្រតឹ្រតូវ? 
 
A. ភ្រារតូវរនចត់ទុកជានិពោជិតអនិវាសនជន។ ដូចពនោះ ោត់្ិន នកាតេវកិចាសារពេើេនធ )គឺេនធពលើររក់ពបៀវតេ( កនុង
របពទសក្ពុជាពទ កនុងកំឡុងពេលបំពេញការង្ហរពនោះ។ 

B. ពដ្ឋយសារតតសក្មភាេការង្ហររបស់ោត់ព្វើពឡើងកនុងរបពទសអូង្រសាត លើ ភ្រារតូវរនចត់ទុកថាជានិពោជិតអនិវាសនជន និង
្ិនរតូវជាប់េនធពលើររក់ពបៀវតេ)េបវ( កនុងរបពទសក្ពុជាពលើររក់ចំេូលការង្ហររបស់ោត់ )គឺរួ្ បញ្ាូ លររក់ពបៀវតេតដលរក
រនកនុងរបពទសក្ពុជា(។ 

C. ភ្រារតូវរនចត់ទុកជានិពោជិតនិវាសនជន។ ប៉ោុតនត ររក់ពបៀវតេតដលទទួលរនកនុងរបពទសអូង្រសាត លើរតូវរនចត់ទុកជា
ចំេូលរបភ្េបរពទស តដល្ិនរតូវជាប់េនធពលើររក់ពបៀវតេកនុងរបពទសក្ពុជាពទ។ 

D. ោម នចំពលើយ្្ួយខាងពលើ 
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vi. តផែកពលើចាប់សតើេើសារពេើេនធ និងរបកាសសតើេើេនធពលើររក់ពបៀវតេ និពោជិតរតូវរនអនុញ្ញា តឱ្យពសនើសំុកាត់បនថយ្ូលដ្ឋា នកំេត់

េនធចំព ោះកូនកនុងបនទុក និងសហេ័ទធ។ ពតើចំេុចខាងពរកា្្ខលោះផតល់សិទធិសរ ប់ការកាត់បនថយ្ូលដ្ឋា នកំេត់េនធពនោះ? 
 

1. កូនកនុងបនទុករបស់និពោជិតតដលបចាុបបនន នោយុ 5 ឆ្ន  ំនិង្ិនទន់ចូលពរៀន 
2. កូនកនុងបនទុករបស់និពោជិតតដលបចាុបបនន នោយុ 17 ឆ្ន  ំនិងឈប់ពរៀន 
3. កូនកនុងបនទុករបស់និពោជិតតដលបចាុបបនន នោយុ 27 ឆ្ន  ំនិងកំេុងពរៀនពៅសកលវទិាល័យរដា្ួយ 
4. សាវ ្ើតដលព្វើការង្ហរតតជាព្ផទោះ 
 
A. 1, 2 និង 3 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
B. 1, 3, និង 4 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
C. 1 និង 4 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
D. ចំេុចទងំអស់ខាងពលើ 

 
 

vii. តផែកា្សារាចរពលខ 007 សហវ ចុោះនេៃទើ4 តខសើហា ឆ្ន 2ំ017 ពតើចំេុចខាងពរកា្្ខលោះតដលរតឹ្រតូវ ទក់ទិននឹងការពលើក
ទឹកចិតតសារពេើេនធសរ ប់អនកជាប់េនធរបពភ្ទររក់?  
 
A. ការបងវិលសងររក់អតប នូវទឹកររក់ពរកា្ចំនួន 200 ល្លនពរៀល )របតហល 50,000 ដុល្លល  ( ពដ្ឋយ្ិនចរំច់ព្វើសវនក្ម
អតប និងរតូវជាប់សវនក្មសារពេើេនធពេញពលញតត្ួយដងគត់ កនុងរយៈពេលពរៀងរាល់េើរឆ្ន ំ្ តង  សវនក្ម នករ្ិតជាពរៀង
រាល់ឆ្ន  ំនិង្ិនចរំច់ព្វើសវនក្មពលើលិខិតសាន ្កនុងកំឡុងពេលដូចោន ពនាោះពទ។ 

B. ការបងវិលសងររក់អតប នូវទឹកររក់ពរកា្ចំនួន 500 ល្លនពរៀល)របតហល 125,000 ដុល្លល (  ពដ្ឋយ្ិនចរំច់ព្វើសវនក្ម
អតប និងរតូវជាប់សវនក្មសារពេើេនធពេញពលញតត្ួយដងគត់ កនុងរយៈពេលពរៀងរាល់េើរឆ្ន ំ្ តង  សវនក្ម នករ្ិតជាពរៀង
រាល់ឆ្ន  ំនិង្ិនចរំច់ព្វើពលើលិខិតសាន ្កនុងកំឡុងពេលដូចោន ពនាោះពទ។ 

C. ការបងវិលសងររក់អតប នូវទឹកររក់ពលើសេើចំនួន500 ល្លនពរៀល)របតហល 125,000 ដុល្លល ( ពដ្ឋយ្ិនចរំច់ព្វើសវនក្ម
អតប និងរតូវជាប់សវនក្មសារពេើេនធពេញពលញតត្ួយដងគត់ កនុងរយៈពេលពរៀងរាល់េើរឆ្ន ំ្ តង និងពដ្ឋយ្ិនចរំច់ព្វើសវន
ក្ម នករ្ិត ឬ សវនក្មពលើលិខិតសាន ្កនុងកំឡុងពេលដូចោន ពនាោះពទ។ 

D. ោម នចំពលើយ្្ួយខាងពលើ 
 

viii. Popcorn Cinema ជាពរាងភាេយនតតដលរនចុោះបញ្ា ើកនុងរសុក។ កនុងតខ្ិេុនា ឆ្ន 2ំ018 ពរាងភាេយនតពនោះរនពកើតពឡើងនូវ
ចំ្យដូចខាងពរកា្ )កនុងចំព្្ចំ្យរបតិបតតិការពផេងៗ(។ 
 
1. ទិញពរឿងកុនពដ្ឋយផ្ទទ ល់ កនុងតន្ល4,000 ដុល្លល  )្ិនរួ្ បញ្ាូ លេនធោករទងំអស់( េើរកុ្ហនុនផលិតក្មភាេយនតកនុងរសុក 
)តដលរនចុោះបញ្ា ើជាអនកជាប់េនធសវ័យរបកាស(។ 

2. ទិញពរឿងកុនពដ្ឋយផ្ទទ ល់ កនុងតន្ល10,000 ដុល្លល េើរកុ្ហនុនផលិតក្មភាេយនតពៅបរពទស។ 
3. បង់នេលជួលការោិល័យចំនួន 2,000 ដុល្លល  )្ិនរួ្ បញ្ាូ ល អតប( ពៅភាន ក់ង្ហរអចលនរទេយតដលចុោះបញ្ា ើេនធដ្ឋរ តដលរនព្វើ
កិចាសនាជួលបនតបរពិវេការោិល័យពៅពរាងភាេយនតពនោះ។ 

 
បំេុលេនធកាត់ទុកសរុប ពលើចំ្យដូចរនពរៀបរាប់ខាងពលើ នចំនួន៖ 
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A. 1,600 ដុល្លល  
B. 2,200 ដុល្លល  
C. 1,400 ដុល្លល  
D. ោម នចំពលើយ្្ួយខាងពលើ 

 
ix. ពដើ្បើោរំទរបតិបតតិការោជើវក្មរបស់ខលួន ពៅនេៃទើ1 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017 រគឹោះសាថ ន្ើរកូហរិញ្ាវតថុទើាន់នា្ )Titanium Microfinance 

Institution (TMI) រនទទួលក្ាើេើ ា ស់ភាគហនុនពរៅរបពទសចំនួន 600,000 ដុល្លល  កនុងអរាការររក់ 13% កនុង្ួយឆ្ន  ំនិងក្ាើ
្ួយពផេងពទៀតេើ ា ស់ភាគហនុនរកុ្ហនុនកនុងរសុក )ជារគឹោះសាថ នហរិញ្ាវតថុ( ចំនួន 400,000 ដុល្លល  កនុងអរាការររក់ដូចោន ពៅនឹង
 ា ស់ភាគហនុនពរៅរបពទស។ TMI រនកាន់កាប់ឯកសារតដល ក់េ័នធទងំអស់តដលតរ្ូវពដ្ឋយបទបបញ្ាតិេនធដ្ឋររនោ៉ោ ងរតឹ្
រតូវ ចំព ោះរបតិបតតិការក្ាើទងំពនោះ។ ពៅនេៃទើ31 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017 TMI រនបងគរការររក់ចំនួន 6,500 ដុល្លល  និង ចំនួន4,333ដុល្លល  
សរ ប់ក្ាើទងំេើរ តដលនឹងរតូវទូទត់ពៅនេៃទើ1 តខ្ករា ឆ្ន 2ំ018។  

 
របធានតផនកហរិញ្ាវតថរុបស់ TMI យល់ព ើញថាពដ្ឋយពោងា រ្បកាសពលខ 1129 ចុោះនេៃទើ17 តខតុល្ល ឆ្ន 2ំ017 សតើេើកាតេវកចិា
កាត់ទុកពលើចំ្យការររក់តដលបង់ពៅពរៅរបពទសពដ្ឋយMFI ការទូទត់ការររក់ទងំឡាយ្ពៅ ា ស់បំេុលពៅពរៅ
របពទស ពដ្ឋយMFI រតូវជាប់េនធកាត់ទុកា្អរាតដលរនកាត់បនថយ ។ 
 
ចូរគេនាបំេុលេនធកាត់ទុកចំព ោះចំ្យការររក់បងគរខាងពលើ តដលនឹងរតូវរបកាសកនុងលិខិតរបកាសេនធតខ្នូ ឆ្ន 2ំ017  
 
A. 650 ដុល្លល េើ ា ស់ភាគហនុននើ្ួយៗ 
B. 910 ដុល្លល  េើ ា ស់ភាគហនុនបរពទស និង 650 ដុល្លល េើ ា ស់ភាគហនុនកនុងរសុក 
C. 650 ដុល្លល  េើ ា ស់ភាគហនុនបរពទស និង ោម នការកាត់ទុក )ពលើកតលងេនធ( េើ ា ស់ភាគហនុនកនុងរសុក 
D. ោម នបំេុលេនធកាត់ទុក ពដ្ឋយសារការររក់្ិនរតូវរនទូទត់)គឺរោន់តតបងគរ( កនុងតខ្នូ។ 
 

x. ពតើចំេុចខាងពរកា្្ខលោះតដលរតឹ្រតូវ? 
 
1. រលំស់េិពសសននរទេយរូបើ នឹងរតូវរនយក្កកាត់កង ពដើ្បើកំេត់ររក់ចំេូលជាប់េនធរបស់គពរ ងវនិិពោគ នលកខេៈ
ស្បតតិរគប់រោន់ )គ.ល.គ(សរ ប់ឆ្ន ជំាប់េនធ របសិនពបើអនកវនិិពោគពរជើសយកការពរបើររស់សិទធិទទួលរនរយៈពេលពលើក
តលងេនធ។ 

2. រលំស់េិពសសរតូវរនគេនាពសមើនឹង 40% នននេលពដើ្ននរទេយរូបើេមើ និង/ឬ រទេយរូបើតដលធាល ប់ពរបើររស់រចួ តដលរនពរបើររស់
កនុងការផលិត និងតកនចន នន គ.ល.គ ។ 

3. រទេយរូបើតដលទទួលរនការកាត់កងរលំស់េិពសស រតូវដ្ឋក់ឱ្យពរបើររស់ោ៉ោ ងតិចបំផុត 5 ឆ្ន  ំ សារពេើេនធបនាទ ប់េើពេលតដល
រលំស់េិពសសរតូវរនកាត់កង។ 

4. រទេយរូបើតដលទទួលរនការកាត់កងរលំស់េិពសស រតូវដ្ឋក់ឱ្យពរបើររស់ោ៉ោ ងតិចបំផុត 4 ឆ្ន  ំ សារពេើេនធបនាទ ប់េើពេលតដល
រលំស់េិពសសរតូវរនកាត់កង។ 
 

A. 2 និង 4 
B. 1, 2, និង 4 
C. 1, និង 3 
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D. 1, 2 និង 3 
 
xi. Refresh Beverage Co., Ltd ជាអនកតចកចយរសារកហ្ តដលរនចុោះបញ្ា ើពដ្ឋយរតឹ្រតូវជា្ួយោជាា ្រ ក់េ័នធកនុងរបពទសក្ពុ

ជា។ សរ ប់ការយិបរពិចេទបញ្ា ប់ពៅនេៃទើ31 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017 រកុ្ហនុនរនកត់រានូវរបតិបតតិការកនុងររយការេ៍ហរិញ្ាវតថុរបស់ខលួន
ដូចខាងពរកា្៖ 

 
1. ោករបំភ្លឺសាធារេៈពលើការលក់រសារបស់ខលួនពៅអនកតចកចយបនតកនុងរសុក 
2. ចំ្យពលើការកំសានតរបស់បុគគលិក តដលកនុងពនាោះេនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថ្ ចំនួន 20% រនបង់ពហើយ។ 
3. ខាតពលើការលក់ដើ្ួយកតនលងពៅបុគគល្ិនទក់ទិន។  

 
ពតើចំ្យខាងពលើ្ខលោះជាចំ្យតដល្ិនោចកាត់កងរន? 

 
A. 1 និង 2 
B. 1 និង 3 
C. 1, 2 និង 3 
D. ោម នចំពលើយ្្ួយខាងពលើ 

 
xii. ពតើការផគត់ផគង់ទងំពនោះ្ខលោះតដលរតូវរនចត់ទុកជាការផគត់ផគង់្ិនជាប់ោករ សរ ប់ពោលពៅអតប? 
 

