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រយៈពពលអនុញ្ញា ត 
អំនាន និងពរោងគំនិតពលើចពមលើយ   :15នាទើ 
សំពេរ      :3ព ៉ោ ង 
 
តរមវូពោយពឆលើយរគប់សំេួរទងំររ។ំ 
អរាពនធ និងររក់បនថយមូលដ្ឋា នកំេត់ពនធ នបង្ហា ញពៅទំព័រទើ1 និងទើ2។ 
 
ហាមពបើកវញិ្ញា សាររបឡងរហូតទល់តត នការអនុញ្ញា តពើពមរបពោគ។ 
 
កនុងអំឡុងពពលព្វើអំនាន និងពរោងគំនិត ពបកខជនរបលងោចកត់រារនតតពលើវញិ្ញា សារ
របលងតតប៉ោុព ណ្ ោះ។ ពបកខជនរបលងមិនរតូវសរពសរពលើរកដ្ឋសចពមលើយ រហូតទល់តត នការ
អនុញ្ញា តពើពមរបពោគ។ 
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ការតេនាបំតនថម 
1. រាល់ការគេនា និងចពមលើយ តរមូវពោយគេនារតឹមពលខគត់ជាររក់ដុល្លល រ ឬររក់ពរៀល។ ចំនួនពលខពសមើនឹង 0.5 ពឡើងពៅ រតូវ

បង្រងគប់ពោយពសមើ 1។ 
2. រាល់ការតបងតចកទងំអស់ តរមូវពោយគិតរតឹមតតពលខតដលពកៀកបំផុត។ 
3. រាល់ការង្ហរគេនាទងំអស់តរមូវពោយបង្ហា ញ ពលើកតលងតតសំេួរពរជើសពរ ើស។ 
4. ពដើមបើទទួលរនពិនទុ រាល់ការគេនាគួររតូវបញ្ញជ ក់ពដ្ឋយពរបើសញ្ញា ពលខសូនយ “0” ពោយរនសមរសបចំព ោះចំេូល ឬ ចំ្យ

ពលើកតលងពនធ មិនជាប់ពនធ ឬក៏មិនតរមូវពោយព្វើនិយត័កមម។  
 
អរាពនធ នងិ ររក់បនថយមូលដ្ឋា នកេំត់ពនធពផេងៗ 
ខាងពរកាមពនោះគឺជាអរាពនធ និងររក់បនថយមូលដ្ឋា នកំេត់ពនធពផេងៗសរ ប់ពរបើកនុងការពឆលើយសំេួរ។ 
 
ោករពលើតនមលបតនថម (អតប) 
អរាសតង់ដ្ឋ: 10% 
ការនាពំចញ: 0%  
ការផគត់ផគង់ពលើកតលងោករ: ោម ន (ការផតត់ផគង់តដលជាប់ោករពលើធាតុចូល) 
  
ពនធពលើររក់ចពំេញ (ពបច) 
អរាសតង់ដ្ឋ: 20% 
រយៈពពលពលើកតលងពនធ: 0% 
 
ពនធកាត់ទុក 
ពនធកាត់ទុកពលើចំេូលការររក់ពើគេនើសនេ ំនកាលកំេត់ជាមួយ្នាោរកនុងរសុក: 6% 
ពនធកាត់ទុកពលើចំេូលការររក់ពើគេនើសនេោំម នកាលកំេត់ជាមួយ្នាោរកនុងរសុក: 4% 
 
ពនធពលើររក់ពបៀវតេ (ពបវ) 
ររក់បនថយមូលដ្ឋា នកំេត់ពនធចំព ោះកូនកនុងបនទុក និងសហព័ទធតដលមិន នការង្ហរព្វើខាងពរៅគឺ 150,000 ពរៀលសរ ប់ ន ក់កនុងមួយ
តខ។ 
 
អរា ពបវ សរ ប់នវិាសនជន 
ភាគពបៀវតេរបចតំខរតូវជាប់ពនធ (ពរៀល) ររក់ពនធបូកបនតននកំរតិររក់ពបៀវតេ 

ខពស់បំផុតកនុងចពនាល ោះនើមួយៗ 
អរាពនធ 

   
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 ពបវ សរ ប់អនវិាសនជន 
អរាពេរ: 20% 
 
ពនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថម 
អរាពេរ: 20% 
 
ោករបភំលសឺាធារេៈ  
អរា 3% 
 
ោករពលើការសាន ក់ពៅ  
អរា 2% 
 
ោករពពិសសពលើទនំញិ នងិពសវាមយួចនំនួ (អពទស)  
អរា 3%, 10%, 30% ឬ 35%  ពោងាមរបពភទទំនិញ និងពសវា 
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តប្ម្វូពោយព្លើយប្របស់ណួំរទងំប្រ ំ
សេួំរទើ1 - សេួំរពរជើសពរ ើស)សេួំរនើមយួៗ ទទលួរន 2ពនិទុ( 
 
i. Bing-go Manufacturer Co., Ltd. (BMC) ជារកុមហនុនផលិតកនុងរសុក )តដលរនចុោះបញ្ជ ើកនុងឆ្ន  ំ 2000 ( ពដើមបើផគត់ផគង់តខេ          

អគគិសនើពៅអតិេិជនពរៅរសុក ។ រកុមហនុន BMC រតូវរនកាន់កាប់ ភាគហនុន 60% ពដ្ឋយរកុមហនុន Bing-go International កនុង
ទើរកុងចកាា និង ភាគហនុន 40% រតូវរនកាន់កាប់ពដ្ឋយ រកុមហនុន Curious Packaging Company (CPC) តដល ន        
មូលដ្ឋា នកនុងរបពទសកមពុជា។ ពៅពដើមឆ្ន  ំ 2017 រកុមហនុន BMC រនតបងតចកភាគល្លភពើររក់ចំពេញរកាទុករបស់ខលួន ពរកាយ
គិតពនធពលើររក់ចំេូលាមអរាសតង់ដ្ឋរបស់ខលួន ចំនួន300,000 ដុល្លល  ពៅ ច ស់ភាគហនុនរបស់ខលួន។   

 
ពតើបំេុលពនធសរុបតដលអនុវតតពលើការតបងតចកភាគល្លភ តដលរតូវកាត់ទុកពដ្ឋយ BMC ចំនួនប៉ោុនាម ន? 
 
A. 25,200 ដុល្លល  
B. 43,200 ដុល្លល  
C. 42,200 ដុល្លល  
D. ោម នចំពលើយ្មួយខាងពលើ 
 

ii. រកុមហនុន CPC រនកត់រាភាគល្លភខាងពលើតដលទទួលរនពើរកុមហនុន BMC ជាចំេូលពផេងៗពៅកនុងររយការេ៍ចំេូលកនុង
ឆ្ន  ំ2017 របស់ខលួន។  
 
ពតើចំេុច្មួយខាងពរកាមតដលរតឹមរតូវ ទក់ទិននឹងការអនុវតតពនធដ្ឋរចំព ោះចំេូលភាគល្លភ សរ ប់រកុមហនុន CPC ? 
 
A. ភាគល្លភតដលរនទទួលពើ BMC រតូវជាប់ពនធពលើររក់ចំេូល ាមអរា 20% កនុងឆ្ន ជំាប់ពនធ 2017 ។ 
B. ភាគល្លភតដលរនទទួលពើ BMC រតូវរចួពនធពលើររក់ចំេូល កនុងឆ្ន ជំាប់ពនធ 2017 ។ 
C.  ពនធកាត់ទុកពលើការតបងតចកភាគល្លភ ោចព្វើការពសនើសំុជាឥេទន ពដើមបើកាត់កងនឹងបំេុលពនធពលើររក់ចំេូល ឆ្ន 2ំ017។  
D. ោម នចំពលើយ្មួយខាងពលើ 

 
iii. រកុមហនុន Glory Cosmetics Cambodia (GCC) ជាបុរតសមព័នធរបស់រកុមហនុន Glory Cosmetics International (GCI) តដល

 នមូលដ្ឋា នកនុងរបពទសសឹងាបុរ ើ។ រកុមហនុន GCC រនចុោះបញ្ជ ើជាមួយរកសួង ក់ព័នធកនុងរបពទសកមពុជា កនុងឆ្ន  ំ2015។ ចប់ាងំពើ
ពពលចុោះបញ្ជ ើរបស់ខលួន រកុមហនុន GCC រនអនុវតតរសបពៅាមបទបបញ្ាតតិពនធដ្ឋរកនុងរសុក។ ឆ្ន ហំរិញ្ាវតថុ និងឆ្ន ជំាប់ពនធរបស់រកុម
ហនុន GCC គឺបញ្ច ប់ពៅនេងទើ31 តខ្នូ។  

 
កនុងតខមើនា ឆ្ន 2ំ018 រកុមហនុន GCC រនសពរមចចិតតតបងតចកភាគល្លភពើររក់ចំពេញរកាទុកកនុងកំឡុងរតើ សទើមួយ ននឆ្ន ំ
2018 ពៅ GCI ចនំួន 500,000 ដុល្លល ។ សំខាន់ជាងពនោះ កនុងកំឡុងតខកុមភៈ ឆ្ន 2ំ018 រកុមហនុន GCC រនទទួលលិខិតបញ្ញជ ក់ពើ
ោជាា ្រពនធដ្ឋរកមពុជាថា រកុមហនុន GCI និង រកុមហនុន GCC  នលកខេៈសមបតតិទទួលរននូវអតថរបពោជន៍ពនធដ្ឋរ ពដ្ឋយពោង
ពៅាមកិចចរពមពរពៀងពជៀសយកពនធរតួតោន រវាងរបពទសកមពុជា -  របពទសសឹងាបុរ ើ។  

 
ចូរគេនាបំេុលពនធតដលរតូវអនុវតត ចំព ោះការយកររក់ចំពេញពៅវញិខាងពលើនាពពលទូទត់ររក់ពនាោះ។ 
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A. 170,000 ដុល្លល  
B. 100,000 ដុល្លល  
C. 70,000 ដុល្លល  
D. 140,000 ដុល្លល  
 

iv. រកុមហនុន Tu Entertainment Co., Ltd. (TEC) ជារកុមហនុនចុោះបញ្ជ ើកនុងរសុក តដលព្វើរបតិបតតិការជាររ)Pub) កនុងរាជធានើ             
ភនំពពញ។ រកុមហនុន TEC រនទញិរសាពបៀ និងទឹកសុទធពើអនកផលិតកនុងរសុកមួយ កនុងរបពទសកមពុជា ពដើមបើផគត់ផគង់សរ ប់ររពនោះ។ 
កនុងតខមិេុនា ឆ្ន 2ំ018 រកុមហនុន TEC រនរបភពររក់ចំេូលដូចខាងពរកាម។ 

 
1. ការលក់រសាពបៀ : 7,931 ដុល្លល  (រមួបញ្ចូ លពនធ/និងោករទងំអស់( 
2. ការលក់ទឹកសុទធ: 9,900 ដុល្លល  (រមួបញ្ចូ លពនធ/និងោករទងំអស់( 
 
ចូរគេនាពនធោកររបចតំខតដលរតូវអនុវតតចំព ោះរបតិបតតិការលក់ខាងពលើ។  
 
A. អតប ពលើធាតុពចញ = 1,621ដុល្លល , ោករបំភលឺសាធារេៈ (PLT) = 210 ដុល្លល , និងររក់រពំដ្ឋោះពនធពលើររក់ចំេូលរកុមហនុន  

(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 នចំពលើយ្មួយខាងពលើ 

 
v. ភរារនព្វើការឱ្យរកុមហនុនធានារា៉ោ ប់រងអនតរជាតិមួយអស់រយៈពពលររឆំ្ន ។ំ ពដ្ឋយសារការបំពពញការង្ហររបកបពដ្ឋយភាពរបពសើរ

របស់ោត់ និពោជករបស់ោត់រនចត់ាងំឱ្យោត់ពៅបំពពញពបសសកមមការង្ហរជាលកខេៈអនតរជាតិកនុងរបពទសអូង្រសាត លើរយៈ
ពពលបើតខចប់ាងំពើនេងទើ 1 តខកកកដ្ឋ ឆ្ន 2ំ018 ដល់នេងទើ30 តខកញ្ញា  ឆ្ន 2ំ018។ កនុងកំឡុងពពលបំពពញការង្ហរជាលកខេៈអនតរជាតិ
របស់ោត់ ោត់ទទួលរនររក់ពបៀវតេរបស់ោត់ពើសហរោសតដលជារបពទស ច ស់ផទោះ )គឺរបពទសអូង្រសាត លើ( ខេៈកិចចសនា
ការង្ហររបស់ោត់បនតពៅកនុងសហរោសរបពទសពដើមកំពេើ ត )គឺរបពទសកមពុជា(។ 
 
កនុងកំឡុងពពលបំពពញការង្ហរជាលកខេៈអនតរជាតិរបស់ោត់ ពតើចំេុច្មួយខាងពរកាមរតឹមរតូវ? 
 