1. ការផគត់ផគង់ទំនិញនិងពសវា 
2. ការផគត់ផគង់អគគិសនើ  
3. ពសវាដឹកជញ្ាូ នា្ផលូវោកាសជាលកខេៈអនតរជាតិ )គឺោកាសចរ(  
4. ពសវាអប់រ ំ

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

 
xiii. តផែកា្ រា 9 ននចាប់សតើេើសារពេើេនធ ពតើររក់ចំេូលខាងពរកា្្ខលោះរតូវរនពលើកតលងេនធ៖ 
 

1. ររក់ចំេូលរបស់រាជរដ្ឋា ភ្ិរល ឬររក់ចំេូលសាថ ប័នរាជរដ្ឋា ភ្ិរល។ 
2. ររក់ចំេូលរបស់អងគការទងំឡាយ្ តដលរតូវរនពរៀបចំពឡើង និងដំពេើ រការសរ ប់ពោលពៅទងំរសុង ខាងសាសនា 
សបបុរស្្៌ វទិាសាង្រសត អកេរសាង្រសត ឬអប់រ ំនិងោម នចំតេក្្ួយននរទេយសក្ម ឬររក់ចំេូលរកាទុក េើសក្មភាេ
ទងំពនោះរតូវរនពរបើររស់ជាផលរបពោជន៍ឯកជនពឡើយ។ 

3. ររក់ចំេូលរបស់អងគការេលក្ម ឬសភា េិជាក្ម ឧសាហក្មឬកសិក្ម កនុងករេើ តដលររក់ចំេូលរបស់អងគការទងំ
ពនាោះ្ិនរតូវរនពរបើររស់ជាផលរបពោជន៍ឯកជនរបស់អនកចូលហនុន ឬរូបវនតបុគគល។ 

4. ររក់ចំពេញតដលរន្កេើការលក់ផលិតផលកសិក្មតដលបុគគល្ិនត្នជាអនកជាប់េនធ ា្របបេិតផលិតរនពដ្ឋយខលួន
ឯង ពទោះបើផលិតផលពនាោះរនលក់ពដ្ឋយ្ិនទន់តកនចនឬតកនចនពហើយក៏ពដ្ឋយពៅា្ទ ល ប់ននការង្ហរកសិក្ម។ 
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5. ភាគល្លភ្តដលរនទទួល្កេើសហរោសនិវាសនជន តដលរតូវរនជាប់េនធពលើររក់ចំេូល េនធបតនថ្ពលើការតបងតចកភាគ
ល្លភ្ និងេនធកាត់ទុកា្អរា 14%។ 

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

 
 
xiv. GPH ជាស ា្ ោរផ្ទក យររតំដលសថិតកនុងពខតតពសៀ្រាបកនុងរេោះរាជា្ចរកក្ពុជា។ ស ា្ ោរពនោះកាន់កាប់ភាគហនុន 100% 
ពដ្ឋយស ា្ ោរអនតរជាតិតដល ន្ូលដ្ឋា នកនុងរបពទសសិងាបុរ ើ។ GPH រនចុោះបញ្ា ើជា្ួយរកសួង េិជាក្ម អគគនាយកដ្ឋា នេនធដ្ឋរ 
និងរកសួង ក់េ័នធដនទពទៀតកនុងតខ្ើនា ឆ្ន ំ 2008។ GPH ក៏ទទលួរននូវល័កខខ័េឌ ជាគពរ ងវនិិពោគ នលកខេៈស្បតតិរគប់រោន់ 
(QIP )ពដ្ឋយរកុ្របឹកាអភ្ិវ់លន៍ក្ពុជាកនុងឆ្ន ដំតដល និងរតូវរនផតល់នូវការពលើកទឹកចិត ដ តវនិិពោគ្ួយចំនួន រួ្ ទងំរយៈពេលពលើក
តលងេនធ (ជា្ួយនឹងរយៈពេលោទិភាេ្ួយឆ្ន ំ)។  

 
GPH រករនចំេូលពលើកដំបូងរបស់ខលួនកនុងឆ្ន ំ 2010។ ខាងពរកា្ពនោះជាសាថ នភាេខាត និងចំពេញរបស់រកុ្ហនុន។  

ឆ្ន  ំ
ចេូំលជាប់េនធ 

(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  នចំនួនខាតពោងសារពេើេនធសរុបពៅចុងការយិបរពិចេទឆ្ន ំ 2014 គឺ៖  
A. 300,000 ដុល្លល រ 
B. 200,000 ដុល្លល រ 
C. សូនយ 
D. 100,000 ដុល្លល រ 
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xv.  ឧតត្ លើរនបំពរ ើការង្ហរជាអនករគប់រគងទូពៅ ពៅរកុ្ហនុន ABE Co., Ltd. (ABE) តដលជារកុ្ហនុនក្ពុជា ពដ្ឋយរនចុោះបញ្ា ើ
ជា្ួយរកសួង េិជាក្ម និងអគគនាយកដ្ឋា នេនធដ្ឋរ។ សំរាប់តខតុល្ល ឆ្ន 2ំ018 រកុ្ហនុន ABE  រនទូទត់ររក់ជូនឧតត្ ដូចខាង
ពរកា្: 

 
- ររក់ពបៀវតេ្ូលដ្ឋា នចំនួន 2,500ដុល្លល រ រនបញ្ាូ លពៅកនុងគេនើ្នាោររបស់ោត់ពៅចុងតខ តុល្លឆ្ន 2ំ018។ 
- ររក់បុពររបទនននររក់ពបៀវតេសរ ប់តខ វចិេិកា ឆ្ន 2ំ018 ចំនួន500ដុល្លល រ។ ររក់បុពររបទនពនោះ រតូវរនបញ្ាូ លពៅកនុង
គេនើ្នាោររបស់ោត់ពៅនេៃទើ28  តខតុល្ល ឆ្ន 2ំ018។ 

- បុេវល្លភ្ធានារា៉ោ ប់រងសុខភាេចំនួន 450 ដុល្លល រ កនុង្ួយឆ្ន  ំសរ ប់និពោជិត ន ក់ៗ។ បុេវល្លភ្ធានារា៉ោ ប់រងពនោះ     ផតល់ពោយ
និពោជិតរគប់ោន  និងរនទូទត់ពៅពោយរកុ្ហនុនធានារា៉ោ ប់រងពរៀងរាល់តខតុល្ល។ 

- ឈនួលផទោះចំនួន 300ដុល្លល រ កនុង្ួយតខ តដលនិពោជកទូទត់ពៅពោយ ា ស់ផទោះពដ្ឋយផ្ទទ ល់ពៅពរៀងរាល់ពដើ្តខ។ រកុ្ហនុនបង់
ឈនួលផទោះសរ ប់តតោត់ ន ក់គត់។ 

- ររក់សំេងពលើវគគបេតុ ោះប ត្ លសតើេើការរគប់រគង៖ 350ដុល្លល រ 
- ររក់បងវិលសងវញិពលើនេលសាល្លពរៀនសរ ប់កូនរសើទងំ2របស់ោត់៖ 700ដុល្លល រ។ 
- ររក់បងវិលសងវញិពលើនេលចំ្យេិតពលើការព្វើដំពេើ រពៅទើរកុងហុងកុង(រួ្  ននេលសំបុរតយនតពហាោះ ការសាន ក់ពៅ និង
ោហារ) សំរាប់ការចូលរួ្ របជុំជា្ួយនឹងអនកផគត់ផគង់របស់រកុ្ហនុន។ ោត់រនពរបើររស់ប័េណឥេទនរបស់ោត់ពដើ្បើទូទត់
ចំ្យទងំអស់ពនោះ តដល នទឹកររក់សរុបចំនួន 1,500ដុល្លល រ។ 

- ឧតត្  នកូនរសើ 2នាក់  ន ក់ោយុ 7ឆ្ន  ំនិង ន ក់ពទៀតោយុ 11 ឆ្ន ។ំ ភ្រោិរបស់ោត់ក៏កំេុង  បំពរ ើការង្ហរកនុងរបពទសក្ពុជាតដរ 
ពហើយនាង្ិនរនរបកាសររក់កាត់កងសំរាប់កូនពៅកនុងបនទុកទងំេើរនាក់ពទ។ 

- ឧតត្ រតូវព្ើលតេ ត យចស់ជរារបស់ោត់ ន ក់ពៅរបពទសក្ពុជា។  ត យរបស់ោត់រស់ពៅេឹងតផែកទងំរសុងពលើោត់។ 
 
សនមតថា អរាបតូរររក់កនុង្យួដុល្លល រពសមើនងឹ 4,000ពរៀល ចូរគេនាជាររក់ពរៀលនូវបេុំលេនធពលើររក់ពបៀវតេនងិ េនធពលើអតថ
របពោជន៍បតនថ្ របសឧ់តត្  សរំាប់តខតុល្ល ឆ្ន 2ំ018។ 
 

A. ToS: 870,000 ពរៀល,  និង ToFB: 1,200,000 ពរៀល 
B. ToS: 1,170,000 ពរៀល, និង ToFB: 800,000 ពរៀល 
C. ToS: 915,000 ពរៀល, និង ToFB: 800,000 ពរៀល 
D. ToS: 2,365,000 ពរៀល, និង ToFB: 1,200,000 ពរៀល 
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សេួំរទើ2 - សេួំរពរជើសពរ ើស)សេួំរនើ្ យួៗ ទទលួរន 2េនិទុ( 
A. Jupiter International Airline (JIA) រនចុោះបញ្ា ើពដ្ឋយរតឹ្រតូវជា្ួយោជាា ្រក្ពុជា រួ្  នរកសួង េិជាក្ម និងអគគនាយក

ដ្ឋា នេនធដ្ឋរ ជាអនកជាប់េនធា្របបសវ័យរបកាសចប់េើតខ្ករា ឆ្ន 2ំ018។ JIA រតូវរនកាន់កាប់ 100% ពដ្ឋយរកុ្ហនុនោកាស
ចរេ៍អនតរជាតិពវៀត្្។ JIA រនរបតិបតតិការដឹកជញ្ាូ នអនកព្វើដំពេើ រ និងទំនិញា្ផលូវោកាសទងំកនុងរសុក និងពរៅរសុក។ 
JIA  នការពហាោះពហើររបចនំេៃេើរាជធានើភ្នំពេញ )PP( ពៅោកាសោនតដ្ឋា នអនតរជាតិពខតតពសៀ្រាប)SR) និងការពហាោះពហើររបច ំ         
សរត ហ៍េើ PP ពៅោកាសោនតដ្ឋា នអនតរជាតិរបពទសពវៀត្្)VN)។  
 
កនុងតខ្ើនា ឆ្ន 2ំ018 JIA  រករន និងកត់រានូវចំេូលដូចខាងពរកា្៖ 
 
 ពខតតពសៀ្រាប 

(ដុល្លល ) 
របពទសពវៀត្្ 

(ដុល្លល ) 
នេលសំបុរតយនតពហាោះ 12,100 55,000 
នេលដឹកជញ្ាូ នា្ផលូវោកាស 5,500 8,800 
នេលរដារល 2,200 3,300 
សរុប 19,800 67,100 
 
* ចំេូលទងំអស់រួ្ បញ្ាូ លេនធោករតដលរតូវអនុវតតទងំអស់ ។ 

 
i. ដូច នតចងកនុងតផនកទើ 1.1 ននរបកាសសតើេើោករេិពសសពលើទំនិញ និងពសវា្ួយចំនួន ចុោះនេៃទើ30 តខឧសភា ឆ្ន 1ំ997 និងរបកាស
ពលខ 1133 សហវ.សជេ.េដ ចុោះនេៃទើ 25 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ003 សតើេើការអនុវតតរប្ូលោករេិពសសពលើទំនិញ និងពសវា្ួយចំនួន         
)SPT( ពតើ ចំេូលរបពភ្ទ្្ួយរបស់ JIA តដលរតូវជាប់ោករេិពសស? 
 
1. នេលសំបុរតយនតពហាោះ 
2. នេលដឹកជញ្ាូ នា្ផលូវោកាស 
3. នេលរដារល 
 
A. 1 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
B. 1 និង 2 
C. 1, 2 និង 3 
D. ោម នចំេុច្្ួយខាងពលើ  
 

ii. ពតើអរាោករេិពសសពលើទំនិញ និងពសវា្ួយចំនួន )របសិនពបើអនុវតត(សរ ប់ការដឹកជញ្ាូ នា្ោកាស នចំនួនប៉ោុនាម ន? 
 
A. 10% សរ ប់ការពហាោះពហើរកនុងរសុក និង 0% សរ ប់ការពហាោះពហើរអនតរជាតិ 
B. 10% សរ ប់ទងំការពហាោះពហើរកនុងរសុក និង ការពហាោះពហើរអនតរជាតិ 
C. 3% សរ ប់ទងំការពហាោះពហើរកនុងរសុក និងការពហាោះពហើរអនតរជាតិ 
D. ោករេិពសសពលើទំនិញ និងពសវា្ួយចំនួន រតូវរនពលើកតលង 
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iii. តផែកា្េ័ត៌ នខាងពលើ ពតើចនំនួសរុបអតបពលើធាតុពចញ សរ ប់តខ្ើនា ឆ្ន 2ំ018  នប៉ោុនាម ន? 

 
A. 2,100 ដុល្លល  
B. 7,900 ដុល្លល  
C. 1,800 ដុល្លល  
D. អតប ពលើធាតុពចញ 0%  

 
iv. សនមតថា  JIA  នអតបពលើធាតុចូល ពៅកនុងតខចំនួន 1,200 ដុល្លល  និង នឥេទន អតប ពោងេើតខកុ្ភៈ ឆ្ន 2ំ018 ចំនួន 300
ដុល្លល  ចូរគេនាចំនួន អតប តដលរតូវបង់/ ឥេទន សរ ប់តខ្ើនា ឆ្ន 2ំ018 របស់ JIA ។ 
 
A. អតប តដលរតូវបង់ : 300 ដុល្លល  
B. ឥេទន អតប : 300 ដុល្លល  
C. អតប តដលរតូវបង់ : 600 ដុល្លល  
D. ឥេទន អតប   : 600 ដុល្លល  
 

v. តផែកា្េ័ត៌ នខាងពលើ ចូរគេនាោករេិពសសពលើទំនិញ និងពសវា្ួយចំនួន)SPT( និងររក់រពំដ្ឋោះេនធពលើររក់ចំេូល
)PCIT( តដលរតូវអនុវតតសរ ប់តខ្ើនា ឆ្ន 2ំ018។  

 
A. SPT: 6,100 ដុល្លល  

PCIT: 869 ដុល្លល  
 

B. SPT: 6,000 ដុល្លល  
PCIT: 869 ដុល្លល  
 

C. SPT: 6,100 ដុល្លល  
PCIT: 848 ដុល្លល  
 

D. SPT: 6,000 ដុល្លល  
PCIT: 848 ដុល្លល  
 

B. Sunny Beach Hotel (SBH) រតូវរនកាន់កាប 30% ពដ្ឋយ Sunny Group Hotel (SGH) តដលជារកុ្ហនុន ៉ោ ពឡសុើ និងភាគ
ហនុន 70% ពទៀតកាន់កាប់ពដ្ឋយពល្លកសុខ សំបូរ តដលជារូបវនតបុគគលក្ពុជា។ SBH រតូវរនចុោះបញ្ា ើពដ្ឋយរតឹ្រតូវជា្ួយោជាា ្រ
្ូលដ្ឋា ន ក់េ័នធ កនុងឆ្ន  ំ2012។ សក្មភាេចំបងរបស់ខលួនគឺស ា្ ោរផ្ទក យររ ំតដលរួ្  នពភាជនើយដ្ឋា ន កលឹប/រ និងកលឹបហាត់
ររេ។ 

 
SBH រតូវរនផតល់រយៈពេលពលើកតលងេនធេើរកុ្របឹកាអភ្ិវ់លន៍ក្ពុជាកនុងឆ្ន ដំតដល តដលរួ្  នរយៈពេលគនលឺោះ និងរយៈពេល
ពលើកតលងេនធបើឆ្ន  ំនិងរយៈពេលោទិភាេ្ួយឆ្ន  ំ។ SBH រករនចំេូលពលើកដំបូងរបស់ខលួនេើសក្មភាេោជើវក្មខាងពលើកនុងឆ្ន  ំ
2012 និង នររក់ចំពេញជាប់េនធកនុងឆ្ន បំនាទ ប់។ ខាងពរកា្ជាសាថ នភាេចំពេញ/ខាតរបស់រកុ្ហនុន៖  
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ឆ្ន  ំ ររក់ចពំេញ/ខាតពរកាយគតិេនធ)ដុល្លល ( 

2012 (500,000) 
2013 50,000 
2014 600,000 
2015 2,550,000 
2016 (800,000) 
2017 3,500,000 

 
i. ពោងា្បទបបញ្ាតតិសារពេើេនធ ពតើេនធរ៉ោ តង់ប៉ោុនាម ន តដល SBH រតូវបង់ចំព ោះសក្មភាេោជើវក្មខាងពលើ? 

 
A. ្ួយ : ស ា្ ោរតត្ួយប៉ោុព ណ្ ោះ 
B. េើរ  : ស ា្ ោរ និងពភាជនើយដ្ឋា ន 
C. បើ  : ស ា្ ោរ ពភាជនើយដ្ឋា ន និងកលឹប/ររ 
D. បួន : ស ា្ ោរ ពភាជនើយដ្ឋា ន កលឹប/ររ និងកលឹបហាត់ររេ 
 

ii. ពោងា្ារាងចំពេញ/ខាតខាងពលើ ពតើចំេុច្្ួយតដលរតឹ្រតូវអំេើរយៈពេលពលើកតលងេនធរបស់ SBH ? 
 

A. រយៈពេលពលើកតលងេនធរបស់ SBH រនបញ្ា ប់កនុងឆ្ន 2ំ013 ពដ្ឋយសាររកុ្ហនុនពនោះ នររក់ចំពេញជាប់េនធពៅកនុងឆ្ន ។ំ 
B. រយៈពេលគនលឺោះរនបញ្ា ប់កនុងឆ្ន  ំ 2012 និងរយៈពេលពលើកតលងេនធបើឆ្ន  ំ រនបញ្ា ប់កនុង ឆ្ន  ំ 2015។ SBH  រតូវជាប់េនធពលើ
ររក់  ចំេូលា្អរា 20% កនុងឆ្ន  ំ2016 ភាល ្ៗ។ 

C. រយៈពេលគនលឺោះរនបញ្ា ប់កនុងឆ្ន  ំ 2013 និងរយៈពេលពលើកតលងេនធបើឆ្ន  ំ រនបញ្ា ប់កនុង ឆ្ន  ំ 2016និងរយៈពេលោទិភាេរន
បញ្ា ប់កនុង ឆ្ន  ំ2017។ SBH  រតូវជាប់េនធពលើររក់  ចំេូលា្អរា 20% កនុងឆ្ន  ំ2018 តពៅ។ 

D. រយៈពេលគនលឺោះរនបញ្ា ប់កនុងឆ្ន  ំ 2012 និងរយៈពេលពលើកតលងេនធបើឆ្ន  ំ រនបញ្ា ប់កនុង ឆ្ន  ំ 2015និងរយៈពេលោទិភាេរន
បញ្ា ប់កនុង ឆ្ន  ំ2016។ SBH  រតូវជាប់េនធពលើររក់  ចំេូលា្អរា 20% កនុងឆ្ន  ំ2017 តពៅ។ 

 
 

iii. កនុងតខ្ករា ឆ្ន 2ំ018 រកុ្របឹកាភ្ិរលរបស់ SBH រនសពរ្ចចិតតតបងតចកភាគល្លភ្ចំនួន 500,000 ដុល្លល  ពៅ ា ស់ភាគហនុន
ទងំអស់។ ពោងា្បទបញ្ាតតិសារពេើេនធក្ពុជា ការតបងតចកភាគល្លភ្របស់ SBH រតូវជាប់េនធ្ខលោះខាងពរកា្ ៖ 
 
1. 20% េនធបតនថ្ពលើការតបងតចកភាគល្លភ្ )additional tax on dividend distribution (ATDD)( 
2. 0% ATDD 
3. 14% េនធកាត់ទុកពលើភាគល្លភ្តដលបង់ពៅ SGH  និង្ិនអនុវតត េនធកាត់ទុក ពលើភាគល្លភ្បង់ពៅ ពល្លកសំបូរពទ  
4. 14% េនធកាត់ទុកពលើភាគល្លភ្តដលបង់ពៅ SGH  និង15% េនធកាត់ទុក ពលើភាគល្លភ្បង់ពៅ ពល្លកសំបូរ  
 
A. 1 និង 3 
B. 1 និង 4 
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C. 2 និង 3 
D. 2 និង 4 
 
 
 

iv. កនុងតខ្ើនា ឆ្ន 2ំ018 SBH រនេរងើកនាយកដ្ឋា នគេពនយយរបស់ខលួន និងរនពកើតពឡើងនូវនេលជួលការោិល័យបតនថ្ចំនួន 9,000 
ដុល្លល  កនុង្ួយតខ និងនេលកក់ជួលចំនួន 27,000 ដុល្លល  តដលជួលបនតេើ Mega Building Co., Ltd. (MBC)។ ដូចរនពរៀបរាប់
ពដ្ឋយទើរបឹកាសារពេើេនធរបស់ SBH  រកុ្ហនុន MBC ជារកុ្ហនុនអចលនរទេយកនុងរសុក និងនេលកក់ជួលចំនួន 27,000 ដុល្លល  នឹង
រតូវពរបើររស់ កនុងការកាត់កងនេលជួលរយៈពេលបើតខចុងពរកាយននការជួលរយៈពេលតវង។  នេលជួល និងររក់កក់ខាងពលើ្ិនរួ្
បញ្ាូ ល អតប ា្អរា 10%ពទ។ េនធកាត់ទុកតដលរតូវបង់ពៅ អេដ សរ ប់តខ្ើនា ឆ្ន  ំ2018  នចំនួន៖ 

 
A. 900 ដុល្លល  
B. 2,700 ដុល្លល  
C. 3,600 ដុល្លល  
D. េនធកាត់ទុករតូវរនពលើកតលង  

 
v. ពដ្ឋយពោងា្របកាសពលខ 518 សហវ.របក ចុោះនេៃទើ5 តខឧសភា ឆ្ន 2ំ017 សតើេើការតេនាអំនុវតតេនធកាត់ទុកពលើការតបងតចក       
ភាគល្លភ្ ពតើចំេុចខាងពរកា្្្ួយ/ខលោះតដលរតឹ្រតូវ? 
 

1. េនធកាត់ទុករតូវបង់ ពៅពេលររក់ចំេូលរកាទុករតូវរនបតងវរពៅ្ូល្ន។ 
2. កនុងកំឡុងលក់ភាគហនុន េនធកាត់ទុក្ិនរតូវអនុវតតពលើចំតេក្ូល្ន តដលរន្កេើការបតងវរពចញេើររក់ចំេូលរកាទុក 
ពរកាយគិតេនធពលើររក់ចំេូល។ 

3. េនធកាត់ទុក្ិនរតូវអនុវតត ពៅពេលររក់ចំេូលរកាទុករតូវរនបតងវរពៅ្ូល្នពទ។ 
4. កនុងកំឡុងជរ្ោះបញ្ា ើ ឬរលំ្លយរកុ្ហនុន េនធកាត់ទុករតូវអនុវតតពលើចំតេក្ូល្នតដលរន្កេើការបតងវរពចញេើររក់ចំេូល
រកាទុក ពរកាយគិតេនធពលើររក់ចំេូល។ 

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

 
 
 
C-  

i. កនុងតខឧសភា ឆ្ន 2ំ016 Red Dragon រនពចញវកិក័យប័រតដូចខាងពរកា្ពៅអតេិិជន។ វកិក័យប័រតទងំពនោះរួ្ បញ្ាូ លេនធ
ោករតដលរតូវអនុវតតទងំអស់ )អរាបតូរររក់ 1ដុល្លល រ ៖4,063 ពរៀល(។  
 

ចនំនួកនុងវកិកយ័ប័រត រួ្ បញ្ាូលេនធោករទងំអស់ (ដុល្លល រ) 
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ចំេូលេើជលួបនទប់ 150,000 ដុល្លល រ 
ចំេូលេើលក់ពភ្សជាៈ នជាតិោកុល 50,500 ដុល្លល រ 
ចំេូលេើពសវា ៉ោ សា 18,000 ដុល្លល រ 

 
ចូរគេនាបេុំលេនធោករតដលរតូវអនុវតត (ពវៀរតលងតត អតប នងិររក់រពំដ្ឋោះេនធពលើររក់ចំពេញ )របស់  Red 
Dragon សរ ប់តខឧសភា ឆ្ន ំ 2016។  
A. 25,838,811 ពរៀល 
B. 21,774,145 ពរៀល 
C. 22,181,380 ពរៀល 
D. 22,340,649 ពរៀល 

 
ii. ពោងា្ រា 131 ននចាប់សតើេើសារពេើេនធ  ក់េ័នធនឹងេនធបតនថ្ចំព ោះការបង់េនធខវោះ ពតើចេុំចខាងពរកា្្ខលោះ

តដលរតឹ្រតូវ? 
 
1. បុគគលតដល នការព្វសរបតហស រតូវទទលួខុសរតូវបង់េនធបតនថ្ ា្អរា 10%ននចំនួនររក់េនធតដលបង់
ខវោះ បូកបតនថ្ ការររក់ 2% កនុង្ួយឆ្ន  ំននចនំួនររក់េនធតដលបង់ខវោះសរ ប់តខនើ្ួយៗ ឬចំតេកននតខតដល
ចំនួនររក់េនធខវោះពនាោះ្ិនទន់រនបង់។ 

2. បុគគលតដល នការព្វសរបតហស្ៃន់្ៃរ រតូវទទលួខុសរតូវបង់េនធបតនថ្ា្អរា 25%ននចនំួនររក់េនធ
តដលបង់ខវោះ បូកបតនថ្ការររក់ 2% កនុង្ួយតខ ននចនំនួររក់េនធតដលបង់ខវោះសរ ប់តខនើ្ួយៗ ឬចំតេក
ននតខតដលចំនួនររក់េនធខវោះពនាោះ្ិនទន់រនបង់។ 

3. បុគគលតដល នការព្វសរបតហស្ៃន់្ៃរ រតូវទទួលខុសរតូវបង់េនធបតនថ្ា្អរា 10%ននចនំួនររក់េនធ
តដលបង់ខវោះ បូកបតនថ្ការររក់ 2% កនុង្ួយតខ ននចនំនួររក់េនធតដលបង់ខវោះសរ ប់តខនើ្ួយៗ ឬចំតេក
ននតខតដលចំនួនររក់េនធខវោះពនាោះ្ិនទន់រនបង់។ 

4. កនុងករេើ ការកេំត់េនធជាឯកពាត ភាគើ ររក់េនធបតនថ្រតវូពសមើនឹង 40% ននចំននួររក់េនធតដលបង់ខវោះ បូក
បតនថ្ការររក់ 2% កនុង្យួឆ្ន  ំ ននចំនួនររក់េនធតដលបង់ខវោះសរ ប់តខនើ្យួៗ ឬចំតេកននតខតដលររក់
េនធខវោះ្ិនទន់រនបង់។ 

 
A. 2 និង 3 
B. 1, 3 និង 4 
C. 1 និង 2 
D. 2 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
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iii. កនុងតខ្ើនា ឆ្ន 2ំ018 Cigar Co., Ltd (Cigar) តដលជារកុ្ហនុនតចកចយររ ើ រនពចញវកិក័យប័រត្ួយពៅអនកលក់ដុំ
សំខាន់របស់ខលួន កនុងចនំួនទឹកររក់ 600,000ដុល្លល រ រួ្ បញ្ាូ លេនធោករទងំអស់ សរ ប់ការលក់ររ ើទងំពនោះ។ 
គេពនយយកររបស់ Cigar ្និររកដថាពតើចំននួោករបភំ្លសឺាធារេៈរតូវបង់ពៅោជាា ្រេនធដ្ឋរចំននួប៉ោុនាម នពទ។ 

 
ចូរគេនាចំននួទឹកររក់ោករបំភ្លឺសាធារេៈ តដលរតូវបង់។  

 
A. 15,887 ដុល្លល រ 
B. 17,476 ដុល្លល រ 
C. 3,177 ដុល្លល រ 
D. 18,000 ដុល្លល រ 

 
iv. រកុ្ហនុន ABC Co., Ltd រនកត់រាចេូំល និងចំ្ យកនុងបញ្ា ើការគេពនយយកនុងតខកកកដ្ឋ ឆ្ន 2ំ016 ដូចខាងពរកា្

៖ 
ចេូំល 

 ចំេូលេើការលក់ ចនំួន 500,000 ដុល្លល រ ្ិនរួ្ បញ្ាូ លអតប 
 ររក់កក់ចនំួន 2,200ដុល្លល រ រួ្ បញ្ាូ លអតប េើអតេិិជនលក់ដុំ្យួ សរ ប់ការបញ្ញា ទិញ្ួយ។ អតិេជិននងឹ
បង់នូវចនំួនពៅសល់ ពៅពេល ABC របគល់ទនំិញកនុងសរត ហ៍ទើេើរ ននតខសើហា ឆ្ន ំ 2016។  

 ចំេូលការររក់េើគេនើសនេ ំនកាលកេំត់ចនំួន 900ដុល្លល រ ។ 
 

ចំ្ យ 
 រកុ្ហនុន ABC នាចូំលេើការោិល័យក ត្ លចំនួន 600,000ដុល្លល រ ្ិនរួ្ បញ្ាូ លអតប 
 រកុ្ហនុន ABC រនបង់នេលជលួការោិល័យចំនួន 2,000 ដុល្លល រ ពៅ ា ស់ផទោះ(lessor) រូបវនតបុគគល។ 
 ចំ្យនេលសាងំកនុងតខចនំួន 2,200 ដុល្លល រ រួ្ បញ្ាូ លអតប 
 រេយនត្ួយពរគឿង (4 ពៅអើ  )សរ ប់ពរបើររស់កនុងោជើវក្មនេល 22 ,000ដុល្លល រ រួ្ បញ្ាូ លអតប ទិញេើរកុ្ហនុន
ចុោះបញ្ា ើា្របបេិត។ 

 នេលបនទប់ស ា្ ោរចំនួន 550 ដុល្លល រ រួ្ បញ្ាូ លអតប  សរ ប់ពភ្ាៀវ ន ក់្កេើការោិល        ក ត្ ល។ 
 នេលោហារេើរកុ្ហនុនកនុងរសុក្ួយ សរ ប់េិ្ើជួបពលៀងបុគគលិករបចឆំ្ន ចំនំួន 3,200 ដុល្លល រ រួ្ បញ្ាូ លអត
ប។ 