A. ភរារតូវរនចត់ទុកជានិពោជិតអនិវាសនជន។ ដូចពនោះ ោត់មិន នកាតពវកិចចសារពពើពនធ )គឺពនធពលើររក់ពបៀវតេ( កនុង
របពទសកមពុជាពទ កនុងកំឡុងពពលបំពពញការង្ហរពនោះ។ 

B. ពទោះបើជាសកមមភាពការង្ហររបស់ោត់ព្វើពឡើងកនុងរបពទសអូង្រសាត លើ ភរាពៅតតរតូវរនចត់ទុកថាជានិពោជិតនិវាសនជន            
កមពុជា តដលរតូវជាប់ពនធពលើររក់ពបៀវតេ)ពបវ( កនុងរបពទសកមពុជាពលើរបភពររក់ចំេូលការង្ហរទងំអស់របស់ោត់ )គឺរមួ
បញ្ចូ លររក់ពបៀវតេតដលរករនកនុងរបពទសអូង្រសាត លើ(។ 

C. ភរារតូវរនចត់ទុកជានិពោជិតអនិវាសនជន។ ដូចពនោះ ររក់ពបៀវតេតដលទទួលរនកនុងរបពទសអូង្រសាត លើរតូវរនចត់ទុកជា
ចំេូលរបភពបរពទស តដលមិនរតូវជាប់ពនធពលើររក់ពបៀវតេកនុងរបពទសកមពុជាពទ។ 

D. ោម នចំពលើយ្មួយខាងពលើ 
 

vi. តផែកពលើចាប់សតើពើសារពពើពនធ និងរបកាសសតើពើពនធពលើររក់ពបៀវតេ និពោជិតរតូវរនអនុញ្ញា តឱ្យពសនើសំុកាត់បនថយមូលដ្ឋា នកំេត់
ពនធចំព ោះកូនកនុងបនទុក និងសហព័ទធ។ ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះផតល់សិទធិសរ ប់ការកាត់បនថយមូលដ្ឋា នកំេត់ពនធពនោះ? 
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1. កូនកនុងបនទុករបស់និពោជិតតដលបចចុបបនន នោយុ 5 ឆ្ន  ំនិងមិនទន់ចូលពរៀន 
2. កូនកនុងបនទុករបស់និពោជិតតដលបចចុបបនន នោយុ 15 ឆ្ន  ំនិងឈប់ពរៀន 
3. កូនកនុងបនទុករបស់និពោជិតតដលបចចុបបនន នោយុ 20 ឆ្ន  ំនិងកំពុងពរៀនពៅវទិាល័យរដាមួយ 
4. សាវ មើតដលមិន នការង្ហរព្វើ 
 
A. 1, 2 និង 3 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
B. 1, 3, និង 4 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
C. 1 និង 3 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
D. ចំេុចទងំអស់ខាងពលើ 

 
vii. ពដ្ឋយពោងាមរបកាសពលខ 518 សហវ.របក ចុោះនេងទើ5 តខឧសភា ឆ្ន 2ំ017 សតើពើការតេនាអំនុវតតពនធកាត់ទុកពលើការតបងតចក

ភាគល្លភ ពតើចំេុចខាងពរកាម្មួយ/ខលោះតដលរតឹមរតូវ? 
 

1. ពនធកាត់ទុករតូវបង់ ពៅពពលររក់ចំេូលរកាទុករតូវរនបតងវរពៅមូល្ន។ 
2. ពនធកាត់ទុកមិនរតូវអនុវតត ពៅពពលររក់ចំេូលរកាទុករតូវរនបតងវរពៅមូល្នពទ។ 
3. កនុងកំឡុងលក់ភាគហនុន ពនធកាត់ទុករតូវអនុវតតពលើចំតេកមូល្ន តដលរនមកពើការបតងវរពចញពើររក់ចំេូលរកាទុក 
ពរកាយគិតពនធពលើររក់ចំេូល។ 

4. កនុងកំឡុងជរមោះបញ្ជ ើរលំ្លយរកុមហនុន ពនធកាត់ទុករតូវអនុវតតពលើចំតេកមូល្នតដលរនមកពើការបតងវរពចញពើររក់ចំេូល
រកាទុក ពរកាយគិតពនធពលើររក់ចំេូល។ 

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

 
viii. តផែកាមសារាចរពលខ 007 សហវ ចុោះនេងទើ4 តខសើហា ឆ្ន 2ំ017 ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះតដលរតឹមរតូវ ទក់ទិននឹងការពលើក

ទឹកចិតតសារពពើពនធសរ ប់អនកជាប់ពនធរបពភទ ស?  
 
A. ការបងវិលសងររក់អតប នូវទឹកររក់ពរកាមចំនួន 200 ល្លនពរៀល )របតហល 50,000 ដុល្លល  ( ពដ្ឋយមិនចរំច់ព្វើសវនកមម
អតប និងរតូវជាប់សវនកមមសារពពើពនធពពញពលញតតមួយដងគត់ កនុងរយៈពពលពរៀងរាល់ពើរឆ្ន មំតង  សវនកមម នករមិតជាពរៀង
រាល់ឆ្ន  ំនិងមិនចរំច់ព្វើសវនកមមពលើលិខិតសាន មកនុងកំឡុងពពលដូចោន ពនាោះពទ។ 

B. ការបងវិលសងររក់អតប នូវទឹកររក់ពរកាមចំនួន 500 ល្លនពរៀល)របតហល 125,000 ដុល្លល (  ពដ្ឋយមិនចរំច់ព្វើសវនកមម
អតប និងរតូវជាប់សវនកមមសារពពើពនធពពញពលញតតមួយដងគត់ កនុងរយៈពពលពរៀងរាល់ពើរឆ្ន មំតង  សវនកមម នករមិតជាពរៀង
រាល់ឆ្ន  ំនិងមិនចរំច់ព្វើពលើលិខិតសាន មកនុងកំឡុងពពលដូចោន ពនាោះពទ។ 

C. ការបងវិលសងររក់អតប នូវទឹកររក់ពលើសពើចំនួន500 ល្លនពរៀល)របតហល 125,000 ដុល្លល ( ពដ្ឋយពដ្ឋយមិនចរំច់ព្វើ
សវនកមមអតប និងរតូវជាប់សវនកមមសារពពើពនធពពញពលញតតមួយដងគត់ កនុងរយៈពពលពរៀងរាល់ពើរឆ្ន មំតង និងពដ្ឋយមិនចរំច់
ព្វើសវនកមម នករមិត ឬ សវនកមមពលើលិខិតសាន មកនុងកំឡុងពពលដូចោន ពនាោះពទ។ 

D. ោម នចំពលើយ្មួយខាងពលើ 
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ix. Popcorn Cinema ជាពរាងភាពយនតតដលរនចុោះបញ្ជ ើកនុងរសុក។ កនុងតខមិេុនា ឆ្ន 2ំ018 ពរាងភាពយនតពនោះរនពកើតពឡើងនូវ

ចំ្យដូចខាងពរកាម )កនុងចំព្មចំ្យរបតិបតតិការពផេងៗ(។ 
 
1. ទិញពរឿងកុនពដ្ឋយផ្ទទ ល់ កនុងតនមល4,000 ដុល្លល  )មិនរមួបញ្ចូ លពនធោករទងំអស់( ពើរកុមហនុនផលិតកមមភាពយនតកនុងរសុក 
)តដលរនចុោះបញ្ជ ើជាអនកជាប់ពនធសវ័យរបកាស( 

2. ទិញពរឿងកុនពដ្ឋយផ្ទទ ល់ កនុងតនមល10,000 ដុល្លល ពើរកុមហនុនផលិតកមមភាពយនតពៅបរពទស 
3. បង់នេលជួលការោិល័យចំនួន 2,000 ដុល្លល  )មិនរមួបញ្ចូ ល អតប( ពៅភាន ក់ង្ហរអចលនរទពយតដលចុោះបញ្ជ ើពនធដ្ឋរ តដលរនព្វើ
កិចចសនាជួលបនតបរពិវេការោិល័យពៅពរាងភាពយនតពនោះ។ 

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

 
x. ពដើមបើោរំទរបតិបតតិការោជើវកមមរបស់ខលួន ពៅនេងទើ1 តខ្នូ ឆនា2ំ017 រគឹោះសាថ នមើរកូហរិញ្ាវតថុទើាន់នាម )Titanium Microfinance 

Institution (TMI) រនទទួលកមចើពើ ច ស់ភាគហនុនពរៅរបពទសចំនួន 600,000 ដុល្លល  កនុងអរាការររក់ 13% កនុងមួយឆ្ន  ំនិងកមចើ
មួយពផេងពទៀតពើ ច ស់ភាគហនុនរកុមហនុនកនុងរសុក )មិនតមនជារគឹោះសាថ នហរិញ្ាវតថុ( ចំនួន 400,000 ដុល្លល  កនុងអរាការររក់ដូចោន
ពៅនឹង ច ស់ភាគហនុនពរៅរបពទស។ TMI រនកាន់កាប់ឯកសារតដល ក់ព័នធទងំអស់តដលតរមូវពដ្ឋយបទបបញ្ាតិពនធដ្ឋររន
ោ៉ោ ងរតឹមរតូវ ចំព ោះរបតិបតតិការកមចើទងំពនោះ។ ពៅនេងទើ31 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017 TMI រនបងគរការររក់ចំនួន 65,000 ដុល្លល  និង ចំនួន
4,333 សរ ប់កមចើទងំពើរ តដលនឹងរតូវទូទត់ពៅនេងទើ1 តខមករា ឆ្ន 2ំ018។  

 
របធានតផនកហរិញ្ាវតថុរបស់ TMI យល់ពឃើញថាពដ្ឋយពោងាមរបកាសពលខ 1129 ចុោះនេងទើ17 តខតុល្ល ឆ្ន 2ំ017 សតើពើកាតពវកិចច
កាត់ទុកពលើចំ្យការររក់តដលបង់ពៅពរៅរបពទសពដ្ឋយMFI ការទូទត់ការររក់ទងំឡាយ្ពៅ ច ស់បំេុលពៅពរៅ
របពទស ពដ្ឋយMFI រតូវជាប់ពនធកាត់ទុកាមអរាតដលរនកាត់បនថយ ។ 
 
ចូរគេនាបំេុលពនធកាត់ទុកចំព ោះចំ្យការររក់បងគរខាងពលើ តដលនឹងរតូវរបកាសកនុងលិខិតរបកាសពនធតខ្នូ ឆ្ន 2ំ017  
 
A. 650 ដុល្លល ពើ ច ស់ភាគហនុននើមួយៗ 
B. 910 ដុល្លល  ពើ ច ស់ភាគហនុនបរពទស និង 650 ដុល្លល ពើ ច ស់ភាគហនុនកនុងរសុក 
C. 910 ដុល្លល  ពើ ច ស់ភាគហនុនបរពទស និង ោម នការកាត់ទុក )ពលើកតលងពនធ( ពើ ច ស់ភាគហនុនកនុងរសុក 
D. ោម នបំេុលពនធកាត់ទុក ពដ្ឋយសារការររក់មិនរតូវរនទូទត់)គឺរោន់តតបងគរ( កនុងតខ្នូ។ 
 

xi. ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះតដលរតឹមរតូវ? 
 
1. រលំស់ពិពសសននរទពយរូបើ នឹងរតូវរនយកមកកាត់កង ពដើមបើកំេត់ររក់ចំេូលជាប់ពនធរបស់គពរ ងវនិិពោគ នលកខេៈ
សមបតតិរគប់រោន់ )គ.ល.គ(សរ ប់ឆ្ន ជំាប់ពនធ របសិនពបើអនកវនិិពោគមិនពរជើសយកការពរបើររស់សិទធិទទួលរនរយៈពពល
ពលើកតលងពនធ។ 
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2. រលំស់ពិពសសរតូវរនគេនាពសមើនឹង 40% នននេលពដើមននរទពយរូបើេមើ និង/ឬ រទពយរូបើតដលធាល ប់ពរបើររស់រចួ តដលរនពរបើររស់
កនុងការផលិត និងតកនចន នន គ.ល.គ ។ 

3. រទពយរូបើតដលទទួលរនការកាត់កងរលំស់ពិពសស រតូវដ្ឋក់ឱ្យពរបើររស់ោ៉ោ ងតិចបំផុត 5 ឆ្ន  ំ សារពពើពនធបនាទ ប់ពើពពលតដល
រលំស់ពិពសសរតូវរនកាត់កង។ 

4. រទពយរូបើតដលទទួលរនការកាត់កងរលំស់ពិពសស រតូវដ្ឋក់ឱ្យពរបើររស់ោ៉ោ ងតិចបំផុត 4 ឆ្ន  ំ សារពពើពនធបនាទ ប់ពើពពលតដល
រលំស់ពិពសសរតូវរនកាត់កង។ 
 

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

 
xii. Refresh Beverage Co., Ltd ជាអនកតចកចយរសារកហម តដលរនចុោះបញ្ជ ើពដ្ឋយរតឹមរតូវជាមួយោជាា ្រ ក់ព័នធកនុងរបពទសកមពុ

ជា។ សរ ប់ការយិបរពិចឆទបញ្ច ប់ពៅនេងទើ31 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017 រកុមហនុនរនកត់រានូវរបតិបតតិការកនុងររយការេ៍ហរិញ្ាវតថុរបស់ខលួន
ដូចខាងពរកាម៖ 

 
1. ោករបំភលឺសាធារេៈពលើការលក់រសារបស់ខលួនពៅអនកតចកចយបនតកនុងរសុក 
2. ចំ្យពលើការកំសានតរបស់បុគគលិក តដលកនុងពនាោះពនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថម ចំនួន 20% រនបង់ពហើយ។ 
3. ខាតពលើការលក់ដើមួយកតនលងពៅបុគគលទក់ទិន។  

 
ពតើចំ្យខាងពលើ្ខលោះជាចំ្យតដលោចកាត់កងរន? 

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

 
xiii. ពតើការផគត់ផគង់ទងំពនោះ្ខលោះតដលរតូវរនចត់ទុកជាការផគត់ផគង់ជាប់ោករ សរ ប់ពោលពៅអតប? 
 

1. ការផគត់ផគង់ទឹកសាែ ត  
2. ការផគត់ផគង់អគគិសនើ  
3. ពសវាដឹកជញ្ជូ នាមផលូវោកាសជាលកខេៈអនតរជាតិ )គឺោកាសចរ(  
4. ពសវាអប់រ ំ

 
A. 1,2 និង 3 
B. 1,2 និង 4 
C. 1, និង 3 
D. 3 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
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xiv. តផែកាមរបកាសពលខ 1127 សហវ.របក ចុោះនេងទើ11 តខតុល្ល ឆ្ន 2ំ016 សតើពើកាតពវកិចចសារពពើពនធចំព ោះសហរោសតដលអនុវតត           

ពហុគពរ ង សហរោសទងំឡាយតដលអនុវតតគពរ ងដូចខាងពរកាម មិនសថិតកនុងវសិាលភាពននបទបបញ្ាតតិពនោះពទ៖ 
 

1. ពហុគពរ ងតដល នរយៈពពលពលើកតលងពនធ និងអរាពនធដូចោន  
2. ពហុគពរ ងតដលមិនតមនជាគពរ ងវនិិពោគ នលកខេៈសមបតតិរគប់រោន់ និងរតូវជាប់ពនធាមអរាដូចោន  
3. ពហុគពរ ងតដលរនចុោះបញ្ជ ើជាមួយោជាា ្រពនធដ្ឋរជាសហរោសនើតិបុគគលពផេងោន  
4. ពហុគពរ ងតដលមិន នជាគពរ ងវនិិពោគ នលកខេៈសមបតតិរគប់រោន់ ពហើយនិងរតូវជាប់ពនធាមអរាពផេងោន  

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

 
 
xv. តផែកាម រា 9 ននចាប់សតើពើសារពពើពនធ ពតើររក់ចំេូលខាងពរកាម្ខលោះរតូវរនពលើកតលងពនធ៖ 
 

1. ររក់ចំេូលរបស់រាជរដ្ឋា ភិរល ឬររក់ចំេូលសាថ ប័នរាជរដ្ឋា ភិរល។ 
2. ររក់ចំេូលរបស់អងគការទងំឡាយ្ តដលរតូវរនពរៀបចំពឡើង និងដំពេើ រការសរ ប់ពោលពៅទងំរសុង ខាងសាសនា 
សបបុរស្ម៌ វទិាសាង្រសត អកេរសាង្រសត ឬអប់រ ំនិងោម នចំតេក្មួយននរទពយសកមម ឬររក់ចំេូលរកាទុក ពើសកមមភាព
ទងំពនោះរតូវរនពរបើររស់ជាផលរបពោជន៍ឯកជនពឡើយ។ 

3. ររក់ចំេូលរបស់អងគការពលកមម ឬសភា េិជជកមម ឧសាហកមមឬកសិកមម កនុងករេើ តដលររក់ចំេូលរបស់អងគការទងំ
ពនាោះមិនរតូវរនពរបើររស់ជាផលរបពោជន៍ឯកជនរបស់អនកចូលហនុន ឬរូបវនតបុគគល។ 

4. ររក់ចំពេញតដលរនមកពើការលក់ផលិតផលកសិកមមតដលបុគគលមិនតមនជាអនកជាប់ពនធ ាមរបបពិតផលិតរនពដ្ឋយខលួន
ឯង ពទោះបើផលិតផលពនាោះរនលក់ពដ្ឋយមិនទន់តកនចនឬតកនចនពហើយក៏ពដ្ឋយពៅាមទ ល ប់ននការង្ហរកសិកមម។ 

5. ភាគល្លភតដលរនទទួលមកពើសហរោសនិវាសនជន តដលរតូវរនជាប់ពនធពលើររក់ចំេូល ពនធបតនថមពលើការតបងតចកភាគ
ល្លភ និងពនធកាត់ទុកាមអរា 14%។ 

 
A. 1, 2, និង 3 
B. 1, 2, និង 4 
C. 2, 3, និង 4 
D. ចំេុចទងំអស់ខាងពលើ  
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សេួំរទើ2 - សេួំរពរជើសពរ ើស)សេួំរនើមយួៗ ទទលួរន 2ពនិទុ( 
 
A. Purple International School (PIS) ជាវទិាសាថ នឯកជនមួយកនុងរបពទសកមពុជា តដលកាន់កាប់ទងំរសុងពដ្ឋយ ច ស់ភាគហនុន

សឹងាបុរ ើ។ PIS រនចុោះបញ្ជ ើពដ្ឋយរតឹមរតូវជាមួយរកសួង េិជជកមម និងអគគនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ និងកាល យជាស ជិកននស គម
រគឹោះសាថ នឧតតមសិកា )សគឧក( កនុងតខមករា ឆ្ន 2ំ017។ PIS រនផតល់កមមវ ិ្ ើសិកាកមពុជាពៅសិសានុសិសេកមពុជាជាម្យម ចប់
ពើថាន ក់ទើ1 ដល់ថាន ក់ទើ12។  

 
កនុងកំឡុងតខដំបូងននរបតិបតតិការរបស់ខលួន កនុងតខមករា ឆ្ន 2ំ017 PIS  នចំេូលនិងចំ្យដូចខាងពរកាម៖ 

របតបិតតកិារ ដុល្លល  
នេលសិកា (ថាន ក់ទើ 1 ដល់ 12) 50,000 
បង់នេលរបឹកាទក់ទិននឹងការអប់រ ំពៅទើរបឹកាកនុងរសុក 
)អនកជាប់ពនធតដលមិនតមនជារបបសវ័យរបកាស( 

1,000 

 
(*) ចំេូលនិងចំ្យទងំអស់ខាងពលើមិនរមួបញ្ចូ លពនធោករតដលរតូវអនុវតតទងំអស់។ 
 

i. តផែកាមព័ត៌ នខាងពលើ ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះតដលខុស? 
 
1. នេលសិការតូវពលើកតលងអតប 
2. ការផគត់ផគង់ពសវាអប់រជំាការផគល់ផគង់មិនជាប់ោករ  
3. ការទូទត់ពលើនេលរបឹកាទក់ទិននឹងការអប់រ ំតដលបង់ពៅទើរបឹកាកនុងរសុករតូវជាប់ពនធកាត់ទុក ាមអរា 15% 
4. ការទូទត់ពលើនេលរបឹកាទក់ទិននឹងការអប់រ ំតដលបង់ពៅទើរបឹកាកនុងរសុករតូវរចួពនធកាត់ទុក  

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

ii. តផែកាមព័ត៌ នខាងពលើ ពតើចំនួនររក់ពនធសរុបតដលរតូវបង់សរ ប់តខមករា ឆ្ន 2ំ017  នចំនួនប៉ោុនាម ន? 
 
A. ររក់រពំដ្ឋោះពនធពលើររក់ចំេូលចំនួន 500 ដុល្លល , អតប ពលើធាតុពចញចំនួន 5,000ដុល្លល  , និងពនធកាត់ទុកចំនួន 150 ដុល្លល  
B. ររក់រពំដ្ឋោះពនធពលើររក់ចំេូលចំនួន500 ដុល្លល , អតប រតូវរនពលើកតលងពនធ, និងពនធកាត់ទុក ចំនួន 150 ដុល្លល  
C. ររក់រពំដ្ឋោះពនធពលើររក់ចំេូល& អតប រតូវរនពលើកតលងពនធ និង ពនធកាត់ទុក ចំនួន 150ដុល្លល  
D. ររក់រពំដ្ឋោះពនធពលើររក់ចំេូល, អតប និង ពនធកាត់ទុក រតូវរនពលើកតលងពនធ  
 

iii. កនុងតខ្នូ ឆ្ន 2ំ017 PIS រនផតល់ោហារូបករេ៍ពៅសិសានុសិសេកមពុជា។ សិសេសាល្លតដលមកពើជនបទ និងមិន នលទធភាព
បង់នេលសិកា នសិទធិដ្ឋក់ កយពសនើសំុោហារូបករេ៍។ ពោងាមររយការេ៍របចឆំ្ន រំបស់PIS សិសានុសិសេ ចំនួន 25 រូប រតូវ
រនទទួលោហារូបករេ៍ចំនួន 100% តដលសរុប នតនមល 15,000 ដុល្លល ។ ពើទសេនទនសារពពើពនធ ោហារូបករេ៍តដលផតល់
ពដ្ឋយ PIS រតូវរនចត់ទុកជា និងរតូវជាប់ពនធដូចខាង )សូមពរជើសពរ ើសចំពលើយតដលរតឹមរតូវតតមួយគត់ប៉ោុព ណ្ ោះ(។ 
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A. ការផគត់ផគង់ពសវាពដ្ឋយឥតគិតនេល រតូវជាប់ររក់រពំដ្ឋោះពនធពលើររក់ចំេូល 1% និង ពនធពលើររក់ចំេូល 20% ប៉ោុតនត អតប រតូវ
រនពលើកតលង  

B. ការផគត់ផគង់ពសវាពដ្ឋយឥតគិតនេលរតូវជាប់អតប 10%  ររក់រពំដ្ឋោះពនធពលើររក់ចំេូល 1%  និង ពនធពលើររក់ចំេូល 20% 
C. ចំ្យមិនោចកាត់កងរន  
D. ចំេូលមិនជាប់ពនធ តដលរតូវពលើកតលងពើពនធពលើររក់ចំេូល និង អតប  

 
iv. ពៅនេងទើ 1 តខមករា ឆ្ន 2ំ018 សាង្រសាត ចរយ Lucas រនពហាោះពចញពើរបពទសសឹងាបុរ ើ មករបពទសកមពុជា ពដើមបើបំពពញការង្ហរជា     
សាង្រសាត ចរយតផនកគេិតវទិាកនុងរយៈពពលខលើ។ ោត់រនចុោះកិចចសនាការង្ហរតដល នរយោះពពលររតំខជាមួយ PIS និងវលិរតលប់
ពៅរបពទសសឹងាបុរ ើវញិភាល ម ពរកាយពើបញ្ច ប់កិចចសនារបស់ោត់។ ខាងពរកាមពនោះជាពសចកតើសពងខប ននល្លភការ របស់សាង្រសាត ចរយ 
Lucas សរ ប់តខមករា ឆ្ន  ំ2018។  

 
ល្លភការ               ដុល្លល  
ពបៀវតេមូលដ្ឋា នដុល Gross basic salary  2,500  
នេលសាន ក់ពៅ Housing allowance  1,000  
ចំ្យនេលព្វើដំពេើ រពើរបពទសសឹងាបុរ ើ ពៅរបពទសកមពុជា  300  
ធានារា៉ោ ប់រ ៉ោងបុពវល្លភ (*) 3,000 

 
(*) តផែកាមពោលនពោរយរបស់  PIS ធានារា៉ោ ប់រងបុពវល្លភចំនួន 2,500 ដុល្លល  ជា្មមា រតូវរនផតល់សរ ប់សាង្រសាត ចរយ 
និងបុគគលិក ន ក់ៗ។ 
 
ពោងាមរបកាសសតើពើពនធពលើររក់ពបៀវតេ ពតើចំេុចខាងពរកាម្ខលោះតដលខុសទក់ទិននឹងល្លភការរបស់សាង្រសាត ចរយសឹងាបុរ ើេមើ
ខាងពលើ?  

 
1. ពបៀវតេតដលរនពើសកមមភាពការង្ហរកនុងរបពទសកមពុជារតូវជាប់ពនធពលើររក់ពបៀវតេ ាមអរាកំពេើ នពើ 0% ដល់ 20%។ 
2. សាង្រសាត ចរយ Lucas ជានិពោជិតនិវាសនជនរតូវជាប់ពនធពលើររក់ពបៀវតេាមអរាពេរ 20%។ 
3. ការទូទត់សរ ប់ចំ្យពលើការព្វើដំពេើ រពើរបពទសសឹងាបុរ ើ មករបពទសកមពុជា រតូវជាប់ពនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថម ាម
អរា 20%។ 

4. ការទូទត់នេលសាន ក់ពៅរតូវជាប់ពនធពលើររក់ពបៀវតេាមអរា 20%។ 
 

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

 
v. សនមតថាអរាបតូរររក់សរ ប់ពនធពលើររក់ពបៀវតេ តខមករា ឆ្ន 2ំ018 គឺ 4,020ពរៀល ពតើររក់ពនធសរុបតដលរតូវបង់សរ ប់ល្លភការ 
របស់សាង្រសាត ចរយ Lucas ខាងពលើ នចំនួនប៉ោុនាម ន? 
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A. 1,967,700 ពរៀល 
B. 2,369,700 ពរៀល 
C. 3,457,200 ពរៀល 
D. 1,045,200 ពរៀល 
 

B. Jupiter International Airline (JIA) រនចុោះបញ្ជ ើពដ្ឋយរតឹមរតូវជាមួយោជាា ្រកមពុជា រមួ នរកសួង េិជជកមម និងអគគនាយក
ដ្ឋា នពនធដ្ឋរ ជាអនកជាប់ពនធាមរបបសវ័យរបកាសចប់ពើតខមករា ឆ្ន 2ំ018។ JIA រតូវរនកាន់កាប់ 100% ពដ្ឋយរកុមហនុនោកាស
ចរេ៍អនតរជាតិពវៀត្ម។ JIA រនរបតិបតតិការដឹកជញ្ជូ នអនកព្វើដំពេើ រ និងទំនិញាមផលូវោកាសទងំកនុងរសុក និងពរៅរសុក។ 
JIA  នការពហាោះពហើររបចនំេងពើរាជធានើភនំពពញ )PP( ពៅោកាសោនតដ្ឋា នអនតរជាតិពខតតពសៀមរាប)SR) និងការពហាោះពហើររបច ំ         
សរត ហ៍ពើ PP ពៅោកាសោនតដ្ឋា នអនតរជាតិរបពទសពវៀត្ម)VN)។  
 
កនុងតខមើនា ឆ្ន 2ំ018 JIA  រករន និងកត់រានូវចំេូលដូចខាងពរកាម៖ 
 
 ពខតតពសៀមរាប 

(ដុល្លល ) 
របពទសពវៀត្ម 

(ដុល្លល ) 
នេលសំបុរតយនតពហាោះ 12,100 55,000 
នេលដឹកជញ្ជូ នាមផលូវោកាស 5,500 8,800 
នេលរដារល 2,200 3,300 
សរុប 19,800 67,100 
 
* ចំេូលទងំអស់រមួបញ្ចូ លពនធោករតដលរតូវអនុវតតទងំអស់ ។ 

 
i. ដូច នតចងកនុងតផនកទើ 1.1 ននរបកាសសតើពើោករពិពសសពលើទំនិញ និងពសវាមួយចំនួន ចុោះនេងទើ30 តខឧសភា ឆ្ន 1ំ997 និងរបកាស
ពលខ 1133 សហវ.សជេ.ពដ ចុោះនេងទើ 25 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ003 សតើពើការអនុវតតរបមូលោករពិពសសពលើទំនិញ និងពសវាមួយចំនួន         
)SPT( ពតើ ចំេូលរបពភទ្មួយរបស់ JIA តដលរតូវជាប់ោករពិពសស? 
 
1. នេលសំបុរតយនតពហាោះ 
2. នេលដឹកជញ្ជូ នាមផលូវោកាស 
3. នេលរដារល 
 
A. 1 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
B. 1 និង 2 
C. 1, 2 និង 3 
D. ោម នចំេុច្មួយខាងពលើ  
 

ii. ពតើអរាោករពិពសសពលើទំនិញ និងពសវាមួយចំនួន )របសិនពបើអនុវតត(សរ ប់ការដឹកជញ្ជូ នាមោកាស នចំនួនប៉ោុនាម ន? 
 