សនមតថាវកិក័យប័រតទងំអស់រតឹ្រតូវ ឥេទនអតបរបស់ABC សរ ប់តខកកកដ្ឋ ឆ្ន 2ំ016 គឺៈ 
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  
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v. White Bank Cambodia (WB ក្ពុជា( រតូវរនចុោះបញ្ា ើកនុងរបពទសក្ពុជាជា្ួយោជាា ្រ ក់េ័នធកនុងតខ្ករា ឆ្ន 2ំ016។ WB 
ក្ពុជា ជាបុរតស្ព័នធរបស់ WB នេ )្នាោរ េិជា្ួយ( ។ WB ក្ពុជា រនកត់រាសំវធិានពលើឥេទនសរ ប់ឆ្ន 2ំ016 និងឆ្ន ំ
2017 ពៅា្តរ្ូវការរបស់្នាោរក្ពុជាតដល នរាយល្ែិតដូចខាងពរកា្: 

 
សំវធិាន្នពលើឥេទន )Provision on loans) 

បរោិយ 
គតិរតឹ្ នេៃទើ31 តខ្នូ ឆ្ន ំ

2016 
 (ដុល្លល ) 

គតិរតឹ្ នេៃទើ31 តខ្នូ ឆ្ន ំ
2017 

 (ដុល្លល )  
សំវធិាន្នពលើឥេទនថាន ក់្្មា                98,428               123,035  
សំវធិាន្នពលើឥេទនថាន ក់ឃ្ល ពំ្ើល             253,100               316,375  
សំវធិាន្នពលើឥេទនថាន ក់ពរកា្សតង់ដ្ឋ         1,028,890            1,286,113  
សំវធិាន្នពលើឥេទនថាន ក់សងឃយ័          1,406,113           1,757,641  
សំវធិាន្នពលើឥេទនថាន ក់រត់បង់          1,406,113           1,757,641  
សរុប        4,192,644        5,240,805  

 
WB ក្ពុជារនព្វើនិយត័ក្មសំវធិានររក់ក្ាើពៅកនុងការគេនាេនធពលើររក់ចំពេញឆ្ន 2ំ016 របស់ខលួនោ៉ោ ងរតឹ្រតូវ ពៅា្
របកាសពលខ 1535 សហវ ចុោះនេៃទើ23 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ016 ។  ពតើ WB ក្ពុជារតូវព្វើនិយត័ក្មសំវធិានររក់ក្ាើពៅកនុងការគេនាេនធពលើ
ររក់ចំេូល/ចំពេញឆ្ន 2ំ017 របស់ខលួនចំនួនប៉ោុនាម ន? 

A. 24,607  ដុល្លល  
B. 63,275 ដុល្លល  
C. 87,882 ដុល្លល  
D. 351,528 ដុល្លល  
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SBL Co., Ltd (SBL) ជាបុរតស្ព័នធរបស់រកុ្ហនុនអនតរជាតិ្ួយតដលព្វើការផគត់ផគង់ផលិតផលរសាពបៀ។ SBL រនចុោះបញ្ា ើជា្ួយ   
ោជាា ្រក្ពុជាតដល ក់េ័នធ រួ្  នរកសួង េិជាក្ម អគគនាយកដ្ឋា នេនធដ្ឋរ និងរកុ្របឹកាអភ្ិវ់លន៍ក្ពុជា )CDC) ពៅពដើ្តខ្ករា 
ឆ្ន 2ំ017 និងចប់ពផតើ្របតិបតតិការកនុងតខដតដល។  
 
SBL រតូវរនទទួលសាគ ល់ជាគពរ ងវនិិពោគ នលកខេៈស្បតតិរគប់រោន់)គ.ល.គ( ពដ្ឋយ CDC និងរនទទួល លិខិតបញ្ញា ក់ជា
សាថ េរ េើ CDC កនុងតខ្ករា ឆ្ន 2ំ017 និងគពរ ងពនោះទទួលរនរយៈពេលពលើកតលងេនធ តដលកនុងពនាោះរួ្  នរយៈពេលគនលឺោះ រយៈពេល
ពលើកតលងេនធបើឆ្ន  ំនិងរយៈពេលោទិភាេេើរឆ្ន ។ំ 
 
គិតរតឹ្នេៃទើ31 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017 SBL រនរាយការេ៍ារាងតុលយការ និងររយការេ៍ចំនូលដូចខាងពរកា្៖ 
 
រទេយសក្ម  (ដុល្លល )  

 
ោោរព៌លើដើជួល)Freehold buildings on leasehold land(                      5,558,104  

 
កំេយួទ័រ                      1,584,801  

 
 ៉ោ សុើនរេើន  ៉ោ សុើនេតច្លង និងរេយនត                      4,751,678  

 
រទេយរូបើពផេងពទៀត                    13,021,907  

 
ទិញពរគឿងផេ ំ)ឱ្សេជារុកខជាតិ(                      3,600,541  

 
ទិញសំភារៈផលិត                      3,941,694  

 
ទិញផលិតផលបនាទ ប់បនេ ំ 178,213                          

 
ទិញផលិតផលសំពរចសំរាប់ផលិតក្ម )សតុកផលិតផលសំពរច(                         176,323  

 
បំេុលរបតិបតតិការ )Operating debtors(                      4,916,152  

 
គេនើរតូវទទួល/ trade debtors                        307,018  

 
ររក់ខាើ និងការបង់្ុន- ពផេងៗ                         297,450  

 
សាច់ររក់ពៅ្នាោរ                     9,674,454  

 
ឥេទនេនធកាត់ទុក 2,727                             

 
រទេយសក្មពផេងៗ 233,371                          

 
សរុប               48,244,433  

ទុន ា ស់រទេយ នងិបេុំល   

 
្ូល្នភាគទុន                  25,000,000  

 
ចំពេញ/ខាតពៅកនុងការយិបរពិចេទ                      1,368,798  

 
គេនើ ា ស់បំេុល(Trade creditors)                    17,750,185  

 
ររក់កក់របស់អនកតចកចយ Distributors' deposits                     1,000,000  

 
បងគរ - នេលពសវាជំនាញវជិាា ជើវោះ                          96,236  

 
បងគរ - ការព្វើដំពេើ រ និងកំសានត                        541,865  

 
បងគរ - ដឹកទំនិញ តន្ល ៉ោ ក សួយសារនិងពផេងៗ                         890,891  

 
សំវធិាន្ន - របតិបតតិការពផេងៗ                         135,819  

 
បងគរ - ពបៀវតេ និងបុេវល្លភ្  703,479  

 
េនធពលើររក់ចំេូល - ការបង់រ៉ោ ន់សាម ន )Income tax  - provisional payment(                        549,509  
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េនធោករពផេងៗតដលរតូវបង់                       207,651  

 
សរុប               48,244,433  

 
 
ចេូំល   

 
ផលរបរ - រសាពបៀតដលផលិត                    26,828,411  

 
ចំេូលការររក់                            68,168  

 
ចំពេញេើការបតូរររក់ -សំពរចរន 119,468                    

 
ចំពេញេើការបតូរររក់ -របតិបតតិការ -្ិនសំពរចរន                           4,625  

 
ខាតេើការបតូរររក់- របតិបតតិការ-្ិនសំពរចរន                       (2,246) 

 
ចំេូលពផេងៗ 50,000                           

 
សរុប               27,068,426  

ចំ្ យ   

 
នេលពដើ្ផលិតពលើផលិតផលតដលលក់រន-រសាពបៀ 10,574,112                     

 
ពបៀវតេ ល្លភ្ការ ររក់ព ៉ោ ងបតនថ្ និងបុេវល្លភ្                      3,455,458  

 
ពរបង និងសាងំ                         440,021  

 
ចំ្យពលើការពរបើររស់របចឆំ្ន  ំ- អគគិសនើ ទឹក                        542,807  

 
ចំ្យពលើការព្វើដំពេើ រ និងសាន ក់ពៅ                      1,933,888  

 
ជួល និងជួលរយៈពេលតវង                          647,481  

 
ជួសជុល និងតេទ ំ                         177,976  

 
កំសានត                            15,411  

 
រសាវរជាវ និងអភ្ិវ់លន៍                      1,051,482  

 
បង់ពៅអនកតចកចយ - ការពលើកទឹកចិតតតផនក េិជាក្ម 1,731,937                       

 
នេលកនរ្ពជើងសារពផេងៗ ផាយ េិជាក្ម និងនេលលក់                55,522         

 
ោនជំនិោះ- ប័េណពបើករបរ និងេនធពលើ្ព្ារយដឹកជញ្ាូ ន  18,003                            

 
អំព្យ                          42,909  

 
នេលចាប់ សវនក្មខាងពរៅ និងនេលរបឹកាសារពេើេនធ                          179,401  

 
នេលបពចាកពទស - របឹកា IT និងការរគប់រគងគពរ ង IT                      2,018,770  

 
ចំ្យសរ ប់រកុ្របឺកាភ្ិរល                         60,000  

 
ោោរ-៌រលំស់                         410,918  

 
កំេយួទ័រ -រលំស់                          146,116  

 
 ៉ោ សុើនរេើន  ៉ោ សុើនេតច្លង និងរេយនត -រលំស់                         391,514  

 
រទេយរូបើពផេងៗ - រលំស់                         362,848  

 
ខាតការបតូរររក់ - សំពរចរន                         122,753  

 
ធានារា៉ោ ប់រង - ការខូចខាតរទេយសក្ម ការរខំានដល់ោជើវក្ម និង ៉្ោូតូ  
 

                         64,024  

 
លុបពចល- សំភារៈខូចខាត និងពរគឿងផេ ំ                         278,021  

 
លុបពចល - រទេយសក្មពផេងៗ                          41,371  
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ការរគប់រគងសតវលែិត                           41,359  

 
កិចាសនាពសវាសនតិសុខ                        136,849  

 
នេលពសវា្នាោរ 55,418                            

 
សរុប               24,996,368  

   
 ចពំេញ្ុនគតិេនធ                  2,072,058  
   

 
េនធពលើររក់ចំពេញ 

                        
703,260  

   
 ររក់ចពំេញពរកាយគតិេនធ                   1,368,798  
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ស គ ល់: 
 
1. គេនើ ‘ររក់កក់របស់អនកតចកចយ’ រួ្  នរបតិបតតិការដូចខាងពរកា្៖ 

   
a. ររក់កក់ធានាដំបូង ចំនួន 800,000 ដុល្លល  :  ពដើ្បើកាល យជាអនកតចកចយចំបងរបស់ រកុ្ហនុន SBL ភាន ក់ង្ហរនើ្ួយៗរតូវរន
តរ្ូវឱ្យបង់ររក់ធានា ចំនួន  50,000 ដុល្លល  )ោម នការររក់( តដលនឹងរតូវបងវិលសងវញិពៅពេលកិចាសនាភាន ក់ង្ហររតូវរន
បញ្ា ប់។ 
 

b. ររក់កក់សរ ប់នេលបញ្ញា ទិញ ចំនួន200,000 ដុល្លល  ្ិនរួ្ បញ្ាូ លេនធោករតដលរតូវអនុវតត។ ររក់កក់ជាសាច់ររក់ពនោះ  ន
ចំនួនពសមើនឹង 20% នននេលបញ្ញា ទិញ និងរតូវរនទទួលភាល ្ៗ ពរកាយពេលអនកតចកចយ )dealers( ព្វើការបញ្ញា ទិញកនុងតខ្នូ 
ឆ្ន 2ំ017 ។ ទំនិញនឹងរតូវរនដឹកជញ្ាូ នពៅពដើ្តខ្ករា ឆ្ន 2ំ018។ តុលយភាេតដលពៅសល់ននការបញ្ញា ទិញនឹងរតូវទូទត់ 
ោ៉ោ ងយូរបំផុតរយៈពេល្ួយតខ ពរកាយការដឹកជញ្ាូ នទំនិញ។  
 

2. គេនើ ‘ចំេូលការររក់’ គឺជាចំនួនចំេូលការររក់ដុល តដលSBLរនទទួលេើ ររក់ដំកល់ពៅ្នាោរកនុងរសុក្ួយ។ ្នាោរ
រនកាត់ទុកចំនួនររក់េនធកាត់ទុកតដលរតូវអនុវតត ្ុនពេលទូទត់ការររក់ពៅ រកុ្ហនុន SBL ។ រកុ្ហនុន SBL រនកត់រាចំនួន
ររក់េនធកាត់ទុកពនោះ ជាឥេទនេនធ )ពដ្ឋយ នភាា ប់ឯកសារជាភ្សតុាងរតឹ្រតូវ( កនុងគេនើឥេទនេនធកាត់ទុក។   
 

3. រកុ្ហនុន SBL រនពកើតពឡើងចំ្យពបៀវតេបុគគលិក និងចំ្យពលើអតថរបពោជន៍បតនថ្ សរុបចំនួន 4,319,323 ដុល្លល ។ េនធ
ពលើររក់ពបៀវតេ )េបវ( តដលរតូវអនុវតតចំនួន 98,193 ដុល្លល  និងេនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថ្ចំនួន 65,199 ដុល្លល  រតូវរនកាត់ទុក
ពដ្ឋយរកុ្ហនុន SBL និងបង់ពៅអេដ ជាពរៀងរាល់តខ ោ៉ោ ងយូរបំផុត្ុនកាលបរពិចេទកំេត់។   
 

4. កនុងកំឡុងព្វើយុទធនាការផាយ េិជាក្មា្ប ត្ ពខតត កនុងឆ្ន  ំ2017 រកុ្ហនុន SBL រនផតល់នូវគំរូ)samples( ននរសាពបៀតដល
រនផលិតកនុងរសុករបស់ខលួនពៅឱ្យអតិេិជនពដ្ឋយឥតគិតនេល។ តន្លទើផារននផលិតផលទងំពនាោះគឺចំនួន 1,198,542 ដុល្លល  ្ិនរួ្
បញ្ាូ លេនធោករតដលរតូវអនុវតត។ សរ ប់ពោលពៅគេពនយយ រកុ្ហនុន SBL ្ិនរនទទួលសាគ ល់ចំេូលេើផលិតផលគំរូពឡើយ 
ប៉ោុតនតចំ្យពលើការផលិតផលរតូវរនកត់រាកនុងគេនើ ‘ចំ្យពលើការផលិតននផលិតផលតដលលក់រន’ ។   
 

5. គេនើ ‘ជួល និងជួលរយៈពេលតវង ’ គឺជាចំ្យនេលជួលដើ។ ពោងា្កិចាសនាជួលរយៈពេលតវង រកុ្ហនុន SBL រតូវរន
អនុញ្ញា តឱ្យកាត់ទុកនូវចំនួនររក់េនធកាត់ទុកតដលរតូវអនុវតតេើការទូទត់នេលជួលដើរយៈពេលតវង។ 

  
6. កនុងកំឡុងឆ្ន ជំាប់េនធ ភាន ក់ង្ហរលក់ដុំសំខាន់្ួយរនពកើតពឡើងនូវការខាតបង់ោជើវក្មដ៏ពរចើនសនធឹក ពដ្ឋយសារអគគិភ័្យ។ ពដើ្បើោំ

រទដល់របតិបតតិការរបស់ភាន ក់ង្ហរពនោះ រកុ្ហនុន SBL រនផតល់ជំនួយជាររក់)subsidy( ពដ្ឋយឥតលកខខេឌ ចំនួន 250,000 
ដុល្លល ។ ចំនួនពនោះរតូវរនកត់រាកនុងគេនើ ‘បង់ពៅអនកតចកចយ - ការពលើកទឹកចិតតតផនក េិជាក្ម’ កនុងររយការេ៍ចំេូលឆ្ន ំ
2017។ ស្តុលយតដលពៅសល់កនុងគេនើពនោះ គឺជាការពលើកទឹកចិតតជាក់តសតងតដលផតល់ពៅអនកតចកចយតដលរនសពរ្ចនូវ
ចំនួនលក់ដល់ពោលពៅពៅកនុងឆ្ន ។ំ  
 

7. គេនើ  ‘ោនជំនិោះ – ‘ប័េណពបើកបរ និងេនធពលើ្ព្ារយដឹកជញ្ាូ ន’ គឺជាចំ្យរ៉ោ តង់ និងចំ្យេនធពលើ្ព្ារយដឹក
ជញ្ាូ នតដលរនបង់ពៅកនុងឆ្ន ។ំ 
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8. គេនើអំព្យរួ្  នចំនួន 21,500 ដុល្លល  បរចិា កពៅកាករទរកហ្ និងអំព្យសរ ប់បុគគលិកកនុងកំឡុងពេលចូលឆ្ន តំខមរ 
តដលសរុបចំនួន 21,409 ដុល្លល  តដលកនុងពនាោះេនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថ្្ិនទន់រនបង់ពៅពឡើយ។ 
 

9. គេនើ ‘លុបពចល - រទេយសក្មពផេងៗ’ គឺជាចំនួនខាតពលើការលក់ឡានរបស់រកុ្ហនុន។ ពៅនេៃទើ15 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017 រេយនត្ួយ
ពរគឿងរបស់រកុ្ហនុនរនជួបនូវពរោោះថាន ក់ចរាចរេ៍ដ៏្ៃន់្ៃរ្ួយកនុងអំឡុងពេលបំពេញពបសក្មរកុ្ហនុន តដលប ត្ ល់ឱ្យសាល ប់
និពោជិត ន ក់ )តដលព្វើការកនុងនាយកដ្ឋា នលក់របស់ គ.ល.គ(។ ពរកាយេើពរោោះថាន ក់ពនោះ រេយនតពនោះរតូវរនលក់ពចញទងំសភាេ
ខទិចខទើកនុងតន្ល 8,629 ដុល្លល  )្ិនរួ្ បញ្ាូ លេនធោករតដលរតូវអនុវតត(។ រកុ្ហនុនក៏រនផតល់ររក់ចំនួន 20,000 ដុល្លល  សរ ប់េើ្ើ
បុេយសេរបស់និពោជិតពនាោះ ពទោះបើជា្ិន នបទបបញ្ាតតិ្តចងេើការបរចិា ករបពភ្ទពនោះកនុងពោលនពោរយរបស់រកុ្ហនុន 
ឬកិចាសនាការង្ហរក៏ពដ្ឋយ។ ការបរចិា កពនោះរតូវរនកត់រាកកនុងគេនើ ‘ពបៀវតេ បុេវល្លភ្ និងររក់បតនថ្’ របស់គ.ល.គ ។ រកុ្
ហនុន SBL ្ិនរនបង់េនធពលើររក់ពបៀវតេ ឬេនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថ្ចំព ោះការបរចិា កពនោះ ពដ្ឋយសារពនោះ្ិនត្នជាចំតេក
ននររក់ពបៀវតេ ឬអតថរបពោជន៍របស់និពោជិតពឡើយ។ 
 

10. ពដ្ឋយសាររេយនតរតូវរនធានារា៉ោ ប់រង រកុ្ហនុន SBL រនទទួលសំេងធានារា៉ោ ប់រងចំនួន 50,000 ដុល្លល េើរកុ្ហនុនធានារា៉ោ ប់រង
ពៅនេៃទើ 29 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017។ ចំនួនពនោះរតូវរនកត់រាកនុង ‘ចំេូលពផេងៗ’ កនុងររយការេ៍ចំេូល។ 

 
11. ពបៀវតេ និងបុេវល្លភ្បងគរទងំអស់រតូវរនបង់ពៅនេៃទើ27 តខ្ករា ឆ្ន 2ំ018។ ពលើសេើពនោះ ោម នស្តុលយតដល្ិនទន់រនទូទត់ 

តដលរតូវបង់ពៅបុគគលទក់ទិនពទ គិតរតឹ្នេៃទើ31 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017។   
 
12. គេនើ ‘លុបពចល - សំភារៈខូចខាត និងពរគឿងផេ’ំ ស្តុលយចំនួន278,021 ដុល្លល  បូករួ្ ទងំតន្លសំភារៈ និងពរគឿងផេតំដលខូច

ខាតជាក់តសតង តដលរនកំេត់ និងលុបពចលពៅកនុងឆ្ន សំរុបចំនួន 142,202 ដុល្លល ។ ស្តុលយតដលពៅសល់គឺជាសំវធិាន្ន
តដលរនកត់រាពៅនេៃទើ31 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017 ពលើសំភារៈ និងពរគឿងផេតំដលខូចខាតកនុងគេនើ ‘សំវធិាន្ន – របតិបតតិការពផេងៗ’។ 
 

13. ជាទូពៅរាល់ចំ្យទងំអស់ នឯកសារជាភ្សតុាងរតឹ្រតូវ រួ្ ទងំវកិកយបរត អតប តដល នសុេលភាេ និង ោចពរបើររស់
រន។  

 
14. ខាងពរកា្ជាេ័ត៌ នល្ែិតននរទេយសក្ម។ 

 

រទេយសក្ម 
នេលពដើ្ របវតតសិាង្រសត 

(ដុល្លល ) 
នេលលក់ 
(ដុល្លល ) 

ោោរ ៌                5,850,636    
កំេយួទ័រ                  1,668,212    
 ៉ោ សុើនរេើន  ៉ោ សុើនេតច្លង និងរេយនត                  5,001,766            (50,000) 
រទេយសក្មពផេងៗ                13,707,271    

 
រទេយសក្មទងំអស់រតូវរនដ្ឋក់ឱ្យពរបើររស់កនុងឆ្ន 2ំ017 ។ 

 
េ័ត៌ នពផេងៗ: 
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ក( រាល់ចំ្យ និងចំេូល ្ិនរួ្ បញ្ាូ ល អតប និងេនធោករពផេងៗតដលរតូវអនុវតត ពវៀរតលងតត នការបញ្ញា ក់។  
ខ( ពៅនេៃទើ1 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017  SBL រនទទួលវញិ្ញា បនបរតជាអនកជាប់េនធរបពភ្ទ សនិងបញ្ញា ក់ថារកុ្ហនុនពនោះរនកាន់កាប់កំេត់រា 
គេពនយយរនរតឹ្រតូវសរ ប់ឆ្ន 2ំ017 េើអេដ។ 
សេួំរ: 
 
1- ចូរគេនាបេុំលេនធពលើររក់ចេូំលសរុបរបស់រកុ្ ហនុន SLT  សរ ប់ការយិបរពិចេទបញ្ា ប់ពៅឆ្ន  ំ 2017 ពដ្ឋយតផែកា្េ័ត៌ ន
តដលផតល់ឱ្យខាងពលើ ។)16 េនិទុ(  

 
2- តផែកា្េ័ត៌ ន នងិការគេនាេនធពលើររក់ចេូំលខាងពលើ ចូរផតល់របកឹាសតើេើលកខខ័េឌ ននរយៈពេលពលើកតលងេនធរបស់ គ.ល.គ រួ្
បញ្ាូ លទងំកាលបរពិចេទចប់ពផតើ្  នងិកាលបរពិចេទតដលរេំងឹថាបញ្ា ប់។ )4 េនិទុ(  
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សំេួរទើ 4 
 
i. សថិតពៅពរកា្របេ័នធសវ័យរបកាស សូ្េនយល់ល្ែិតសតើេើចំនួនរបពភ្ទននសវនក្មសារពេើេនធ តដលជា្្មាអនុវតតពដ្ឋយអេដ រួ្
ទងំការកំេត់ពដ្ឋយចាប់ )រយៈពេលននការកំេត់េនធពឡើងវញិ( និងពទសទេឌ ្្មា បូករួ្ ទងំអរាការររក់សតើេើការបង់េនធ
យតឺោ៉ោ វ/បង់េនធខវោះ ពដ្ឋយបញ្ញា ក់េើបទបបញ្ាតតិសារពេើេនធតដល ក់េ័នធ ពដើ្បើោរំទពោបល់របស់អនក។ )4 េនិទុ(  

 
ii. កនុងកំឡុងពេលដំពេើ រការសវនក្មសារពេើេនធ សូ្ផតល់របឹកាអំេើនើតិវ ិ្ ើសរ ប់ការតវា៉ោខាងរដារលពលើការកំេត់េនធពឡើងវញិ តដល
កំេត់ពដ្ឋយអេដ ដូច នតចងកនុងបទបបញ្ាតតិសារពេើេនធ។ )4 េនិទុ(  

 
 

(សរុប 8 េនិទុ) 
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សំេួរទើ 5៖  
Lux Clock Co., Ltd (LCC) ជារកុ្ហនុនលក់នាឡកិារនដ និងនាឡកិាជញ្ញា ងំទំពនើប តដលនាចូំលេើហុងកុង។ រកុ្ហនុនពនោះ
រនចុោះបញ្ា ើពៅរដារលសារពេើេនធជាអនកជាប់េនធចុោះបញ្ា ើអតប ចប់ាងំេើចុងឆ្ន 2ំ014។ កនុងតខកញ្ញា  ឆ្ន 2ំ018 រកុ្ហនុនរន
កត់រារបតបិតតិការដូចខាងពរកា្៖ 
 
ចេូំល: USD 
លក់នាឡកិារនដឲ្យអនកតចកចយតដលរនចុោះបញ្ា ើេនធដ្ឋរ 400,000 
ចំនួនលក់សរបុពៅអនកលក់រាយ រួ្ បញ្ាូ លអតប 660,000 
ចំេូលេើការជួសជុលនាឡកិារនដ និងេយួរជញ្ញា ងំ រួ្ បញ្ាូ លអតប 8,800 
លិខិតឥេទន -អនកលក់រាយពសនើឲ្យ LCC សងររក់តដលរនគតិពលើស (1)  (11,000) 

 

ចំ្ យ: 

 

USD 
នាចូំលនាឡកិារនដ នងិេយួរជញ្ញា ងំេើហុងកុង 700,000 
ររក់តខបុគគលិកសរ ប់តខកញ្ញា  ឆ្ន 2ំ018 100,000 
ទិញឡានតូច១ពរគឿង នងិឡានដឹកទនំិញ ១ពរគឿងសរ ប់ព្វើទើផារ (2) 64,000 
ជួលអនកជំនាញេើហុងកុង និងរកុ្ហនុនកនុងរសកុ (3) 25,000 
តកល្ែរហាង 9,000 
ទិញពរបង ៉ោ សនូតនិងសាងំ រួ្ បញ្ាូ លអតប 29,900 
ផាយ េិជាក្មា្ទូរទសេន៍ 12,000 
  

 
ស គ ល់ 

a. ទឹកររក់ទងំអស់្ិនរួ្ បញ្ាូ លអតបពទ ពលើកតលងតត នតចងពផេងេើពនោះ។  
b. ការទូទត់ឲ្យអនកជាប់េនធចុោះបញ្ា ើ អតប ទងំអស់  នវកិកយបរតោកររតឹ្ រតូវ។ 

 
េត៌ នបតនថ្  : 
c.  (1)គេពនយយកររបស់រកុ្ ហនុន LCC រនពចញលិខតិឥេទន ពដ្ឋយសារវកិកយបតត្ួយតដលពចញពៅឱ្យអនកលក់
រាយ ន ក់ កនុងចំននួ11,000 ដុល្លល  រួ្ បញ្ាូ លអតប ពរចើនជាងតន្លពដើ្។ ពលើសេើពនោះ គេពនយយករក៏រនរបកាស
និងបង់េនធជូនពៅនាយកដ្ឋា នសារពេើេនធកនុងតខសើហា ឆ្ន 2ំ018 ពហើយផងតដរ។ ពៅនេៃទើ24 តខកញ្ញា  អនកលក់រាយរក
ព ើញថា រនបង់ពលើស នងិពសនើសុំបងវិលសងររក់េើរកុ្ហនុន   LCC វញិ។ 

 
d.  (2) ឡានតូច នងិឡានដឹកទនំិញ ទិញេើរកុ្ហនុនចុោះបញ្ា ើអតប។  រេយនតតូច Corolla 2014 សរ ប់បុគគលកិតផនក
ផាយ េិជាក្ម ព្វើដំពេើ រពៅពខតត នេល 20,000 ដុល្លល រ ្ិនរួ្ បញ្ាូ លអតប ពហើយឡានដឹកទនំិញសរ ប់ការ
ពរៀបចំក្មវ ិ្ ើផាយ េិជាក្មនេល 44,000 ដុល្លល រ ្និរួ្ ទងំអតប ។   
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e. (3) ពសវាក្មរយៈពេល2តខ េើអនកជំនាញ ្កេើហុងកុង គតិនេល 10,000 ដុល្លល រ ចំននួពៅសល់ជាចំ្យពសវាបង់
ឲ្យរកុ្ហនុនសងិាបុរ ើតដលបពងកើតពឡើងពៅក្ពុជា ។ 

f. ឥេទនអតបពោងេើតខសើហា  ឆ្ន 2ំ018  នចំននួ 55,០០០ ដុល្លល រ។ 
 
 

សនំរួ 
 គេនាោករពលើតន្លបតនថ្ តដល LCC  រតូវបង់សរ ប់តខកញ្ញា  ឆ្ន 2ំ018។ )12េនិទុ( 
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វញិ្ញា សាប្រលងសាកលបង 
ខែធ្ន ូ2018 

 
ចម្លើយ 
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ចពំម្លើយទើ 1 
i) B 
ការបែងបែកភាគលាភ  ដុលាា រ 

ម្ចា ស់ភាគហ ុៃៃិវាសៃជៃ (60% ជាកម្មសិទធ)  180,000 
ម្ចា ស់ភាគហ ុៃអៃិវាសៃជៃ (40% ជាកម្មសិទធ)  120,000 
   

ពៃធកាត់ទុកល ីការបែងបែកភាគលាភ   
ម្ចា ស់ភាគហ ុៃៃិវាសៃជៃ  ល ីកប ងពៃធ 
ម្ចា ស់ភាគហ ុៃអៃិវាសៃជៃ  16,800 