A. 10% សរ ប់ការពហាោះពហើរកនុងរសុក និង 0% សរ ប់ការពហាោះពហើរអនតរជាតិ 
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B. 10% សរ ប់ទងំការពហាោះពហើរកនុងរសុក និង ការពហាោះពហើរអនតរជាតិ 
C. 3% សរ ប់ទងំការពហាោះពហើរកនុងរសុក និងការពហាោះពហើរអនតរជាតិ 
D. ោករពិពសសពលើទំនិញ និងពសវាមួយចំនួន រតូវរនពលើកតលង 

 
iii. តផែកាមព័ត៌ នខាងពលើ ពតើចនំនួសរុបអតបពលើធាតុពចញ សរ ប់តខមើនា 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 ពោងពើតខកុមភៈ ឆ្ន 2ំ018 ចំនួន 300
ដុល្លល  ចូរគេនាចំនួន អតប តដលរតូវបង់/ ឥេទន សរ ប់តខមើនា 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. តផែកាមព័ត៌ នខាងពលើ ចូរគេនាោករពិពសសពលើទំនិញ និងពសវាមួយចំនួន)SPT( និងររក់រពំដ្ឋោះពនធពលើររក់ចំេូល
)PCIT( សរ ប់តខមើនា 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  
 

C. Sunny Beach Hotel (SBH) រតូវរនកាន់កាប 80% ពដ្ឋយ Sunny Group Hotel (SGH) តដលជារកុមហនុន ៉ោ ពឡសុើ និងភាគ
ហនុន 20% ពទៀតកាន់កាប់ពដ្ឋយពល្លកសុខ សំបូរ តដលជារូបវនតបុគគលកមពុជា។ SBH រតូវរនចុោះបញ្ជ ើពដ្ឋយរតឹមរតូវជាមួយោជាា ្រ
មូលដ្ឋា ន ក់ព័នធ កនុងឆ្ន  ំ2012។ សកមមភាពចំបងរបស់ខលួនគឺស ា្ ោរផ្ទក យររ ំតដលរមួ នពភាជនើយដ្ឋា ន កលឹប/រ និងកលឹបហាត់
ររេ។ 
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SBH រតូវរនផលលរ់យៈពពលពលើកតលងពនធពើរកុមរបឹកាអភិវឌ្ឃន៍កមពុជាកនុងឆ្ន ដំតដល តដលរមួ នរយៈគនលឺោះ និងរយៈពពលពលើក
តលងពនធបើឆ្ន ។ំ SBH រករនចេូំលពលើកដំបូងរបស់ខលួនពើសកមមភាពោជើវកមមខាងពលើកនុងឆ្ន  ំ 2013 និង នររក់ចំពេញជាប់
ពនធកនុងឆ្ន បំនាទ ប់។ គិតរតឹមតខមករា ឆ្ន 2ំ018 SBH  នររក់ចំពេញរកាទុកចំនួន 4,500,000 ដុល្លល ។ ខាងពរកាមជាសាថ នភាព
ចំពេញ/ខាងរបស់រកុមហនុន៖  

 
ឆ្ន  ំ ររក់ចពំេញ/ខាតពរកាយគតិពនធ)ដុល្លល ( 

2012 (500,000) 
2013 (850,000) 
2014 600,000 
2015 2,550,000 
2016 (800,000) 
2017 3,500,000 
សរុប 4,500,000  

 
i. ពោងាមបទបបញ្ាតតិសារពពើពនធ ពតើពនធរ៉ោ តង់ប៉ោុនាម ន តដល SBH រតូវបង់ចំព ោះសកមមភាពោជើវកមមខាងពលើ? 

 
A. មួយ : ស ា្ ោរតតមួយប៉ោុព ណ្ ោះ 
B. ពើរ  : ស ា្ ោរ និងពភាជនើយដ្ឋា ន 
C. បើ  : ស ា្ ោរ ពភាជនើយដ្ឋា ន និងកលឹប/ររ 
D. បួន : ស ា្ ោរ ពភាជនើយដ្ឋា ន កលឹប/ររ និងកលឹបហាត់ររេ 
 

ii. ពោងាមារាងចំពេញ/ខាតខាងពលើ ពតើចំេុច្មួយតដលរតឹមរតូវអំពើរយៈពពលពលើកតលងពនធរបស់ SBH ? 
 

A. រយៈពពលពលើកតលងពនធរបស់ SBH រនបញ្ច ប់កនុងឆ្ន 2ំ014 ពដ្ឋយសាររកុមហនុនពនោះ នររក់ចំពេញជាប់ពនធពៅកនុងឆ្ន ។ំ 
B. រយៈពពលគនលឺោះរនបញ្ច ប់កនុងឆ្ន  ំ2013 និងរយៈពពលពលើកតលងពនធបើឆ្ន  ំរនបញ្ច ប់កនុង ឆ្ន  ំ2016។ SBH  រតូវជាប់ពនធពលើររក់  
ចំេូលាមអរា 20% កនុងឆ្ន  ំ2016 ភាល មៗ។ 

C. រយៈពពលគនលឺោះរនបញ្ច ប់កនុងឆ្ន  ំ2013 និងរយៈពពលពលើកតលងពនធបើឆ្ន  ំរនបញ្ច ប់កនុង ឆ្ន  ំ2016។ SBH  រតូវជាប់ពនធពលើររក់  
ចំេូលាមអរា 20% កនុងឆ្ន  ំ2017 តពៅ។ 

D. រយៈពពលគនលឺោះរនបញ្ច ប់កនុងឆ្ន  ំ2015 និងរយៈពពលពលើកតលងពនធបើឆ្ន  ំរនបញ្ច ប់កនុង ឆ្ន  ំ2018។ SBH  រតូវជាប់ពនធពលើររក់  
ចំេូលាមអរា 20% កនុងឆ្ន  ំ2019 តពៅ។ 
 

 
iii. ពោងាម រា 23 ននចាប់សតើសារពពើពនធ និងតផនកទើ10.2 ននរបកាសសតើពើពនធពលើររក់ចំពេញ ការតបងតចក្មួយននររក់
ចំពេញរកាទុក ឬររក់ចំពេញរបចឆំ្ន ពំរកាយការបង់ពនធ រតូវអនុវតតាមលំដ្ឋប់ដូចខាងពរកាម៖ 

 
1. ដំបូង យកពចញពើររក់ចំពេញរកាទុក តដលជាប់ពនធពលើររក់ចំេូល ាមអរា 20% និងបនាទ ប់មក យកពចញពើររក់
ចំពេញរកាទុក តដលជាប់ពនធពលើររក់ចំេូល ាមអរា 0% កនុងកំឡុងរយៈពពលពលើកតលងពនធ។ 
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2. ដំបូង យកពចញពើររក់ចំពេញរកាទុក ជាប់ពនធពលើររក់ចំេូល ាមអរា 0% កនុងកំឡុងរយៈពពលពលើកតលងពនធ និង
បនាទ ប់មកយកពចញពើររក់ចំពេញរកាទុក តដលជាប់ពនធពលើររក់ចំេូល ាមអរា 20% ។ 

3. អនកជាប់ពនធតរមូវឧយទទួលរនការអនុម័តយល់រពមពើោជាា ្រពនធដ្ឋរមុនព្វើការតបងតចកចំតេក្មួយ។ 
 
ពតើចំេុច្មួយ/ខលោះខាងពលើតដលរតឹមរតូវ ? 
 
A. 1 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
B. 2 តតប៉ោុព ណ្ ោះ 
C. 1 និង 3 
D. 2 និង 3 

 
iv. កនុងតខមករា ឆ្ន 2ំ018 រកុមរបឹកាភិរលរបស់ SBH រនសពរមចចិតតតបងតចកភាគល្លភចំនួន 1,000,000 ដុល្លល  ពៅ ច ស់ភាគហនុន
ទងំអស់។ ពោងាមបទបញ្ាតតិសារពពើពនធកមពុជា ការតបងតចកភាគល្លភរបស់ SBH រតូវជាប់ពនធ្ខលោះខាងពរកាម ៖ 
 
1. 20% ពនធបតនថមពលើការតបងតចកភាគល្លភ )additional tax on dividend distribution (ATDD)( 
2. 0% ATDD 
3. 14% ពនធកាត់ទុកពលើភាគល្លភតដលបង់ពៅ SGH  និងមិនអនុវតត ពនធកាត់ទុក ពលើភាគល្លភបង់ពៅ ពល្លកសំបូរពទ  
4. 14% ពនធកាត់ទុកពលើភាគល្លភតដលបង់ពៅ SGH  និង15% ពនធកាត់ទុក ពលើភាគល្លភបង់ពៅ ពល្លកសំបូរ  
 
A. 1 និង 3 
B. 1 និង 4 
C. 2 និង 3 
D. 2 និង 4 
 

v. កនុងតខមើនា ឆ្ន 2ំ018 SBH រនពរងើកនាយកដ្ឋា នគេពនយយរបស់ខលួន និងរនពកើតពឡើងនូវនេលជួលការោិល័យបតនថមចំនួន 9,000 
ដុល្លល  កនុងមួយតខ និងនេលកក់ជួលចំនួន 27,000 ដុល្លល  តដលជួលបនតពើ Mega Building Co., Ltd. (MBC)។ តដលរនពរៀបរាប់
ពដ្ឋយទើរបឹកាសារពពើពនធរបស់ SBH  រកុមហនុន MBC ជារកុមហនុនអចលនរទពយកនុងរសុក និងនេលកក់ជួលចំនួន 27,000 ដុល្លល  នឹង
រតូវពរបើររស់ កនុងការកាត់កងនេលជួលរយៈពពលបើតខចុងពរកាយននការជួលរយៈពពលតវង។ settle the last three months of the 
leasing terms។  នេលជួល និងររក់កក់ខាងពលើមិនរមួបញ្ចូ ល អតប ាមអរា 10%ពទ។ ពនធកាត់ទុកតដលរតូវបង់ពៅ អពដ 
សរ ប់តខមើនា ឆ្ន  ំ2018  នចំនួន៖ 

 
A. 900 ដុល្លល  
B. 2,700 ដុល្លល  
C. 3,600 ដុល្លល  
D. ពនធកាត់ទុករតូវរនពលើកតលង  
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សំេួរទើ 3 
 
Smile Beverage Limited (SBL) ជាបុរតសមព័នធរបស់រកុមហនុនអនតរជាតិមួយតដលព្វើការផគត់ផគង់ផលិតផលរសាពបៀ។ SBL រកចំេូល
រនពើសកមមភាពោជើវកមមចំបងចំនួនពើរ (i) ផលិតរសាពបៀតដល ន ៉ោ កសញ្ញា ខលួនឯងកនុងរសុក និង(ii) នាចូំលរសាពបៀ )ផលិតផលសំ
ពរច( តដលនឹងរតូវលក់កនុងរបពទសកមពុជា។  SBL រនចុោះបញ្ជ ើជាោជាា ្រកមពុជាតដល ក់ព័នធ រមួទងំរកសួង េិជជកមម អគគនាយកដ្ឋា ន
ពនធដ្ឋរ និងរកុមរបឹកាអភិវឌ្ឍន៍កមពុជា )CDC) ពៅពដើមតខមករា ឆ្ន 2ំ017 និងចប់ពផតើមរបតិបតតិការកនុងតខដតដល។ សកមមភាពផលិតរសា
ពបៀរបស់រកុមហនុន SBL រតូវរនទទួលសាគ ល់ជាគពរ ងវនិិពោគ នលកខេៈសមបតតិរគប់រោន់)គ.ល.គ( ពដ្ឋយ CDC ប៉ោុតនតការនាចូំល 
និងលក់រសាពបៀជាោជើវកមមតដលមិន នជាគ.ល.គ ពទ។ 
 
គ.ល.គ រនទទួល លិខិតបញ្ញជ ក់ជាសាថ ពរ ពើ CDC កនុងតខមករា ឆ្ន 2ំ017 និងគពរ ងពនោះទទួលរនរយៈពពលពលើកតលងពនធ តដលកនុង
ពនាោះរមួ នរយៈពពលគនលឺោះ រយៈពពលពលើកតលងពនធបើឆ្ន  ំនិងរយៈពពលោទិភាពពើរឆ្ន ។ំ 
 
គិតរតឹមនេងទើ31 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017 SBL រនរាយការេ៍ារាងតុលយការ និងររយការេ៍ចំនូលបូកសរុបរមួសរ ប់ គ.ល.គ និង មិនតមន គ
.ល.គ ដូចខាងពរកាម៖ 
 

ពសចកតើបរោិយគេពនយយ សមតុលយបូកសរុប 
មនិតមន គ.ល.គ 
)នាចូំល( 

 គ.ល.គ                         
(ផលិតកមម)  

រទពយសកមម  (ដុល្លល )   (ដុល្លល )   (ដុល្លល )  

 
ោោរព៌លើដើជួល)Freehold buildings on 
leasehold land( 

             5,558,104                         5,558,104  

 
កំពយួទ័រ              1,584,801                         1,584,801  

 
 ៉ោ សុើនរពើន  ៉ោ សុើនេតចមលង និងរេយនត              4,751,678                         4,751,678  

 
រទពយរូបើពផេងពទៀត            13,021,907                       13,021,907  

 
ទិញពរគឿងផេ ំ)ឱ្សេជារុកខជាតិ(             3,600,541                         3,600,541  

 
ទិញសំភារៈផលិត             3,941,694                         3,941,694  

 
ទិញផលិតផលបនាទ ប់បនេ ំ                 178,213                             178,213  

 
ទិញផលិតផលសំពរច (សតុកទំនិញ) 1,341,900          1,341,900      

 
ទិញផលិតផលសំពរចសំរាប់ផលិតកមម )សតុក
ផលិតផលសំពរច( 

                  
176,323  

                          176,323  

 
បំេុលរបតិបតតិការ )Operating debtors( 

               
4,916,152  

                       4,916,152  

 
គេនើរតូវទទួល/ trade debtors                326,866                19,848                         307,018  

 
ររក់ខចើ និងការបង់មុន- ពផេងៗ 

                 
297,450  

                          297,450  

 
ររក់រពំដ្ឋោះ  

            
114,720.00  

             
114,720  

                                  

 
សាច់ររក់ពៅ្នាោរ             16,117,764           6,443,310                      9,674,454  

 
ឥេទនពនធកាត់ទុក               2,727.00                                2,727  
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រទពយសកមមពផេងៗ)Other current assets( 

                   
233,371  

  
                         

233,371  

 
សរុប            56,164,211        7,919,778                48,244,433  

ទុន ច ស់រទពយ នងិបេុំល       

 
មូល្នភាគទុន Share capital           25,000,000                     25,000,000  

 
ចំពេញ/ខាតពៅកនុងការយិបរពិចឆទ              2,931,765           1,562,967                       1,368,798  

 
កមចើតដលរតូវបង់ Loan payable             5,000,000          5,000,000    

 
គេនើ ច ស់បំេុល(Trade creditors)            17,750,185  

 
                   17,750,185  

 
ររក់កក់របស់អនកតចកចយ Distributors' deposits 

              
1,000,000  

                      1,000,000  

 
បងគរ - នេលពសវាជំនាញវជិាជ ជើវោះ                  96,236                             96,236  

 
បងគរ - ការព្វើដំពេើ រ និងកំសានត               541,865                           541,865  

 
បងគរ - ដឹកទំនិញ តនមល ៉ោ ក សួយសារនិងពផេងៗ              1,950,771          1,059,880                          890,891  

 
សំវធិាន្ន - របតិបតតិការពផេងៗ                 135,819                            135,819  

 
បងគរ - ពបៀវតេ និងបុពវល្លភ               827,622  124,143  703,479  

 
ពនធពលើររក់ចំេូល - ការបង់រ៉ោ ន់សាម ន )Income 
tax  - provisional payment( 

               699,509             150,000                         549,509  

 
ពនធោករពផេងៗតដលរតូវបង់                230,439              22,788                        207,651  

 
សរុប            56,164,211        7,919,778                48,244,433  

 
 
ចេូំល       

 
ផលរបរ - រសាពបៀតដលផលិត           26,828,411                       26,828,411  

 
ផលរបរ - រសាពបៀនាចូំល            11,471,969         11,471,969                                       

 
ចំេូលការររក់                   68,168                              68,168  

 
ចំពេញពើការបតូរររក់ -សំពរចរន 
 

               128,500                  9,032                          119,468  

 

ចំពេញពើការបតូរររក់ -របតិបតតិការ - 
មិនសំពរចរន 
 

                 5,139                    514                            4,625  

 
ខាតពើការបតូរររក់- របតិបតតិការ-មិនសំពរចរន 
 

              (2,496)               (250)                       (2,246) 

 
ចំេូលពផេងៗ                  50,000    

                          
50,000  

 
សរុប          38,549,691       11,481,265                27,068,426  

ចំ្ យ       

 
នេលពដើមផលិតពលើផលិតផលតដលលក់រន-រសាពបៀ                                     
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Cost of production of products sold - beer 10,574,112  10,574,112  

 
នេលពដើមិនតមនផលិតកមមពលើទំនិញរនលក់ 
Non-production costs of goods sold  

            6,625,619          6,625,619                                          

 
ពបៀវតេ ល្លភការ ររក់ព ៉ោ ងបតនថម និងបុពវល្លភ 
 

            4,319,323              863,865                       3,455,458  

 
ពរបង និងសាងំ )Fuel and Gas(                550,026              110,005                          440,021  

 
ចំ្យពលើការពរបើររស់របចឆំ្ន  ំ- អគគិសនើ ទឹក 
 

               678,509              135,702                         542,807  

 
ចំ្យពលើការព្វើដំពេើ រ និងសាន ក់ពៅ 
 

            2,417,360              483,472                       1,933,888  

 
ជួល និងជួលរយៈពពលតវង Rental and lease              1,079,135              431,654                          647,481  

 
ជួសជុល និងតេទ ំRepairs and maintenance                177,976                            177,976  

 
កំសានត Entertainment                   15,411                              15,411  

 
រសាវរជាវ និងអភិវឌ្ឍន៍              1,051,482                         1,051,482  

 
បង់ពៅអនកតចកចយ - ការពលើកទឹកចិតតតផនក េិជជ
កមម 

                
1,731,937  

                        1,731,937  

 

នេលកនរមពជើងសារពផេងៗ ផាយ េិជជកមម និងនេល
លក់ 
 

                69,403                13,881                           55,522  

 
ោនជំនិោះ- ប័េណពបើករបរ និងពនធពលើមព្ារយដឹក
ជញ្ជូ ន )Fleet - licences and vehicle taxes( 

                    
22,504  

                 
4,501  

                           
18,003  

 
អំព្យ                  42,909                             42,909  

 
នេលចាប់ សវនកមមខាងពរៅ និងនេលរបឹកាសារពពើពនធ  
 

               199,335               19,934                          179,401  

 
នេលបពចចកពទស - របឹកា IT និងការរគប់រគងគពរ ង 
IT 

            2,243,078             224,308                       2,018,770  

 
ចំ្យសរ ប់រកុមរបឺកាភិរល 
 

               60,000                            60,000  

 
ោោរ-៌រលំស់                410,918                           410,918  

 
កំពយួទ័រ -រលំស់                146,116                            146,116  

 
 ៉ោ សុើនរពើន  ៉ោ សុើនេតចមលង និងរេយនត -រលំស់                391,514                            391,514  

 
រទពយរូបើពផេងៗ - រលំស់                362,848                            362,848  

 
ខាតការបតូរររក់ - សំពរចរន                136,392                13,639                          122,753  

 

ធានារា៉ោ ប់រង - ការខូចខាតរទពយសកមម ការរខំានដល់
ោជើវកមម និងម៉ោូតូ  
 

                 64,024                             64,024  

 
លុបពចល - ផលិតផលសំពរច )រសាពបៀនាចូំល(  
Write-off - finished goods (imported beer) 

               203,620             203,620                                         
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លុបពចល- សំភារៈខូចខាត និងពរគឿងផេ ំ       278,021                            278,021  

 
លុបពចល - រទពយសកមមពផេងៗ 
 

                 41,371                             41,371  

 
ការរគប់រគងសតវលែិត )Pest control(                   45,954                 4,595                            41,359  

 
កិចចសនាពសវាសនតិសុខ 
 

               152,054               15,205                         136,849  

 
នេលពសវា្នាោរ)Bank Charge) 

                     
61,576  

                 
6,158  

                           
55,418  

 
ចំ្យការររក់ 

                 
684,000  

           684,000  
                                    

-    

 
សរុប         34,836,526       9,840,158                24,996,368  

     
 ចពំេញមុនគតិពនធ )Profit before tax(              3,713,165         1,641,107                   2,072,058  
     

 
ពនធពលើររក់ចំពេញ 

                  
781,400  

               
78,140                          703,260  

     
 ររក់ចពំេញពរកាយគតិពនធ             2,931,765        1,562,967                    1,368,798  
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ស គ ល់: 
 
1. រកុមហនុនរនបង់ររក់រពំដ្ឋោះពនធពលើររកចំេូល កនុងកំឡុងឆ្ន 2ំ017 សរុបចំនួន 114,720 តដលរនកត់រាកនុងគេនើ „ររក់

រពំដ្ឋោះ‟ ។ 
2. គេនើ „ររក់កក់របស់អនកតចកចយ‟ រមួ នរបតិបតតិការដូចខាងពរកាម៖ 

   
a. ររក់កក់ធានាដំបូង ចំនួន 800,000 ដុល្លល  :  ពដើមបើកាល យជាអនកតចកចយចំបងរបស់ រកុមហនុន SBL ភាន ក់ង្ហរនើមួយៗរតូវរន
តរមូវឱ្យបង់ររក់ធានា ចំនួន  50,000 ដុល្លល  )ោម នការររក់( តដលនឹងរតូវបងវិលសងវញិពៅពពលកិចចសនាភាន ក់ង្ហររតូវរន
បញ្ច ប់។ 
 

b. ររក់កក់សរ ប់នេលបញ្ញជ ទិញ ចំនួន200,000 ដុល្លល  មិនរមួបញ្ចូ លពនធោករតដលរតូវអនុវតត។ ររក់កក់ជាសាច់ររក់ពនោះ  ន
ចំនួនពសមើនឹង 20% នននេលបញ្ញជ ទិញ និងរតូវរនទទួលភាល មៗ ពរកាយពពលអនកតចកចយ )dealers( ព្វើការបញ្ញជ ទិញកនុងតខ្នូ 
ឆ្ន 2ំ017 ។ ទំនិញនឹងរតូវរនដឹកជញ្ជូ នពៅពដើមតខមករា ឆ្ន 2ំ018។ តុលយភាពតដលពៅសល់ននការបញ្ញជ ទិញនឹងរតូវទូទត់ 
ោ៉ោ ងយូរបំផុតរយៈពពលមួយតខ ពរកាយការដឹកជញ្ជូ នទំនិញ។  
 

3. គេនើ „ចំេូលការររក់‟ គឺជាចំនួនចំេូលការររក់ដុល តដលSBLរនទទួលពើ ររក់ដំកល់ពៅ្នាោរកនុងរសុកមួយ។ ្នាោរ
រនកាត់ទុកចំនួនររក់ពនធកាត់ទុកតដលរតូវអនុវតត មុនពពលទូទត់ការររក់ពៅ រកុមហនុន SBL ។ រកុមហនុន SBL រនកត់រាចំនួន
ររក់ពនធកាត់ទុកពនោះ ជាឥេទនពនធ )ពដ្ឋយ នភាជ ប់ឯកសារជាភសតុាងរតឹមរតូវ( កនុងគេនើឥេទនពនធកាត់ទុក។   
 

4. រកុមហនុន SBL រនពកើតពឡើងចំ្យពបៀវតេបុគគលិក និងចំ្យពលើអតថរបពោជន៍បតនថម សរុបចំនួន 4,319,323 ដុល្លល ។ ពនធ
ពលើររក់ពបៀវតេ )ពបវ( តដលរតូវអនុវតតចំនួន 98,193 ដុល្លល  និងពនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថមចំនួន 65,199 ដុល្លល  រតូវរនកាត់ទុក
ពដ្ឋយរកុមហនុន SBL និងបង់ពៅអពដ ជាពរៀងរាល់តខ ោ៉ោ ងយូរបំផុតមុនកាលបរពិចឆទកំេត់។   
 

5. កនុងកំឡុងព្វើយុទធនាការផាយ េិជជកមមាមប ត្ ពខតត កនុងឆ្ន  ំ2017 រកុមហនុន SBL រនផតល់នូវគំរូ)samples( ននរសាពបៀតដល
រនផលិតកនុងរសុករបស់ខលួនពៅឱ្យអតិេិជនពដ្ឋយឥតគិតនេល។ តនមលទើផារននផលិតផលទងំពនាោះគឺចំនួន 1,198,542 ដុល្លល  មិនរមួ
បញ្ចូ លពនធោករតដលរតូវអនុវតត។ សរ ប់ពោលពៅគេពនយយ រកុមហនុន SBL មិនរនទទួលសាគ ល់ចំេូលពើផលិតផលគំរូពឡើយ 
ប៉ោុតនតចំ្យពលើការផលិតផលរតូវរនកត់រាគេនើ „ចំ្យពលើការផលិតននផលិតផលតដលលក់រន‟ ។   
 

6. គេនើ „ជួល និងជួលរយៈពពលតវង ‟ គឺជាចំ្យនេលជួលដើរបស់គ.ល.គ និងចំ្យជួលការោិល័យ និងជួលឡានននោជើវកមម
ពរៅពើ គ.ល.គ។ ពោងាមកិចចសនាជួលរយៈពពលតវង)lease agreement,( រកុមហនុន SBL រតូវរនអនុញ្ញា តឱ្យកាត់ទុកនូវ
ចំនួនររក់ពនធកាត់ទុកតដលរតូវអនុវតតពើការទូទត់នេលជួលដើរយៈពពលតវង។ ការោិល័យ និងឡាន រនជួលពើ ច ស់ជួលតដលមិន
រនចុោះបញ្ជ ើសារពពើពនធ។ ដូចពនោះរកុមហនុនទទួលបនទុកពលើចំនួនពនធកាត់ទុកតដលរតូវអនុវតត ជំនួសឱ្យ ច ស់ជួល។ បនទុកពនធកាត់ទុក
រតូវរនកត់បញ្ចូ លកនុងគេនើជួលនិងជួលរយៈពពលតវងរបស់ោជើវកមមមិនតមន គ.ល.គ។ 
 

7. កនុងកំឡុងឆ្ន ជំាប់ពនធ ភាន ក់ង្ហរលក់ដុំសំខាន់មួយរនពកើតពឡើងនូវការខាតបង់ោជើវកមមដ៏ពរចើនសនធឹក ពដ្ឋយសារអគគិភ័យ។ ពដើមបើោំ
រទដល់របតិបតតិការរបស់ភាន ក់ង្ហរពនោះ រកុមហនុន SBL រនផតល់ជំនួយជាររក់)subsidy( ពដ្ឋយឥតលកខខេឌ ចំនួន 250,000 
ដុល្លល ។ ចំនួនពនោះរតូវរនកត់រាកនុងគេនើ „បង់ពៅអនកតចកចយ - ការពលើកទឹកចិតតតផនក េិជជកមម‟ កនុងររយការេ៍ចំេូលឆ្ន ំ
2017។ សមតុលយតដលពៅសល់កនុងគេនើពនោះ គឺជាការពលើកទឹកចិតតជាក់តសតងតដលផតល់ពៅអនកតចកចយតដលរនសពរមចនូវ
ចំនួនលក់ដល់ពោលពៅពៅកនុងឆ្ន ។ំ  
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8. គេនើ  „ោនជំនិោះ)the fleet) – „ប័េណពបើកបរ និងពនធពលើមព្ារយដឹកជញ្ជូ ន‟ គឺជាចំ្យរ៉ោ តង់ និងចំ្យពនធពលើ

មព្ារយដឹកជញ្ជូ នតដលរនបង់ពៅកនុងឆ្ន ។ំ 
 

9. គេនើអំព្យរមួ នចំនួន 21,500 ដុល្លល  បរចិច កពៅកាករទរកហម និងអំព្យសរ ប់បុគគលិកកនុងកំឡុងពពលចូលឆ្ន តំខមរ 
តដលសរុបចំនួន 21,409 ដុល្លល  តដលកនុងពនាោះពនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថមមិនទន់រនបង់ពៅពឡើយ។ 
 