   
ែណុំ ពៃធសរុែ  16,800 

 
ii) D 
iii) C 
 

ពៃធែបៃែម្ល ីការបែងបែកភាគលាភ(ATDD)  ដុលាា  
ភាគលាភប្ែកាសលែញពីប្ាក់ែំលណញមុ្ៃគិតពៃធ (ក)        250,000  
ពៃធែបៃែម្ល ីការបែងបែកភាគលាភ តាម្អប្តា 20 % (ខ)        50,000  
   

ពៃធកាត់ទុកល ីការបែងបែកភាគលាភ   
មូ្ ដ្ឋា ៃគិតពៃធកាត់ទុក (ក - ខ) (គ) 200,000  
ពៃធកាត់ទុកតាម្អប្តាកាត់ែៃែយ 10 % លោងតាម្DTA  20,000 

   
ែណុំ ពៃធសរុែ         70,000  

 
iv) C 
  ែៃំៃួរមួ្ែញ្ជូ   អតែ  
 ប្ាលែៀរ     7,931                                     
 ទឹកសុទធ 9,900                                             
   

  
មូ្ ដ្ឋា ៃគតិពៃធ 

(ម្ៃិរមួ្ែញ្ជូ   អតែ )  
អតែ ប្ាលែៀរ (ក) 7,210                                            
 ទឹកសុទធ 9,000                                             
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 សរុែ (ខ) 16,210                                           
 អតែ តាម្អប្តា 10% 1,621                                             
   
អាករែភំាាឺធារណៈ 
សរំាែ់ប្ាលែៀរ 

មូ្ ដ្ឋា ៃគតិពៃធ 
[(ក)/1.03 x 20%] 

                                           
1,400 

 អប្តា 3%                                                     
 អាករែភំាាឺធារណៈ 42                                                  
   
ប្ាក់រលំដ្ឋោះពៃធល ីប្ាក់ែណូំ  (PCIT) PCIT = (ខ) x 1% 162.10 

 
v) D 
vi) C 
vii) A 
viii) C 
 
ែរោិយ 
 

ែៃំៃួម្ៃិរមួ្ែញ្ជូ   អតែ 
(ដុលាា ) 

អប្តាពៃធកាត់ទុក 
ពៃធកាត់ទុក

(ដុលាា ) 
ទិញភាពយៃតពីប្កុម្ហ ុៃផ ិតភាពយៃតកនុងប្សុក 4,000  ល ីកប ងពៃធ (*) - 
ទិញភាពយៃតពីប្កុម្ហ ុៃផ ិតភាពយៃតលប្ៅប្សុក 10,000  14%   1,400  
នលាជួ ែង់លៅភាន ក់ងារអែ ៃប្ទពយ 2,000  ល ីកប ងពៃធ (**) - 

សរុែ 1,400  
 
(*) លោងតាម្ លសែកតីជូៃដំណឹង ល ខ 18410.អពដ លែញលដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ែុោះលៅនលៃទី3 បខវែិឆិកា ឆ្ន 2ំ016 
ការទូទាត់លៃោះ ប្តូវាៃល ីកប ងពីពៃធកាត់ទុក រហូតដ ់ែុងឆ្ន  ំ2018។ 
(**) លោងតាម្ប្ែកាសខាងល ី ការទូទាត់ែំណាយនលាជួ ប្តូវាៃល ីកប ងពីពៃធកាត់ទុក។ 
 
ix) C 

អនកផត ់កម្ា ី ែណំាយការប្ាក់ែងគរ អប្តាពៃធកាត់ទុក ពៃធកាត់ទុក 
លប្ៅប្សុក                65,000 10% (*)  650  
កនុងប្សុក                 4,333 15%  650  
សរុែ    1,300  

 

(*) លោងតាម្ប្ែកាសល ខ 1129 ែុោះនលៃទី17 បខតុលា ឆ្ន 2ំ017 ែំណាយការប្ាក់បដ ែង់លៅលប្ៅប្សុកលដ្ឋយប្កុម្ហ ុៃម្ីប្កូ
ហរិញ្ញវតែុកនុងប្សុក គឺប្តូវជាែ់ពៃធកាត់ទុកតាម្អប្តាកាត់ែៃែយ 10 %។ 
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x) A 
xi) D 
xii) B 
xiii) D 
 
 
 
 
 
xiv) D 
 

 

 

ឆ្ន  ំ
ប្ាក់ែលំណញ
ជាែ់ពៃធ 

ប្ាក់ពៃធខាត 
ខាតបដ អៃុញ្ញញ ត
ឱ្យកាត់កងកនុង
ការយិែរលិែឆទ 

ខាតែូកលោងបដ 
អៃុញ្ញញ តឱ្យកាត់កង 

លោង 

លរៀ  លរៀ  លរៀ  លរៀ  លរៀ  
2008 - 2,000,000  1,800,000 កាត់លែញ 
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 
2013 1,000,000  - - - 
2014 8,000,000  - - - 
សរុែ 9,800,000 12,000,000 8,000,000 9,800,000 1,000,000 

 

 
xv) B 
 

 

ពៃធល ីប្ាក់លែៀវតសសប្ម្ចែ់លលាកឧតតម្ សប្ម្ចែ់បខOctober 2018 

 USD RIEL 
ប្ាក់លែៀវតសមូ្ ដ្ឋា ៃ 2,500  

ប្ាក់ែុលរប្ែទាៃ 500  

លែៀវតសជាែ់ពៃធមុ្ៃៃិយត័កម្មប្ាក់កាត់កង 3,000  

អប្តាែតូរប្ាក់ 1ដុលាា រ= 4,000លរៀ    
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ជាលរៀ   12,000,000 

ប្ាក់កាត់ែៃែយកូៃកនុងែៃទុក(150,000 * 2)  300,000 

ែំៃួៃជាែ់ពៃធជាលរៀ   11,700,000 

ពៃធល ីប្ាក់លែៀវតសល ីទឹកប្ាក់ 8,500,000 
លរៀ  ដំែូង 

 690,000 

ពៃធល ីប្ាក់លែៀវតសសំរាែ់សម្តុ យលសសស ់ 
:   3,200,000 *15% 

 480,000 

សរុែពៃធល ីប្ាក់លែៀវតសប្តវូែង់  1,170,000 
 

 

 

ពៃធល ីអតែប្ែលោជៃ៍ែបៃែម្សប្ម្ចែ់លលាកឧតតម្ សប្ម្ចែ់បខOctober 2018 

ពៃធល ីអតែប្ែលោជៃ៍ែបៃែម្(ToFB) 

ជួ ផទោះ US$ 300 

ប្ាក់ែងវិ សងវញិល ីនលាាលាលរៀៃសប្ម្ចែ់កូៃប្សីទាងំ2 US$ 700 

ToFB @ 20% US$ 200 

ToFB ជាលរៀ  800,000 Riel 
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ចពំម្លើយទើ 2 
បផនក A 
i) A 
ii) B 
iii) A 

 នលាសំែុប្តយៃតល ោះ នលាដឺកទំៃិញ នលា រដាា  សរុែ អតែ ល ីធាតុលែញ 
 SR VN SR VN SR VN  
ទឹកប្ាករ់មួ្ែញ្ាូ  ពៃធអាករទាងំអស ់ 12,100 55,000 5,500 8,800 2,200 3,300 
ទឹកប្ាកមិ់្ៃរមួ្ែញ្ាូ   អតែ/1.1 11,000 55,000 5,000 8,800 2,000 3,000 
អតែ@ 10% 1,100 N/A 500 N/A 200 300 2,100 
អតែ@ 0% N/A - N/A - N/A N/A - 

 
*  បផែកតាម្ម្ចប្តា 59 ៃិង 64 នៃែាែ់សតីពីារលពីពៃធ  អនកជាែ់ពៃធតាម្រែែសវ័យប្ែកាសទាងំអស់ ប្តូវាៃតប្ម្ូវឱ្យគិត
ែញ្ាូ   អតែ តាម្អប្តា 10% ល ីការផគត់ផគង់ជាែ់អាករ។ លៃោះរមួ្ែញ្ាូ  ការដឹកជញ្ជូ ៃកនុងប្ែលទសកម្ពុជា ៃិងនលាលសវាលផសងៗ។ 
  
លោងតាម្ម្ចប្តា54 នៃអៃុប្កឹតយ សដីពីអាករល ីតនម្ាែបៃែម្ អប្តា អតែ  0% ប្តូវអៃុវតតែំល ោះលសវាកម្មបដ ាៃែំលពញលៅ
លប្ៅប្ែលទសៃិង សប្ម្ចែ់ទំៃិញនាលំែញ។ លៃោះរមួ្ែញ្ាូ  ទាងំការផគត់ផគង់ការដឹកជញ្ជូ ៃអៃតរជាតិឬលសវាបដ ទាក់ទិៃៃិងការ
ជញ្ជូ ៃអៃតរជាត។ិ 
 
ដូលែនោះ ប្ែតិែតតិករអាកាសែរណ៍ប្តូវាៃតប្ម្ូវឱ្យគិតែញ្ាូ   អតែ 10% ល ីសំែុប្តសប្ម្ចែ់លជីងល ោះលហរីកនុងប្សុក។ ឧ. លជីង
ល ោះលហរីពីភនំលពញលៅលសៀម្រាែ ៃិងនលាដឹកទំៃិញ។ សប្ម្ចែ់លជីងល ោះលហរីពីភនំលពញលៅលវៀតណាម្ ៃិងនលាដឹកទំៃិញលនាោះ ការ
ល្វីដំលណីរលៃោះប្តូវាៃលគចាត់ទុកថាជាលជីងល ោះលហរីអៃតរជាតិ ៃិង ជាែ់អតែ 0% ។ 
 
សូម្កត់សម្ចគ  ់ថា អតែ 10% ប្តូវអៃុវតតែំល ោះនលារដាា បដ ប្តូវាៃគិតល ីនលាលសវា សប្ម្ចែ់ការផ្លា ស់ែតូរឬ ុែលចា នៃសំ
ែុប្ត។  ។  នលារដាា ទាងំលៃោះម្ិៃ ក់ព័ៃធៃឹងការដឹកជញ្ជូ ៃអនកដំលណីរឬទំៃិញពីប្ែលទសកម្ពុជាលនាោះល យី។ ដូលែនោះ ការែង់
នលាលសវាទាងំលៃោះៃឹងជាែ់ អតែ 10% លៅលព បដ លសវាកម្មប្តូវាៃែំលផញលៅកនុងប្ែលទសកម្ពុជា។ 

 

iv) C 
ឥណទាៃអាករល ីតនម្ាែបៃែម្លោង 300 
អាករល ីធាតុែូ  សំរាែ់បខ កុម្ភៈ 2018 1,200 
អាករល ីធាតុលែញ សំរាែ់បខ កុម្ភៈ 2018 (2,100) 
អាករល ីតនម្ាែបៃែម្ បដ ប្តវូែង់ (600) 
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v) D 
 

 SR VN សរុែ 
ផ រែររមួ្ែញ្ាូ   អតែ 19,800 67,100 86,900 
អតែ (1,800) (300) (2,100) 
ផ រែរម្ិៃរមួ្ែញ្ាូ   អតែ 18,000 66,800 848,000 
PCIT @ 1% 180 668 848 
    
នលាសំែុប្តយៃតល ោះរមួ្ែញ្ាូ  ពៃធទាងំអស់ 12,100 55,000 67,100 
នលាសំែុប្តយៃតល ោះម្ិៃរមួ្ែញ្ាូ   អតែ 11,000 55,000 66,000 
មូ្ ដ្ឋា ៃគិតអាករពិលសស(A)/1.1 10,000 50,000 60,000 
អាករពិលសស @ 10% 1,000 5,000 6,000 

 
 

បផនក B 
i) A 

 
*លោងតាម្ប្ែកាសល ខ 1821 សហវ.ប្ែក ែុោះនលៃទី ២៥ បខ្នូឆ្ន  ំ២០១៥ សកម្មភាពនានាបដ ទាក់ទិៃៃិងសកម្មភាពអាជីវ
កម្មប្តូវាៃចាត់ទុកជាសកម្មភាពអាជីវកម្មបតម្ួយ។ ឧ. សណាា គារបដ ម្ចៃកាឹែកំាៃត លភាជៃីយដ្ឋា ៃ កបៃាងម្ច៉ា សា ៃិង កាឹែ
 ត់ប្ាណឬសកម្មភាពលផសងៗនៃសកម្មភាពសណាា គារបដ សែិតលៅលប្កាម្ការប្តួតពិៃិតយលដ្ឋយផ្លទ  ់ពីអនកជាែ់ពៃធបតម្ួយ 
ៃិងសែិតកនុងទីតាងំរមួ្ជាម្ួយសណាា គារ គឺប្តូវែង់ពៃធា៉ា តង់បតម្ួយ ។ 

 

ii) D 
iii) C 
iv) D 

*លោងតាម្លសែកតីបណនាលំ ខ ១៨៤១០ អពដ ែុោះនលៃទី ៣ បខវែិឆិកាឆ្ន  ំ២០១៦ ប្កុម្ហ ុៃអែ ៃប្ទពយ (MBC) 
លៅកម្ពុជាម្ចៃកាតពវកិែាកាត់ពៃធកាត់ទុក 10% លៅលព ទូរទាត់នលាឈ្នួ អែ ៃប្ទពយលៅលអាយម្ចា ស់លដីម្នៃអែ ៃ
ប្ទពយ ។ ប្ែសិៃលែីប្កុម្ហ ុៃអែ ៃប្ទពយ ជួ អែ ៃប្ទពយែៃតជូៃដ ់អតិលិជៃរែស់ខាួៃ )ឧ .SBH បដ ជាអនកជាែ់
ពៃធតាម្រែែសវ័យប្ែកាស SBH ម្ិៃចាាំែ់ កាត់ទុកពៃធល ីការជួ ពីប្កុម្ហ ុៃអែ ៃប្ទពយលនាោះលទ។ 

 
v) C 
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បផនក C 

i 

D 

ែៃំៃួកនុងវកិកយ័ែប័្ត រមួ្ែញ្ាូ  ពៃធអាករទាងំអស ់
(ដុលាា រ) [ក] 

ែៃំៃួ ម្ៃិរមួ្ែញ្ាូ  
អតែ [ខ=ក/1.1] 

មូ្ ដ្ឋា ៃគតិអាករ
ពលិសស/អាករល ី
ការាន កល់ៅ/អាករ
ែភំាាឺធារណៈ 

 [គ=ខ/(1+ឃ)] 

អាប្តាពៃធ
អាករ 
[ឃ] 

ពៃធអាករសរុែ 
[ង=គ x ឃ] 

ែំណូ ពជីួ ែៃទែ ់ 150,000  136,363.64   133,689.84  2%  2,673.80  
ែំណូ ពី ក់លភសជជៈម្ចៃជាតិ
អាកុ  