10. គេនើ „លុបពចល - រទពយសកមមពផេងៗ‟ គឺជាចំនួនខាតពលើការលក់ឡានរបស់រកុមហនុន។ ពៅនេងទើ15 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017 រេយនតមួយ
ពរគឿងរបស់រកុមហនុនរនជួបនូវពរោោះថាន ក់ចរាចរេ៍ដ៏្ងន់្ងរមួយកនុងអំឡុងពពលបំពពញពបសកមមរកុមហនុន តដលប ត្ ល់ឱ្យសាល ប់
និពោជិត ន ក់ )តដលព្វើការកនុងនាយកដ្ឋា នលក់របស់ គ.ល.គ(។ ពរកាយពើពរោោះថាន ក់ពនោះ រេយនតពនោះរតូវរនលក់ពចញទងំសភាព
ខទិចខទើកនុងតនមល 8,629 ដុល្លល  )មិនរមួបញ្ចូ លពនធោករតដលរតូវអនុវតត(។ រកុមហនុនក៏រនផតល់ររក់ចំនួន 20,000 ដុល្លល  សរ ប់ពើ្ើ
បុេយសពរបស់និពោជិតពនាោះ ពទោះបើជាមិន នបទបបញ្ាតតិ្តចងពើការបរចិច ករបពភទពនោះកនុងពោលនពោរយរបស់រកុមហនុន 
ឬកិចចសនាការង្ហរក៏ពដ្ឋយ។ ការបរចិច កពនោះរតូវរនកត់រាកកនុងគេនើ „ពបៀវតេ បុពវល្លភ និងររក់បតនថម‟ របស់គ.ល.គ ។ រកុម
ហនុន SBL មិនរនបង់ពនធពលើររក់ពបៀវតេ ឬពនធពលើអតថរបពោជន៍បតនថមចំព ោះការបរចិច កពនោះ ពដ្ឋយសារពនោះមិនតមនជាចំតេក
ននររក់ពបៀវតេ ឬអតថរបពោជន៍របស់និពោជិតពឡើយ។ 
 

11. ពដ្ឋយសាររេយនតរតូវរនធានារា៉ោ ប់រង រកុមហនុន SBL រនទទួលសំេងធានារា៉ោ ប់រងចំនួន 50,000 ដុល្លល ពើរកុមហនុនធានារា៉ោ ប់រង
ពៅនេងទើ 29 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017។ ចំនួនពនោះរតូវរនកត់រាកនុង „ចំេូលពផេងៗ‟ កនុងររយការេ៍ចំេូល។ 

 
12. ពបៀវតេ និងបុពវល្លភបងគរទងំអស់រតូវរនបង់ពៅនេងទើ27 តខមករា ឆ្ន 2ំ018។ ពលើសពើពនោះ ោម នសមតុលយតដលមិនទន់រនទូទត់ 

តដលរតូវបង់ពៅបុគគលទក់ទិនពទ គិតរតឹមនេងទើ31 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017។   
 

13. ពដើមបើព្វើហរិញ្ាបបទនរបតិបតតិការគពរ ងមិនតមន គ.ល.គ រកុមហនុន SBL រនទទួលកមចើចំនួន 5,000,000 ដុល្លល  កនុងអរាការ
ររក់ 3% កនុងមួយរតើ ស ពើ ច ស់ភាគហនុន ន ក់របស់ខលួន។ ពោងាមកិចចសនាខចើបុលចុោះនេងទើ1 តខមករា ឆ្ន 2ំ017 ការររក់រតូវ
ទូទត់ ោ៉ោ ងយូរបំផុតឱ្យរនមុននេងទើ 31 តខ្នូ ជាពរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ ចំ្យការររក់រនកត់រាកនុងររយការេ៍ចំេូល រមួទងំពនធ
កាត់ទុក ាមអរា 14% តដលរកុមហនុន SBL ទទួលបនទុក ជំនួស ច ស់ភាគហនុនពនាោះ។ 
 

14. គេនើ „លុបពចល - ផលិតផលសំពរច (រសាពបៀនាចូំល)‟ ចំនួន 203,620 ដុល្លល  គឺជាចំនួនខាតជាក់តសតងចំព ោះសតុករសាពបៀនាំ
ចូលតដលខូចគុេភាព តដលរតូវរនខូចខាតពដ្ឋយសារអគគិភ័យពៅឃ្ល ងំមួយរបស់ខលួន។ 

 
15. គេនើ „លុបពចល - សំភារៈខូចខាត និងពរគឿងផេ‟ំ សមតុលយចំនួន278,021 ដុល្លល  បូករមួទងំតនមលសំភារៈ និងពរគឿងផេតំដលខូច

ខាតជាក់តសតង តដលរនកំេត់ និងលុបពចលពៅកនុងឆ្ន សំរុបចំនួន 142,202 ដុល្លល ។ សមតុលយតដលពៅសល់គឺជាសំវធិាន្ន
តដលរនកត់រាពៅនេងទើ31 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017 ពលើសំភារៈ និងពរគឿងផេតំដលខូចខាតកនុងគេនើ „សំវធិាន្ន – របតិបតតិការពផេងៗ‟។ 
 

16. ជាទូពៅរាល់ចំ្យទងំអស់ នឯកសារជាភសតុាងរតឹមរតូវ រមួទងំវកិកយបរត អតប តដល នសុពលភាព និង ោចពរបើររស់
រន។  

 
17. ខាងពរកាមជាព័ត៌ នលមែិតននរទពយសកមម។ 
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រទពយសកមម 
នេលពដើមរបវតតសិាង្រសត 

(ដុល្លល ) 
នេលលក់ 
(ដុល្លល ) 

ោោរ ៌                5,850,636    
កំពយួទ័រ                  1,668,212    
 ៉ោ សុើនរពើន  ៉ោ សុើនេតចមលង និងរេយនត                  5,001,766            (50,000) 
រទពយសកមមពផេងៗ                13,707,271    

 
រទពយសកមមទងំអស់ជារបស់គពរ ង គ.ល.គ និងរទពយទងំអស់រតូវរនដ្ឋក់ឱ្យពរបើររស់កនុងឆ្ន 2ំ017 ។ 

 
ព័ត៌ នពផេងៗ: 
 
ក ( សនមតថាអរាការររក់ពលើររក់ខចើាមអរាទើផារសរ ប់ឆ្ន  ំ2017 តដលពចញពដ្ឋយ អពដ គឺ 10% កនុងមួយឆ្ន ។ំ 
ខ( រាល់ចំ្យ និងចំេូល មិនរមួបញ្ចូ ល អតប និងពនធោករពផេងៗតដលរតូវអនុវតត ពវៀរតលងតត នការបញ្ញជ ក់។  
គ( ពៅនេងទើ1 តខ្នូ ឆ្ន 2ំ017  SBL រនទទួលវញិ្ញា បនបរតជាអនកជាប់ពនធរបពភទ សនិងបញ្ញជ ក់ថារកុមហនុនពនោះរនកាន់កាប់កំេត់រា 
គេពនយយរនរតឹមរតូវសរ ប់ឆ្ន 2ំ017 ពើអពដ។ 
សេួំរ: 
 
1- សូមផតល់ពោបល់សតើពើកាតពវកចិចដ្ឋក់លិខតិរបកាសពនធពលើររក់ចេូំលរបស់រកមុហនុន SLT ពដ្ឋយតផែកាមរបកាសពលខ 1127 ចុោះនេង
ទើ11 តខតុល្ល ឆ្ន 2ំ016 សតើពើកាតពវកចិចសារពពើពនធរបស់សហរោសតដលអនុវតតពហុគពរ ង។ (2 ពនិទុ) 

 
2- ចូរគេនាបេុំលពនធពលើររក់ចេូំលសរុបរបស់រកមុហនុន SLT  សរ ប់ការយិបរពិចឆទបញ្ច ប់ពៅឆ្ន  ំ 2017 )សរ ប់សកមមភាពទងំ
ពើរ( ពដ្ឋយតផែកាមព័ត៌ នតដលផតល់ឱ្យខាងពលើ ។)16 ពនិទុ(  

 
3- តផែកាមព័ត៌ ន នងិការគេនាពនធពលើររក់ចេូំលខាងពលើ ចូរផតល់របកឹាសតើពើលកខខ័េឌ ននរយៈពពលពលើកតលងពនធរបស់ គ.ល.គ រមួ
បញ្ចូ លទងំកាលបរពិចឆទចប់ពផតើម នងិកាលបរពិចឆទតដលរពំងឹថាបញ្ច ប់។ )2 ពនិទុ(  
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សំេួរទើ 4 
 
Movie Cube Cineplex (MCC) រតូវរនកាន់កាប់ទងំរសុងពដ្ឋយ Korean Movie Cineplex (KMC( តដល នមូលដ្ឋា នកនុងរបពទស
កូពរ ៉ោ តដលរតូវរនចុោះបញ្ជ ើពដ្ឋយរតឹមរតូវកនុងរបពទសកមពុជា ជាមួយោជាា ្ររដ្ឋា ភិរលតដល ក់ព័នធកនុងឆ្ន 2ំ015។ MCC រនពាោម
បំពពញកាតពវកិចចសារពពើពនធរបស់ខលួនជាមួយនាយកដ្ឋា នអនកជាប់ពនធ្ំ ននអគគនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ)អពដ( និងរនបង់ពនធោករតដល ក់
ព័នធពៅាមកាលបរពិចឆទកំេត់។ 
 
កនុងឆ្ន 2ំ018 ពល្លក Kim Jung រតូវរនចត់ាងំជារបធានរបតិបតតិតផនកពនធដ្ឋរេមើននរកុមហនុន MCC។ ោត់រនអនុវតតោ៉ោ ងតឹងរងឹពលើការ
អនុវតតសារពពើពនធ តដលរគប់ពសចកតើសពរមចទងំអស់តតងតតតផែកពៅាមចាប់។ ពដ្ឋយសារោត់ពទើបតតរនសាគ ល់ពើបរោិកាសសារពពើ
ពនធកមពុជា ោត់រនពរៀបចំការរសាវរជាវសតើពើដំពេើ រការសវនកមមសារពពើពនធនាពពលបចចុបបននកនុងរបពទសកមពុជា។ សនមត់ថាអនករតូវរនជួល
ជាទើរបឹកាសារពពើពនធរបស់ោត់ សូមផតល់របឹកាសតើពើចំេុចដូចខាងពរកាម ពដ្ឋយតផែកាមបទបបញ្ាតតិសារពពើពនធកមពុជា ពដើមបើផតល់
ឱ្យពល្លក Kim នូវព័ត៌ នបតនថម។ 
 
សេួំរ: 
 
i. សថិតពៅពរកាមរបព័នធសវ័យរបកាស សូមពនយល់លមែិតសតើពើចំនួនរបពភទននសវនកមមសារពពើពនធ តដលជា្មមាអនុវតតពដ្ឋយអពដ រមួ
ទងំការកំេត់ពដ្ឋយចាប់ពៅរយៈពពលននការកំេត់ពនធពឡើងវញិ និងពទសទេឌ ្មមា បូករមួទងំអរាការររក់សតើពើការបង់ពនធ
យតឺោ៉ោ វ/បង់ពនធខវោះ ពដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពើបទបបញ្ាតតិសារពពើពនធតដលព ក់ព័នធ ពដើមបើោរំទពោបល់របស់អនក។ )5 ពនិទុ(  

 
ii. កនុងកំឡុងពពលដំពេើ រការសវនកមមសារពពើពនធ សូមរបឹកាដល់ពល្លក Kim ពើនើតិវ ិ្ ើសរ ប់ការតវា៉ោខាងរដារលពលើការកំេត់ពនធ
ពឡើងវញិ តដលកំេត់ពដ្ឋយអពដ ដូច នតចងកនុងបទបបញ្ាតតិសារពពើពនធ។ )5 ពនិទុ(  

 
 

(សរុប 10 ពនិទុ) 
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សំេួរទើ 5 
 
តផនកទើ 1 
Giant Monster Co., Ltd. (GMC) ជាអនកជាប់ពនធាមរបបសវ័យរបកាស ពដ្ឋយពោងាមចាប់សតើពើសារពពើពនធកមពុជា។ ពោលបំេង
ននសកមមភាពោជើវកមមរបស់ខលួន គឺលក់រេយនត និងពរគឿងបនាល ស់រេយនត និងផតល់ពសវាតេទ។ំ GMC រនទិញទងំឡាន ៉ោ កេមើៗ និងឡាន
ជជុោះពើរកុមហនុនកនុងរសុក និងពើរូបវនតបុគគល និងលក់បនតពៅអតិេិជនកនុងរសុក។ កនុងកំឡុងពពលរបតិបតតិការតខដំបូងរបស់ខលួន កនុងតខ            
មករា ឆ្ន 2ំ018 រកុមហនុន GMC រនពកើតពឡើងនូវរបតិបតតិការជាពរចើនដូចខាងពរកាម៖ 
 
 លក់ពរគឿងបនាល ស់រេយនត : 12,000 ដុល្លល  មិនរមួបញ្ចូ លពនធោករតដលរតូវអនុវតត  
 លក់ឡានជជុោះ : 90,000 ដុល្លល  មិនរមួបញ្ចូ លពនធោករតដលរតូវអនុវតត។ រកុមហនុន GMC រនទិញឡានជជុោះ បើពរគឿង កនុងតនមលសរុប
ចំនួន 60,000 ដុល្លល  ពើរូបវនតបុគគលកនុងរសុក និងលក់ឡានទងំអស់ពនោះវញិពៅ អតិេិជនកនុងរសុករបស់ខលួន )គឺឡានពើរពរគឿងលក់ឱ្យ
រូបវនតបុគគល និងមួយពរគឿងលក់ឱ្យរកុមហនុនចុោះបញ្ជ ើអតប(។ 

 
សេួំរ: 

 
i. សូមផតល់របឹកាសតើពើការអនុវតត អតប រមួទងំ តនមលជាប់ោករ និងអរាោករ ពលើការលក់ពរគឿងបនាល ស់ និងឡានជជុោះខាងពលើ តដល
រកុមហនុន GMC រតូវគិតពើអតិេិជនរបស់ខលួន។ ជាចុងបញ្ច ប់ ចូរគេនាចំនួនសរុបអតប ពលើធាតុពចញសរ ប់តខមករា ឆ្ន 2ំ018 ។    
) 2 ពនិទុ(  

 
ii. សូមផតល់របឹកាសតើពើរបពភទវកិកយបរតតដល GMC រតូវរនតរមូវឱ្យពចញពៅទងំអតិេិជនរូបវនតបុគគល និងអតិេិជនចុោះបញ្ជ ើអតប របស់
ខលួន។ សូមបញ្ញជ ក់ផងតដរពើលកខេៈវនិិចឆ័យទងំអស់តដលរតូវពិចរ្សរ ប់វកិកយបរតោករតដលរតឹមរតូវ ដូច នតចងកនុងបទ
បបញ្ាតតិអតប។ )3 ពនិទុ( 