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

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

សរុែជាលរៀ  @4,063 22,340,649 
 

ii D 

iii 

C 
  ដុលាា រ  
ែំៃួៃរមួ្ែញ្ាូ  អតែ [ក] 600,000 
ែំៃួៃម្ិៃរមួ្ែញ្ាូ  អតែ [ខ=ក/1.1] 545,455 
មូ្ ដ្ឋា ៃគិតអាករែំភាឺាធារណៈ គ= [ខ/1.03] 529,568 
អាករែំភាឺាធារណៈប្តូវែង់ គ@២០%@ 3% 3,177 

 

iv 

D 
ែណំាយ ែៃំៃួរមួ្

ែញ្ាូ  អតែ 
មូ្ ដ្ឋា ៃគតិ 
អតែ 

អតែល ីធាតុែូ 
បដ អៃុញ្ញញ តឱ្យ

កាត់កង 

សម្ចគ   ់

 នាែូំ ផ ិតផ    600,000.00 60,000.00   
ជួ ការោិ ័យ  2,000.00   -   
ាងំ  2,200.00   -     

ម្ិៃអៃុញ្ញញ តឱ្យកាត់កងជា     
អតែល ីធាតុែូ  លោងតាម្
អៃុប្កឹតយសតីពីអតែ ម្ចប្តា31 

ឡាៃ(4លៅអី) 22,000.00   -    
នលាែៃទែ់សណាា គារ  550.00  -  -    
 នលាអា រ 3,200.00  -  -    

សរុែជាដុលាា    60,000.00   
 

 

 
 
ែណូំ  ែៃំៃួរមួ្ែញ្ាូ   អតែ មូ្ ដ្ឋា ៃគតិអតែ អតែ ល ីធាតុលែញ 
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 ក់   500,000.00 50,000  
ប្ាក់កក់ 2,200.00  2,000.00  200.00  
ែំណូ ការប្ាក់ 900.00  - -    
សរុែជាដុលាា  3,100 502,000.00 50,200.00 

 
សរុែអតែ ល ីធាតុែូ សប្ម្ចែ់បខកកកដ្ឋ 2016 50,200    
សរុែអតែ ល ីធាតុលែញសប្ម្ចែ់បខកកកដ្ឋ 2016 (60,000)    

ែៃំៃួឥណទាៃអតែសប្ម្ចែ់បខកកកដ្ឋ 2016 (9,800) 
  
 

 
 

 

v 

C 
 
Provision schedule 

Description Balance as 31 
December 2016 

Balance as 31 
December 2017 

Increase/ 
(Decrease) 

Provision on normal loans             98,428       123,035  24,607  

Provision on special mention loans           253,100         316,375     63,275  

Grand total 87,882  
 
Based on Article 8 of Prakas no. 1535 MEF.PrK dated 23 December 2016, provision for normal and special mention 

loans are not allowed for deduction for tax on profit purpose.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ចពំម្លើយទើ 3 
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1. ការគណនាពៃធប្ាក់ែណូំ  ( CIT ) 

  
  សរំាែ់បខ 12ែុងឆ្ន 2ំ017 
 
 

  សគំា  ់ ដុលាា  ដុលាា  
        

ប្ាក់ែលំៃញមុ្ៃពៃធតាម្វធិាៃគណលៃយយ     2,072,058  
        
ែូក       

រ ំសគ់ណលៃយយ   
           

1,311,396  
  

ការខាតែង់ការែតូរប្ាក់ម្ិៃទាៃ់សលប្ម្ែាៃែុងឆ្ន  ំ2017    
                

2,246  
  

ែំណាយលៅល ីការកំាៃត   
                

15,411  
  

ការលកីៃល ងីនៃសំវធិាៃ្ៃ W1 
             

135,819  
  

ពៃធប្ាក់លែៀវតសបដ ប្កុម្ហ ុៃលែញជំៃួស   
                        

-    
  

ឥណទាៃពៃធកាត់ទុកល ីការប្ាក់   
                        

-    
  

អំលណាយសំរាែ់ែុគគ ិក N1 
               

21,409  
  

ឧែតែម្ភលៅភាន ក់ងារ N2 
            

250,000  
  

ប្ាក់កក់ល ីការែញ្ញជ ទិញ (Unearned revenue) N3            200,000    
ការផគត់ផគង់ទំៃិញលដ្ឋយម្ិៃគិតនលា N4          1,198,542    

ការខាតពីការ ក់ប្ទពយសម្បតតិរយៈលព បវងតាម្គណលៃយយ   
                

41,371  
  

ការល្វីវភិាគទាៃសែបុរសលអាយែុណយសពែុគគ ិក  N2  
              

20,000  
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ការ ែ់លែញៃូវសតុកខូែគុណភាព   
                        

-    
  

សរុែ     3,196,194  
        
ដក៖       
រ ំស់ារលពីពៃធ    (5,116,376)   

ែំណាយធានារា៉ា ែ់រង   
                        
-    

  

ការែំលណញលៅល ីការែតូរប្ាក់ម្ិៃទាៃ់ាៃសលប្ម្ែឆ្ន  ំ2017           (4,625)   
សរុែ     (5,121,001) 
       
ែំណូ ដុ មុ្ៃល្វីការវភិាគទាៃសែបុរស ៃិងៃិយត័កម្មការប្ាក់     147,251  
       
ែូក៖ ែំណាយសែបុរស្ម៍្បដ ម្ិៃអាែកាត់កងាៃ         13,062  
        
ែណូំ ជាែ់ពៃធកនុងការយិែរលិែឆទ             160,313  
        

ដក៖ ការខាតែង់ពៃធលោងពីឆ្ន មុំ្ៃ     
                        

-    
        
ែណូំ ជាែ់ពៃធ              160,313  
        

CIT @ 0%     
                      

-    
        

ដក៖ ឥណទាៃពៃធកាត់ទុក   
             

(2,727) 
       (2,727) 

          
        

ឥណទាៃពៃធកាត់ទុកលោងលៅមុ្ខ     
          

(2,727) 
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សគំា ៖់ 
N1: លដ្ឋយបផែកល ីបផនកទី 5.6.6 នៃប្ែកាសសតីពីពៃធល ីប្ាក់លែៀវតស ការកម្ាៃតលដ្ឋយម្ល្ោាយណាម្ួយបដ  ក់ព័ៃធ
ៃឹងសកម្មភាពទាងំលៃោះម្ិៃអាែកាត់កងាៃលទសំរាែ់លគា ែំណង CIT ។ ដូលែនោះកាដូសប្ម្ចែ់ែុគគ ិកកនុងឱ្កាសែុណយែូ ឆ្ន ំ
លមីបដ ម្ចៃតនម្ា 21 409 ដុលាា រអាលម្រកិបដ ម្ិៃប្តូវាៃែង់ជាអតែប្ែលោជៃ៏ែបៃែម្ គឺម្ិៃអាែកាត់កងលទ។ 
 
N2: លដ្ឋយបផែកល ីបផនកទី 5.10.3 ការែរចិាា គម្ិៃអាែកាត់កងាៃលទសំរាែ់លគា ែំណង CIT ។ ការែរចិាា គលវកិាែំៃួៃ 
250.000 ដុលាា រជាឧែតែម្ភលដីម្បគីាបំ្ទដ ់ភាន ក់ងារៃិងែូ រមួ្កនុងពិ្ីែុណយសពែុគគ ិកបដ ម្ិៃអាែកាត់កងាៃសប្ម្ចែ់
លគា ែំណងរែស់ CIT ។ 
 
N3: លោងតាម្ប្ែកាសពៃធល ីប្ាក់ែំលណញ ប្ាក់ែំណូ ប្តូវបតកត់ប្តាលៅលព ផគត់ផគង់។ ែំល ោះការផគត់ផគង់ទំៃិញឬលសវា
លព ផគត់ផគង់គឺជាលព លវលាមុ្ៃលគនាលព បដ អនកផគត់ផគង់ប្តូវលែញវកិក័យែ័ប្ត (ល  គឺកនុងរយៈលព ប្ាពំីរនីលៃែនាទ ែ់ ទំៃិញ
ប្តូវាៃដឹកជញ្ជូ ៃឬលសវាប្តូវាៃល្វីល ងីឬែនាទ ែ់ពីការទូទាត់ប្តូវាៃទទួ ) ៃិងលព បដ អនកផគត់ផគង់លែញ វកិក័យែ័ប្ត។ 
លដ្ឋយារបតទឹកប្ាក់20%ែំៃួៃ 20.000 ដុលាា រប្តូវាៃទទួ ភាា ម្ៗ ែនាទ ែ់ពីអនកបែកចាយាៃដ្ឋក់ែញ្ញជ ទិញកនុងបខ្នូឆ្ន  ំ
2017 ខណៈលព បដ ទំៃិញៃឹងប្តូវាៃផត ់ឱ្យលៅលដីម្បខម្ករាឆ្ន  ំ2018 ប្ាក់កក់ជាប្ាក់ែំណូ ជាែ់ពៃធលៅឆ្ន  ំ2017 ។ 
 
N4: ម្ចៃបផនកជាលប្ែីៃលៅកនុងប្ែកាសពៃធល ីប្ាក់ែំលណញ បដ លម្ី លៅល ីចាត់ទុកការដ្ឋក់ល ីតនម្ានៃអំលណាយឬទំៃិញ
បដ ប្តូវាៃផគត់ផគង់តិែជាងតនម្ាពិតប្ាកដរែស់ពួកលគជាែំណូ បដ បដ ប្តូវកំណត់ពៃធ។ តនម្ាទីផារនៃទំៃិញ
ឬអំលណាយ លដ្ឋយឥតគិតនលាបដ ាៃផត ់ជូៃអតិលិជៃប្តូវបតែូកែញ្ជូ  ម្កវញិជាប្ាក់ែំណូ ជាែ់ពៃធកនុងការគណនាពៃធ
CIT។ 
N5: សប្ម្ចែ់លគា ែំណង CIT ឆ្ន  ំ2017 SBL ប្តូវជាែ់CITតាម្អប្តា 0% (លដ្ឋយលហតុថា SBL លៅបតសែិតកនុងរយោះលព 
ល ីកប ងពៃធ) ៃិងប្តូវាៃល ីកប ងពីពៃធអែបែរម្ច 1% ល ីែំណូ សរុែប្ែចាឆំ្ន  ំលដ្ឋយSBL ាៃទទួ វញិ្ញញ ែៃែ័ប្ត
អៃុលលាម្ភាព (ម្ចស) ៃិងការែញ្ញជ ក់ពីកំណត់ប្តាគណលៃយយប្តឹម្ប្តូវ ពីអគគនាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ។ វញិ្ញញ ែៃែ័ប្តម្ចៃសុព 
ភាពរយៈលព ពីរឆ្ន ។ំ 
 
ប្ែម្ចណវ ី្  ី1៖  តារាងសំវធិាៃ្ៃ 
 

ែរោិយ សម្តុ យលដមី្ប្គា សម្តុ យបខ ្នូ 2017 លកៃីល ងី/លយែុោះ 
សំវធិាៃ្ៃ – ប្ែតិែតតិការលផសងៗ -       135,819  135,819  
សរុែរមួ្ 135,819 

 
 
ប្ែម្ចណវ ី្  ី2៖  រ ំសា់រលពពីៃធ 
 

ប្ទពយសកម្ម នលាប្ែវតដាិស្ដសដ 
ែូកែបៃែម្
ឆ្ន  ំ2017 

ផ ពកីារ
 ក់ 

មូ្ ដ្ឋា ៃរ ំស់
2017 

ថាន ក់ 
អប្តា
រ ំស ់

រ ំស2់017 
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ថាន ក់ 1: អគារ 5,850,636 - - 5,850,636 1 5% 292,532 
ថាន ក់ 2: កុំពយូទ័រ 1,668,212  - - 1,668,212 2 50% 834,106  
ថាន ក់ 3: ម្ច៉ា សីុៃប្ពីៃ កូពី 
ៃិងឡាៃ  

5,001,766  - (8,629) 4,993,137 3 25%  1,248,284  

ថាន ក់ 4: ប្ទពយរូែិយលផសងៗ 13,707,271  - - 13,707,271 4 20% 2,741,454  
 26,227,885 -  26,219,256   5,116,376 
ប្ែម្ចណវ ី្  ី3៖ វភិាគទាៃសែបុរស 

 ដុលាា  
ែំណូ ដុ មុ្ៃល្វីៃិយត័កម្មវភិាគទាៃសែបុរស              147,251  
ែូក៖ វភិាគទាៃសែបុរស                21,500  
 ែំណូ ៃិយត័កម្មសំរាែ់គណនាែំណាយសែបុរស្ម៍្អតិែរមិ្ចរអាែកាត់កង
ាៃ              168,751  
 សែបុរស្ម៍្អតែិរមិ្ចរអាែកាត់កងាៃ@ 5%                  8,438  
ែំណាយ សែបុរស្ម៍្អតិែរមិ្ចរអាែកាត់កងាៃកនុងឆ្ន  ំ                  8,438  
 ែណំាយសែបុរស្ម៍្ែូកែញ្ជូ  វញិ              13,062  

 
2. លោងតាម្ែាែ់សតីពីវៃិិលោគ (LoI) លហយីបផែកតាម្ ិខិតលៅវញិ្ញញ ែៃែ័ប្តែុោះែញ្ជ ី គ. .គ រែស់ SBL រយោះលព ល ីក
ប ងពៃធរែស់ គ. .គ រមួ្ម្ចៃរយៈលព គៃាឹោះ(trigger period) + រយោះលព ែីឆ្ន  ំ+ រយៈលព អាទិភាព។ រយៈលព គៃាឹោះគឺ
ជារយៈលព បដ ចាែ់លផដីម្លៅនលៃបដ វញិ្ញញ ែៃែ័ប្តែុោះែញ្ជ ីែុងលប្កាយប្តូវាៃលែញលដ្ឋយ CDC ៃិងែញ្ា ែ់លៅនលៃែុងលប្កាយនៃ
ឆ្ន ជំាែ់ពៃធបដ ជានលៃណាម្ួយលកីតល ងីមុ្ៃលគ រវាងករណីទាងំពីរលៃោះ ៖ 
      - ប្ែសិៃលែQីIPទទួ ាៃប្ាក់ែំណូ ពីសកម្មភាពវៃិិលោគទាក់ទងៃឹងការ ក់ទំៃិញឬលសវាកម្ម ជាឆ្ន ជំាែ់ពៃធទី 3 
ែនាទ ែ់ពឆី្ន ជំាែ់ពៃធបដ ែំណូ ប្តូវាៃទទួ ជាល ីកដំែូង។ 
 

- ប្ែសិៃលែី QIP ទទួ ាៃប្ាក់ែំលណញជាែ់ពៃធ ជាឆ្ន ជំាែ់ពៃធមុ្ៃឆ្ន បំ្ាក់ែំលណញប្តូវាៃទទួ ជាល ីកដំែូង។ 
 
ការផ ិតប្ាលែៀរកនុងប្សុកប្តូវាៃផត ់ឱ្យៃូវ QIP លៅកនុងបខម្ករាឆ្ន  ំ2017 លហយីាៃទទួ  ការល ីកប ងពៃធបដ រមួ្ម្ចៃ 
រយៈលព គៃាឹោះ+រយោះលព ែីឆ្ន ៃំិងរយៈលព អាទិភាពពីរឆ្ន ។ំ 
 