 
 

តផនកទើ 2 
កនុងតខមើនា ឆ្ន 2ំ018 រកុមហនុន GMC រនជួបពរោោះអគគិភ័យ តដលោោរក៌ារោិល័យរបស់ខលួន ឯកសារគេពនយយចាប់ពដើមពសទើរតត
ទងំរសុងនិងឃ្ល ងំ)បូករមួទងំសារពពើពនធរបស់ខលួនទងំអស់(រតូវរនបំផ្ទល ញទងំរសុង។ ពរកាយពើដំពេើ រការរ៉ោ ន់សាម នតនមលកនុងតខមិេុនា 
តនមលសរុបននការខូចខាត នចំនួន 900,000 ដុល្លល  និងរកុមហនុន GMC រនទទួលសំេង ចំនួន 500,000 ដុល្លល  ពើរកុមហនុនធានា
រា៉ោ ប់រងកនុងតខដតដល។ 
 
សេួំរ: 
i. តផែកាមរបកាសសតើពើពនធពលើររក់ចំពេញ សូមពនយល់លមែិតពើកាអនុវតតសារពពើពនធតដល ក់ព័នធននតនមលខាងពលើ ពដ្ឋយសារការខូច
ខាត និងសំេងធានារា៉ោ ប់រង ពដ្ឋយបញ្ញជ ក់ពលើកពឡើងនូវចាប់សារពពើពនធកមពុជាពដើមបើោរំទចំពលើយរបស់អនក។ 
 

ii. ពោងាមចាប់សតើពើសារពពើពនធ ពតើលកខេៈវនិិចឆ័យ/លកខខេឌ សរ ប់ខាតសារពពើពនធពោងពើឆ្ន មុំនពដើមបើោចពោងពៅកាត់កងនឹង
ចំេូលជាប់ពនធនាពពលអនាគត នអវើខលោះ? )2 ពនិទុ( 

 
 (Total 10 points) 
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ចពំម្លើយទើ 1 
i) A 
ការបបងបែកភាគលាភ  ដុលាល រ 

ម្ចា ស់ភាគហ ុននិវាសនជន (40% ជាកមមសិទធ)  120,000 
ម្ចា ស់ភាគហ ុនអនិវាសនជន (60% ជាកមមសិទធ)  180,000 

 
 

 ពនធកាត់ទុកលលីការបបងបែកភាគលាភ   
ម្ចា ស់ភាគហ ុននិវាសនជន  លលីកបលងពនធ 
ម្ចា ស់ភាគហ ុនអនិវាសនជន  25,200 

   
បណុំលពនធសរុប  25,200 
 
ii) B 
iii) D 
 

ពនធបបនែមលលីការបបងបែកភាគលាភ(ATDD)  ដុលាល  
ភាគលាភរបកាសលែញពីរាក់ែំលណញមុនគិតពនធ (ក)        500,000  
ពនធបបនែមលលីការបបងបែកភាគលាភ តាមអរតា 20 % (ខ)        100,000  

   ពនធកាត់ទុកលលីការបបងបែកភាគលាភ   
មូលដ្ឋឋ នគិតពនធកាត់ទុក (ក - ខ) (គ) 400,000  
ពនធកាត់ទុកតាមអរតាកាត់បនែយ 10 % លោងតាមDTA  40,000 

   
បណុំលពនធសរុប         140,000  
 
iv) C 

  
ែនំនួរមួបញ្ជូ ល អតប  

 
រាលបៀរ     7,931                                     

 ទឹកសុទធ 9,900                                             

   

  

មូលដ្ឋឋ នគតិពនធ 
(មនិរមួបញ្ជូ ល អតប )  

អតប រាលបៀរ (ក) 7,210                                            

 
ទឹកសុទធ 9,000                                             
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សរុប (ខ) 16,210                                           

 
អតប តាមអរតា 10% 1,621                                             

   អាករបភំលាឺធារណៈ 
សរំាប់រាលបៀរ 

មូលដ្ឋឋ នគតិពនធ 
[(ក)/1.03 x 20%] 

                                           
1,400 

 
អរតា 3%                                                     

 
អាករបភំលាឺធារណៈ 42                                                  

   
រាក់រលំដ្ឋោះពនធលលីរាក់ែណូំល (PCIT) PCIT = (ខ) x 1% 162.10 
 
v) B 
vi) B 
vii) B 
viii) D 
ix) C 
 
បរោិយ 
 

ែនំនួមនិរមួបញ្ជូ ល អតប 
(ដុលាល ) 

អរតាពនធកាត់ទុក 
ពនធកាត់ទុក

(ដុលាល ) 
ទិញភាពយនតពីរកុមហ ុនផលិតភាពយនតកនុងរសុក 4,000  លលីកបលងពនធ (*) - 
ទិញភាពយនតពីរកុមហ ុនផលិតភាពយនតលរៅរសុក 10,000  14%   1,400  
នថលជួលបង់លៅភាន ក់ងារអែលនរទពយ 2,000  លលីកបលងពនធ (**) - 

សរុប 1,400  
 
(*) លោងតាម លសែកតីជូនដំណឹង លលខ 18410.អពដ លែញលដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ ែុោះលៅនថៃទី3 បខវែិឆិកា ឆ្ន 2ំ016 
ការទូទាត់លនោះ រតូវានលលីកបលងពីពនធកាត់ទុក រហូតដល់ែុងឆ្ន  ំ2018។ 
(**) លោងតាមរបកាសខាងលលី ការទូទាត់ែំណាយនថលជួលរតូវានលលីកបលងពីពនធកាត់ទុក។ 
 
x) A 
 
អនកផតល់កមា ី ែណំាយការរាក់បងគរ អរតាពនធកាត់ទុក ពនធកាត់ទុក 
លរៅរសុក                65,000 10% (*)  650  
កនុងរសុក                 4,333 15%  650  
សរុប 

  
 1,300  
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(*) លោងតាមរបកាសលលខ 1129 ែុោះនថៃទី17 បខតុលា ឆ្ន 2ំ017 ែំណាយការរាក់បដលបង់លៅលរៅរសុកលដ្ឋយរកុមហ ុនមីរកូ
ហរិញ្ញវតែុកនុងរសុក គឺរតូវជាប់ពនធកាត់ទុកតាមអរតាកាត់បនែយ 10 %។ 

xi) B 
xii) A 
xiii) D 
xiv) B 
xv) D 
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ចពំម្លើយទើ 2 
បផនក A 
i) C 
ii) D 

* លោងតាមរបកាសលលខ 904 សហវ.របក  ែុោះនថៃទី8 បខសីហា ឆ្ន 2ំ016 សដីពីការលលីកទឹកែិតតពនធដ្ឋរែំល ោះរគឹោះាែ ន
អប់រ។ំ 

 
 1%  ននរាក់រលំដ្ឋោះពនធលលីរាក់ែំណូល (PCIT)  រតូវានលលីកបលងរហូតដល់ែុងឆ្ន  ំ2018។ 
 ការបង់រាក់លៅលលីលសវាពិលររោះលដ្ឋយផ្ទា ល់បដល ក់ព័នធលៅនឹងការអប់ររំបស់សិសស លៅឱ្យអនកជាប់ពនធបដលមិន

បមនជារបបសវ័យរបកាស គឺរតូវានលលីកបលងពនធកាត់ទុក 15%។ 
 ការផតល់លសវាអប់រ ំគឺជាការផគត់ផគង់មិនជាប់អាករ។ 

iii) D (របកាសលលខ 904 សហវ.របក  ែុោះនថៃទី8 បខសីហា ឆ្ន 2ំ016) 

iv) A 

V) C 

ពនធលលីរាក់លបៀវតស 
លបៀវតសមូលដ្ឋឋ នដុល ជាដុលាល  2,500 
ពនធលលីរាក់លបៀវតសតាមអរតា 20% 
(Lucas គឺជានិលោជិត អនិវាសនជន) 

5,00 

ពនធលលីរាក់លបៀវតសគតិជា លរៀល  [ក] 2,010,000 
 
ពនធលលីអតែរបលោជន៏បបនែម ដុលាល  

អតែរបលោជន៏បបនែមលលីការាន ក់លៅ 1,000 
ែំណាយលលីការលធវីដំលណីរ 300 
បុពវលាភធានារា៉ា ប់រង 
[3,000 – 2,500] 

500 

រាក់សរុបននអតែរបលោជន៏បបនែម 1,800 
ពនធលលីអតែរបលោជន៏បបនែម@ 20% 360 
ពនធលលីអតែរបលោជន៏បបនែម គិតជាលរៀល  @ 4,020 [ខ] 1,447,200 

  
សរុបបណុំលពនធ  [ក+ខ] 3,457,200 
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បផនក B 
i) A 
ii) B 
iii) A 
 នថលសំបុរតយនតលហាោះ នថលដឺកទំនិញ នថល រដឋាល សរុប អតប លលីធាតុលែញ 
 SR VN SR VN SR VN  
ទឹករាករ់មួបញ្ាូ លពនធអាករទាងំអស ់ 12,100 55,000 5,500 8,800 2,200 3,300 
ទឹករាកមិ់នរមួបញ្ាូ ល អតប/1.1 11,000 55,000 5,000 8,800 2,000 3,000 
អតប@ 10% 1,100 N/A 500 N/A 200 300 2,100 
អតប@ 0% N/A - N/A - N/A N/A - 
 
*  បផែកតាមម្ចរតា 59 និង 64 ននែាប់សតីពីារលពីពនធ  អនកជាប់ពនធតាមរបបសវ័យរបកាសទាងំអស់ រតូវានតរមូវឱ្យគិត
បញ្ាូ ល អតប តាមអរតា 10% លលីការផគត់ផគង់ជាប់អាករ។ លនោះរមួបញ្ាូ លការដឹកជញ្ជូ នកនុងរបលទសកមពុជា និងនថលលសវាលផសងៗ។ 
  
លោងតាមម្ចរតា54 ននអនុរកឹតយ សដីពីអាករលលីតនមលបបនែម អរតា អតប  0% រតូវអនុវតតែំល ោះលសវាកមមបដលានបំលពញលៅ
លរៅរបលទសនិង សរម្ចប់ទំនិញនាលំែញ។ លនោះរមួបញ្ាូ លទាងំការផគត់ផគង់ការដឹកជញ្ជូ នអនតរជាតិឬលសវាបដលទាក់ទិននិងការ
ជញ្ជូ នអនតរជាត។ិ 
 
ដូលែនោះ របតិបតតិករអាកាសែរណ៍រតូវានតរមូវឱ្យគិតបញ្ាូ ល អតប 10% លលីសំបុរតសរម្ចប់លជីងលហាោះលហរីកនុងរសុក។ ឧ. លជីង
លហាោះលហរីពីភនំលពញលៅលសៀមរាប និងនថលដឹកទំនិញ។ សរម្ចប់លជីងលហាោះលហរីពីភនំលពញលៅលវៀតណាម និងនថលដឹកទំនិញលនាោះ ការ
លធវីដំលណីរលនោះរតូវានលគចាត់ទុកថាជាលជីងលហាោះលហរីអនតរជាតិ និង ជាប់អតប 0% ។ 
 
សូមកត់សម្ចគ ល់ថា អតប 10% រតូវអនុវតតែំល ោះនថលរដឋាលបដលរតូវានគិតលលីនថលលសវា សរម្ចប់ការផ្ទល ស់បតូរឬលុបលចាលននសំ
បុរត។ ល។  នថលរដឋាលទាងំលនោះមិន ក់ព័នធនឹងការដឹកជញ្ជូ នអនកដំលណីរឬទំនិញពីរបលទសកមពុជាលនាោះលឡយី។ ដូលែនោះ ការបង់
នថលលសវាទាងំលនោះនឹងជាប់ អតប 10% លៅលពលបដលលសវាកមមរតូវានបំលផញលៅកនុងរបលទសកមពុជា។ 

 

iv) C 
ឥណទានអាករលលីតនមលបបនែមលោង 300 
អាករលលីធាតុែូល សំរាប់បខ កុមភៈ 2018 1,200 
អាករលលីធាតុលែញ សំរាប់បខ កុមភៈ 2018 (2,100) 
អាករលលីតនមលបបនែម បដលរតវូបង់ (600) 

  

v) D 
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 SR VN សរុប 
ផលរបររមួបញ្ាូ ល អតប 19,800 67,100 86,900 
អតប (1,800) (300) (2,100) 
ផលរបរមិនរមួបញ្ាូ ល អតប 18,000 66,800 848,000 
PCIT @ 1% 180 668 848 
    
នថលសំបុរតយនតលហាោះរមួបញ្ាូ លពនធទាងំអស់ 12,100 55,000 67,100 
នថលសំបុរតយនតលហាោះមិនរមួបញ្ាូ ល អតប 11,000 55,000 66,000 
មូលដ្ឋឋ នគិតអាករពិលសស(A)/1.1 10,000 50,000 60,000 
អាករពិលសស @ 10% 1,000 5,000 6,000 

 
 

បផនក C 
i) A 

 
*លោងតាមរបកាសលលខ 1821 សហវ.របក ែុោះនថៃទី ២៥ បខធនូឆ្ន  ំ២០១៥ សកមមភាពនានាបដលទាក់ទិននិងសកមមភាពអាជីវ
កមមរតូវានចាត់ទុកជាសកមមភាពអាជីវកមមបតមួយ។ ឧ. សណាឋ ររបដលម្ចនកលឹបកំានត លភាជនីយដ្ឋឋ ន កបនលងម្ច៉ា សា និង កលឹប
ហាត់រាណឬសកមមភាពលផសងៗននសកមមភាពសណាឋ ររបដលសែិតលៅលរកាមការរតួតពិនិតយលដ្ឋយផ្ទា ល់ពីអនកជាប់ពនធបតមួយ 
និងសែិតកនុងទីតាងំរមួជាមួយសណាឋ ររ គឺរតូវបង់ពនធា៉ា តង់បតមួយ ។ 