លដ្ឋយបផែកល ីការគណនាCIT ខាងល ី SBL ទទួ ាៃប្ាក់ែំលណញជាែ់ពៃធកនុងឆ្ន ដំំែូងនៃប្ែតិែតតិការ។ កនុងករណីលៃោះរយៈ
លព គៃាឹោះ ាៃែញ្ា ែ់ភាា ម្ៗ។ រយោះលព ែីឆ្ន ៃំឹងចាែ់លផតីម្ពីឆ្ន  ំ2017 ដ ់ឆ្ន  ំ2019 ែនាទ ែ់ម្កគឺរយៈលព អាទិភាពពីរឆ្ន ចំាែ់
ពីឆ្ន  ំ2020 ដ ់ឆ្ន  ំ2021 ។ ដូលែនោះរយៈលព ល ីកប ងពៃធរែស់ប្កុម្ហ ុៃ SBL ៃឹងចាែ់លផតីម្ពីឆ្ន  ំ2017 ដ ់ឆ្ន  ំ2021 ។ ប្កុម្
ហ ុៃSBL ៃឹងជាែ់ពៃធCITតាម្អប្តា 20% ចាែ់ពីឆ្ន  ំ2022 តលៅ។ 
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ែលំម្ាយីទ ី4: 
 
i.ប្ែលភទនៃសវៃកម្មពៃធដ្ឋរ: 
 
ជាទូលៅម្ចៃសវៃកម្មពៃធដ្ឋរពីរប្ែលភទ បដ ល្វីល ងីលដ្ឋយ អគគនាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ។ ម្ចៃដូែជា៖ 
 
សវៃកម្មលពញល ញ(comprehensive tax audit) - ល្វីសវៃកម្មពៃធលដ្ឋយនាយកដ្ឋា ៃសវៃកម្មសហប្គាស (EAD) នៃ អគគ
នាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ។ EAD ៃឹងល្វីការពិៃិតយល ងីវញិៃូវពៃធទាងំអស់រមួ្ទាងំពៃធប្ែចាឆំ្ន ៃំិងពៃធប្ែចាបំខ។ ជាក់បសតង ពៃធប្ែចាំ
ឆ្ន បំដ ប្តូវាៃល្វីសវៃកម្មលដ្ឋយ EAD ប្តូវាៃចាត់ទុកថាែិទែញ្ជ ែ់។ 
 
សវៃកម្មម្ចៃកប្ម្ិតឬសវៃកម្មល ី ិខិតាន ម្ (limited or desk audit) - ល្វីសវៃកម្មលដ្ឋយនាយកដ្ឋា ៃប្គែ់ប្គងអនកជាែ់
ពៃធដ្ឋរ្ំ (LTD) ឬាខាពៃធដ្ឋរ (TB) នៃអគគនាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ។ នាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ្ំ (LTD) /ាខាពៃធដ្ឋរ (TB) អាែ
ពិៃិតយលម្ី បតពៃធប្ែចាបំខៃិងម្ិៃបម្ៃ ពពធប្ែចាឆំ្ន លំទ។ ឆ្ន ជំាែ់ពៃធបដ ប្តូវាៃល្វីសវៃកម្មលដ្ឋយ LTD / TB លៅបតប្តូវល្វី
សវៃកម្មពៃធែបៃែម្លទៀតលដ្ឋយប្កុម្ការងារ EAD ។ វាជាលរឿង្ម្មតាសប្ម្ចែ់ពៃធបដ ប្តូវាៃល្វីសវៃកម្មលដ្ឋយ LTD / TB 
បដ ប្តូវាៃល្វីសវៃកម្មម្តងលទៀតលដ្ឋយ EAD ។  
 
រយោះលព កណំត់ពៃធ: 
 
លោងតាម្ម្ចប្តាទី 117 នៃែាែ់ពៃធដ្ឋរ (LoT) រយោះលព ល្វីសវៃកម្មពៃធ គឺម្ចៃរយៈលព ែីឆ្ន គំិតចាែ់ពីការដ្ឋក់ ិខិត
ប្ែកាសពៃធ ឬ រហូតដ ់ដែ់ឆ្ន លំែីម្ចៃការរាងំសទោះការអៃុវតតៃ៍ែាែ់ពៃធដ្ឋរឬ លៅលព ណាម្ួយលដ្ឋយម្ចៃការយ ់ប្ពម្ជា
លាយ កខណ៍អកសរពីអនកជាែ់ពៃធ។ 
 
 កយថា "រាងំសទោះការអៃុវតតែាែ់ពៃធដ្ឋរ" ប្តូវាៃកំណត់ោ៉ា ងទូ ំទូលាយរមួ្ែញ្ាូ  ទាងំការម្ិៃាៃរកាទុកកំណត់ប្តាប្តឹម្
ប្តូវ ការខកខាៃម្ិៃាៃជូៃដំណឹងដ ់រដាា ារលពីពៃធៃូវរា ់ការផ្លា ស់ែតូរកនុងការែុោះែញ្ជ ីពៃធ ការខកខាៃកនុងការដ្ឋក់
 ិខិតប្ែកាសពៃធបដ គាម ៃប្ាក់ពៃធប្តូវែង់ ឬ ការម្ិៃផត ់សិទធិលដីម្បែូី ប្តួតពិៃិតយកត់ប្តាគណលៃយយ។ 
 
ពៃ័ិយៃងិអប្តាការប្ាក់: 
 
តាម្ែាែ់សតីពីារលពីពៃធ(LoT) ការែង់ពៃធខវោះណាម្ួយអាែប្តូវពិៃ័យ 10%, 25% ឬ 40% នៃែំៃួៃបដ ខវោះលហយីៃឹងការ
ប្ាក់ 2% កនុងម្ួយបខ។ ប្ែសិៃលែីអនកជាែ់ពៃធសម័ប្គែិតត ែង់ប្ាក់ពៃធបដ ខវោះ ការពិៃ័យៃិងការប្ាក់ល ីការែង់យតឺោ៉ា វគឺ: 
 

 10% ប្ែសិៃលែីការែៃំួៃបដ ែង់ខវោះម្ចៃតិែជាង 10% នៃែំណុ ពៃធសរុែ  ែូកៃឹងអប្តាការប្ាក់ 2%កនុងម្ួយបខ ឬ 
 25% ប្ែសិៃលែីែំៃួៃបដ ែង់ខវោះលប្ែីៃ«ជាង 10% នៃែំណុ ពៃធសរុែ  ែូកៃឹងអប្តាការប្ាក់ 2%កនុងម្ួយបខ ។ 
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អនកជាែ់ពៃធអាែប្ែឈ្ម្ៃឹងការពិៃ័យជាអតិែរម្ចែំៃួៃ 40% ៃិង ការប្ាក់ 2% កនុងម្ួយបខ ប្ែសិៃលែីអាជាា ្រពៃធដ្ឋរ កំៃត់
ពៃធជាឯកលតាភាគី។ លៅកនុងការអៃុវតត GDT ជា្ម្មតាអៃុវតតការពិៃ័យ 25% ប្ែសិៃលែីលគ លជឿថាអនកជាែ់ពៃធាៃសហការកនុង
អំ ុងលព សវៃកម្មពៃធដ្ឋរ។ 
 
ii.ៃតីវិ ិ្ សីប្ម្ចែ់ការតវា៉ា  ៃងឹការកៃំត់ពៃធល ងីវញិៃម្ចៃដូែខាងលប្កាម្: 
 
តាម្ម្ចប្តាទី 118 នៃែាែ់ារលពីពៃធ រដាា ារលពីពៃធប្តូវលែញលសែកដីជូៃដំណឹងអំពីការកំណត់ពៃធល ងីវញិ (NoTR) លៅ
អនកអនកជាែ់ពៃធ លហយីប្តូវែញ្ជូ ៃ NoTR លៅការោិ ័យប្ែមូ្ ពៃធកនុងរយៈលព  30 នលៃែនាទ ែ់ពីកា ែរលិែឆទលែញ។ ែនាទ ែ់ពី
ទទួ ាៃ NoTR អនកជាែ់ពៃធអាែដ្ឋក់ ិខិតតវា៉ាជាផាូវការជាម្ួយលៅ GDT ប្ែសិៃលែីពួកលគម្ិៃយ ់ប្សែជាម្ួយៃឹងការល្វី
កំៃត់ល ងីវញិលៅកនុង NoTR ។ 
 
ការតវា៉ាទ ី1: 
 
អនកជាែ់ពៃធៃឹងប្តូវាៃចាត់ទុកថាាៃទទួ យក NoTR ផាូវការ ប្ែសិៃលែីពួកលគម្ិៃាៃល្ាីយតែលៅៃឹង GDT កនុងរយៈលព  
30 នលៃនៃនលៃល្វីការែនាទ ែ់ពីនលៃទទួ  ិខិត។ ពួកលគប្តូវបតផត ់ៃូវមូ្ ដ្ឋា ៃប្តឹម្ប្តូវសប្ម្ចែ់ការជំទាស់លៅល ីការកំណត់ពៃធ
ល ងីវញិ លៅកនុង ិខិតតវា៉ា រែស់ពួកលគៃិងភាជ ែ់ជាម្ួយ NoTR ៃិងឯការជាែ់ ក់ព័ៃធឬ ភសតុតាងលផសងលទៀត។ លៅលព 
 ិខិតតវា៉ា ប្តូវាៃែញ្ជូ ៃលៅ អគគនាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ  អគគនាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ម្ចៃរយៈលព  60 នលៃល្វីការចាែ់ពីនលៃទទួ 
 ិខិតលដីម្បពីិៃិតយៃិងលដ្ឋោះប្ាយ លហយីល្ាីយតែលៅៃឹងអនកជាែ់ពៃធៃូវការសលប្ម្ែែិតតលមី។ 
 
 ិខតិកណំត់ពៃធល ងីវញិបកតប្ម្វូ ទ ី2: 
 
ប្ែសិៃលែីអនកជាែ់ពៃធយ ់ប្ពម្ជាម្ួយ  NoTRបដ ាៃបកតប្ម្ូវ លនាោះពួកលគប្តូវែង់ែំណុ ពៃធបដ កំណត់ពៃធល ងីវញិែូក
ជាម្ួយៃឹង ការពិៃ័យៃិងអប្តាការប្ាក់ លដ្ឋយបផែកល ី NoTRបដ ាៃបកតប្ម្ូវ លនាោះ លៅ អគគនាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ ។ ែ៉ាុបៃត
ប្ែសិៃលែីអនកជាែ់ពៃធលៅម្ិៃយ ់ប្ពម្ជាម្ួយ NoTR លនាោះពួកលគអាែជំទាស់លៅៃឹង NoTR បដ ាៃបកតប្ម្ូវ លដ្ឋយដ្ឋក់
 ិខិតតវា៉ា ល ីកទី 2 លៅប្កុម្ប្ែឹកាអាជាា កណាត  ារលពីពៃធ (TAC) កនុងរយៈលព  30 នលៃល្វីការចាែ់ពីកា ែរលិែឆទទទួ 
 ិខិត ៃិងលផាីរែាែ់ែំ ងនៃការជំទាស់លៅ អគគនាយកដ្ឋា ៃពៃធដ្ឋរ លដ្ឋយបផែកល ីម្ចប្តា 123 នៃែាែ់ារលពីពៃធ ៃិងម្ចប្តា 
15 នៃប្ែកាសល ខ 1470។ លៅលព បដ  ិខិតជំទាស់ប្តូវាៃែញ្ជូ ៃលៅ TAC   ពួកលគម្ចៃរយៈលព  60 នលៃល្វីការពិៃិតយ
ៃិងលដ្ឋោះប្ាយករណីលៃោះលហយីល្ាីយតែលៅៃឹងអនកជាែ់ពៃធ។ 
 
ែណដឹ ងតុលាការ ៖ 
 
ប្ែសិៃលែីអនកជាែ់ពៃធម្ិៃយ ់ប្សែៃឹងការសលប្ម្ែរែស់ TAC ពួកលគអាែនាយំកករណីលៃោះលៅតុលាការម្ចៃសម្តែកិែាកនុង     
រយៈលព  30 នលៃល្វីការែនាទ ែ់ពីទទួ ាៃការសលប្ម្ែែិតត។ 
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ែលំម្ាយីទ ី5: 
 

គណនា ឥណទាៃ/ប្ាក់អតែបដ  LCC ប្តវូែង់សប្ម្ចែ់បខ September 2018 
ការគណនាអតែល ីធាតុលែញ Given Working VAT Base VAT Output 

VAT 
 USD  USD USD  Rate USD  

ែណូំ            

 ក់នា ិការនដឲ្យអនកបែកចាយបដ ាៃែុោះែញ្ជ ី
ពៃធដ្ឋរ 

400,000 - 400,000 10% 40,000  

 ក់សរុែលៅអនក ក់រាយ រួម្ែញ្ាូ  អតែ 660,000 660,000/1.1 600,000 10% 60,000 

ែំណូ ពីការជួសជុ នា កិារនដៃិងពយួរជញ្ញជ ងំរួម្
ែញ្ាូ  អតែ 

8,800 8,800/1.1 8,000  10% 800  

ការគិតល ីសពីអនក ក់រាយ (11,000) (11,00/1.1) (10,000) 10% (1,000) 

សរុែ       99,800  

      

ការគណនាអតែល ីធាតុែូ  Given Working Base for 
VAT 

VAT 
Rate 

Input 
VAT 

ែណំាយ           

នាែូំ នា ិការនដ ៃិងពយួរជញ្ញជ ំងពីHong Kong 700,000 - 700,000 10% 70,000  

ប្ាក់បខែុគគ ិកសប្ម្ចែ់បខSeptember 100,000 - - - -  

ទិញឡាៃតូែ១លប្គឿង )ម្ិៃអាែសំុឥណទាៃ អតែ (ៃ
ៃិងឡាៃដឹកទំៃិញៃិងសម្ចភ រៈ១លប្គឿងសប្ម្ចែ់ល្វីទីផារ 
(2) 

44,000 - 44,000 10% 4,400 

ជួ អនកជំនាញពីប្ែលទសសវីសៃិងប្កុម្ហ ុៃកនុង
ប្សុក (3) 

15,000  15,000 10% 1,500 

បក ម្ែរ ង 9,000 - 9,000 10% 900 

ទិញលប្ែងម្ច៉ា ស ូតៃិងាងំរួម្អាករ 29,900 - - - - 

ផាយ ណិជជកម្មតាម្ទូរទសសៃ៍ 12,000  - 12,000  10% 1,200  

សរុែ      78,000  

ឥណទាៃអតែលោងពីបខសី  ឆ្ន 2ំ018 55,000       55,000 

      

ឥណទាៃអតែសប្ម្ចែ់បខកញ្ញញ  ឆ្ន 2ំ01៨     34,200  
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