 

ii) C 
iii) A 
iv) C 
v) D 

 
*លោងតាមលសែកតីបណនាលំលខ ១៨៤១០ អពដ ែុោះនថៃទី ៣ បខវែិឆិកាឆ្ន  ំ២០១៦ រកុមហ ុនអែលនរទពយ (MBC) 
លៅកមពុជាម្ចនកាតពវកិែាកាត់ពនធកាត់ទុក 10% លៅលពលទូរទាត់នថលឈ្នួលអែលនរទពយលៅលអាយម្ចា សល់ដីមនន
អែលនរទពយ ។ របសិនលបីរកុមហ ុនអែលនរទពយ ជួលអែលនរទពយបនតជូនដល់អតិថិជនរបស់ខលួន )ឧ .SBH បដល
ជាអនកជាប់ពនធតាមរបបសវ័យរបកាស SBH មិនចាាំែ់ កាត់ទុកពនធលលីការជួលពីរកុមហ ុនអែលនរទពយលនាោះលទ។ 
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ចពំម្លើយទើ 3 
 

1. បផែកតាមរបកាសលលខ 1127 អនរក.បក  SBL រតូវានតរមូវឱ្យែុោះបញ្ជ ីលៅរដឋាលារលពីពនធនូវសកមមភាពពីរលដ្ឋយ
បឡកពីរន  និងរតូវានផតល់លលខអតតសញ្ញញ ណកមមារលពីពនធលដ្ឋយបឡកៗពីរន  (មួយសរម្ចប់គលរម្ចង គលរម្ចងវនិិ
លោគម្ចនលកខណៈសមបតតិរគប់ររន់ និង មួយសរម្ចប់គលរម្ចងវនិិលោគមិនម្ចនលកខណៈសមបតតិរគប់ររន់)។ 
សរម្ចប់លរលបំណងការដ្ឋក់លិខិតរបកាសបង់ពនធ SBL រតូវានតរមូវឱ្យរកាទុកកំណត់រតាគណលនយយពីរដ្ឋែ់
លដ្ឋយបឡក និងដ្ឋក់លិខិតរបកាសពនធរាក់ែំណូលពីរ សំរាប់គលរម្ចងនិមួយៗលដ្ឋយបឡកពីរន ។ 

 
2. ការគណនាពនធរាក់ែណូំល ( CIT ) 

(a) ការគណនាCIT សរំាប់សកមមភាពបដលមនិបមនជា QIP 
  សំរាប់ការយិបរលិែាទ ៣១បខ ធនូ ឆ្ន 2ំ017 

  សម្ចគ ល ់ ដុលាល  ដុលាល  
        

រាក់ែលំណញគណលនយយមុនគតិពនធ    1,641,107  
    
បូក៖    
ការខាតបង់ការបតូររាក់មិនទាន់ានសំលរែ    250   
ការែំណាយលលីពនធរាក់លបៀវតសលផសងៗបដលមិនអាែកាត់កងាន   -     
ការែំណាយលលីអតែរបលោជន៍បបនែមលផសងៗបដលមិនអាែកាត់កង
ាន 

  -     

ការលប់លែញនូវសតុកខូែគុណភាពObsolete stock written off   -  
ពនធកាត់ទុកលៅលលីការជួលលែញជំនួសអនកឲ្យអនកជួល 
[(431,654/1.1) x 10%]   

  39,241   

ពនធកាត់ទុកលលីការរាក់លែញជំនួសម្ចា ស់ភាគហ ុន
[(684,000/1.14) x 14%] 

  84,000   

ការរាក់មិនអនុញ្ញញ តិជាែំណាយកាត់កងាន W1 100,000  
សរុប   223,491 
     
ដក៖    
រលំស់ារលពីពនធ  -  
ការែំលណញលៅលលីការបតូររាក់មិនទាន់ានសលរមែ  (514)  
 សរុប   (514) 
     
រាក់ែលំណញដុលមុននយិត័កមមការរាក់   1,864,084 
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បូក៖ ការែំណាយលលីការរាក់បដលអនុញាតតិកនុងឆ្ន បំែាុបបនន W2   500,000  
     
ដក៖ ការែំណាយលលីការរាក់បដលអាែកាត់កងានសរម្ចប់ឆ្ន  ំ W2  (50,000) 
     
ពនធលលីរាក់ែលំណញ   1,864,084 
    
CIT at 20%    372,817 
    
ពនធអបបបរមិ្ច N1  លលីកបលង  
    
ដក៖ រាក់រលំដ្ឋោះពនធរាក់ែណូំលបដលានបង់   (114,720) 
     
CIT បដលរតវូបង់   258,097 
 
សំរល់៖ 
N1:   ពនធអបបបរមិ្ចគឺរតូវានលលីកបលងលៅលពលបដលរកុមហ ុនានកាន់កាប់បញ្ជ ិគណលនយយរតឹមរតូវ (បដលានបញ្ញជ ក់

លដ្ឋយអគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ)។ 

- របម្ចណវធី ី1( W1) ការែណំាយលលីការរាក់បដលមនិអនុញាតត ិ
 
    ដុលាល  
អរតាការរាក់ទីផារបដលានកំណត់អគគនាយកដ្ឋឋ ពនធដ្ឋរ   10.0% 
អរតាការរាក់កមាីរបស់ភាគីទាក់ទិន   12% 
អរតាការរាក់បដលលលីសអរតាការរាក់ទផីារ   2% 
      
ការែំណាយលលីការរាក់បដលអាែកាត់កងានលលីកមាីននភាគី
ទាក់ទិន(USD5,000,000 x 10%) 

(a)     500,000  

ការរាក់បដលមិនអនុញាតតិ         (USD5,000,000 x 2%)      100,000  
 
សំរល់៖ ការែំណាយការរាក់ដុលសរម្ចប់ម្ចា ស់ភាគហ ុនគឺលសមី (684,000/1.14) = USD600,000 
 
-របម្ចណវធី ី2 ( W2) ការរាក់អតបិរមិ្ចបដលអាែកាត់កងាន 
 
  ដុលាល  ដុលាល  
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ែំណូលការរាក់  - 
   
ែំណូលសុទធលរៅពកីាររាក់   
ែំណូលមុននិយត័កមមការរាក់  1,864,084   
 (a) បូក៖ ែំំណាយលលីការរាក់បដលអនុញ្ញញ តិ  500,000   
      ដក៖ ែំណូលការរាក់  -     

ែណូំលសុទធលរៅពកីាររាក់ 2,364,084   
                                                        50% ននែំណូលសុទធលរៅពីការរាក់   1,182,042  

    
ការែណំាយលលីការរាក់អតបិរមិ្ចបដលអនុញាតតឲិ្យដកកនុងឆ្ន  ំ
 

  1,182,042  

 
ដូលែនោះ ការែំណាយលលីការរាក់សរុបសរម្ចប់ឆ្ន  ំែំនួន 600.000 ដុលាល រអាលមរកិ (មិនរមួបញ្ាូ លពនធកាត់ទុក 14% ែំនួន 
84.000 ដុលាល រអាលមរកិ) មិនអាែកាត់កងកនុងឆ្ន  ំ2017ទាងំរសុងលទ ។ ការែំណាយលលីការរាក់បដលអាែកាត់កងានម្ចន
ែំនួន 500.000 ដុលាល រខណៈលពលបដលែំបណកននការរាក់រតូវានបង់លៅម្ចា ស់ភាគហ ុន ែំនួន 100.000 ដុលាល  (ឧ. លលីស
ពីអរតាទីផារ) គឺមិនរតូវានលអាយកាត់កងជាអែិន្នតយ។៍ 
 

 (b)ការគណនា CIT សរំាប់សកមមភាពបដលជា QIP 
  សំរាប់បខ 12ែុងឆ្ន 2ំ017 
 
 

  សរំល ់ ដុលាល  ដុលាល  
        

រាក់ែលំនញមុនពនធតាមវធិានគណលនយយ     2,072,058  
        
បូក       

រលំសគ់ណលនយយ   
           

1,311,396  
  

ការខាតបង់ការបតូររាក់មិនទាន់សលរមែានែុងឆ្ន  ំ2017                    2,246    

ែំណាយលៅលលីការកំានត   
                

15,411  
  

ការលកីនលឡងីននសំវធិានធន W1 
             

135,819  
  

ពនធរាក់លបៀវតសបដលរកុមហ ុនលែញជំនួស                             
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-    

ឥណទានពនធកាត់ទុកលលីការរាក់   
                        

-    
  

អំលណាយសំរាប់បុគគលិក N1 
               

21,409  
  

ឧបតែមភលៅភាន ក់ងារ N2 
            

250,000  
  

រាក់កក់លលីការបញ្ញជ ទិញ (Unearned revenue) N3            200,000    
ការផគត់ផគង់ទំនិញលដ្ឋយមិនគិតនថល N4          1,198,542    

ការខាតពីការលក់រទពយសមបតតិរយៈលពលបវងតាមគណលនយយ   
                

41,371  
  

ការលធវីវភិាគទានសបបុរសលអាយបុណយសពបុគគលិក  N2  
              

20,000  
  

ការលប់លែញនូវសតុកខូែគុណភាព   
                        

-    
  

សរុប     3,196,194  
        
ដក៖       
រលំស់ារលពីពនធ    (5,116,376)   

ែំណាយធានារា៉ា ប់រង   
                        
-    

  

ការែំលណញលៅលលីការបតូររាក់មិនទាន់ានសលរមែឆ្ន  ំ2017           (4,625)   
សរុប     (5,121,001) 

 
      

ែំណូលដុលមុនលធវីការវភិាគទានសបបុរស និងនិយត័កមមការរាក់     147,251  

 
      

បូក៖ ែំណាយសបបុរសធម៍បដលមិនអាែកាត់កងាន         13,062  

បូក៖ ែំណាយលលីការរាក់ឆ្ន ែំរនត     
                         

-    
        

ដក៖ ែំណាយលលីការរាក់បដលអាែកាត់កងាន     
                         

-    
        
ែណូំលជាប់ពនធកនុងការយិបរលិែឆទ             160,313  
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ដក៖ ការខាតបង់ពនធលោងពីឆ្ន មុំន     
                        

-    
        
ែណូំលជាប់ពនធ              160,313  
        

CIT @ 0%     
                      

-    
        

ដក៖ ឥណទានពនធកាត់ទុក   
             

(2,727) 
       (2,727) 

          
        

ឥណទានពនធកាត់ទុកលោងលៅមុខ     
          

(2,727) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
សំរល់៖ 
N1: លដ្ឋយបផែកលលីបផនកទី 5.6.6 ននរបកាសសតីពីពនធលលីរាក់លបៀវតស ការកមានតលដ្ឋយមលធោាយណាមួយបដល ក់ព័នធ
នឹងសកមមភាពទាងំលនោះមិនអាែកាត់កងានលទសំរាប់លរលបំណង CIT ។ ដូលែនោះកាដូសរម្ចប់បុគគលិកកនុងឱ្កាសបុណយែូលឆ្ន ំ
ថមីបដលម្ចនតនមល 21 409 ដុលាល រអាលមរកិបដលមិនរតូវានបង់ជាអតែរបលោជន៏បបនែម គឺមិនអាែកាត់កងលទ។ 
 
N2: លដ្ឋយបផែកលលីបផនកទី 5.10.3 ការបរចិាា គមិនអាែកាត់កងានលទសំរាប់លរលបំណង CIT ។ ការបរចិាា គថវកិាែំនួន 
250.000 ដុលាល រជាឧបតែមភលដីមបរីរំទដល់ភាន ក់ងារនិងែូលរមួកនុងពិធីបុណយសពបុគគលិកបដលមិនអាែកាត់កងានសរម្ចប់
លរលបំណងរបស់ CIT ។ 
 
N3: លោងតាមរបកាសពនធលលីរាក់ែំលណញ រាក់ែំណូលរតូវបតកត់រតាលៅលពលផគត់ផគង់។ ែំល ោះការផគត់ផគង់ទំនិញឬលសវា
លពលផគត់ផគង់គឺជាលពលលវលាមុនលគនាលពលបដលអនកផគត់ផគង់រតូវលែញវកិក័យប័រត (ល លគឺកនុងរយៈលពលរាពំីរនីថៃបនាា ប់ ទំនិញ
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រតូវានដឹកជញ្ជូ នឬលសវារតូវានលធវីលឡងីឬបនាា ប់ពីការទូទាត់រតូវានទទួល) និងលពលបដលអនកផគត់ផគង់លែញ វកិក័យប័រត។ 
លដ្ឋយារបតទឹករាក់20%ែំនួន 20.000 ដុលាល ររតូវានទទួលភាល មៗ បនាា ប់ពីអនកបែកចាយានដ្ឋក់បញ្ញជ ទិញកនុងបខធនូឆ្ន  ំ
2017 ខណៈលពលបដលទំនិញនឹងរតូវានផតល់ឱ្យលៅលដីមបខមករាឆ្ន  ំ2018 រាក់កក់ជារាក់ែំណូលជាប់ពនធលៅឆ្ន  ំ2017 ។ 
 
N4: ម្ចនបផនកជាលរែីនលៅកនុងរបកាសពនធលលីរាក់ែំលណញ បដលលមីលលៅលលីចាត់ទុកការដ្ឋក់លលីតនមលននអំលណាយឬទំនិញ
បដលរតូវានផគត់ផគង់តិែជាងតនមលពិតរាកដរបស់ពួកលគជាែំណូលបដលបដលរតូវកំណត់ពនធ។ តនមលទីផារននទំនិញ
ឬអំលណាយ លដ្ឋយឥតគិតនថលបដលានផតល់ជូនអតិថិជនរតូវបតបូកបញ្ជូ លមកវញិជារាក់ែំណូលជាប់ពនធកនុងការគណនាពនធ
CIT។ 
N5: សរម្ចប់លរលបំណង CIT ឆ្ន  ំ2017 SBL រតូវជាប់CITតាមអរតា 0% (លដ្ឋយលហតុថា SBL លៅបតសែិតកនុងរយោះលពល
លលីកបលងពនធ) និងរតូវានលលីកបលងពីពនធអបបបរម្ច 1% លលីែំណូលសរុបរបចាឆំ្ន  ំលដ្ឋយSBL ានទទួលវញិ្ញញ បនប័រត
អនុលលាមភាព (ម្ចស) និងការបញ្ញជ ក់ពីកំណត់រតាគណលនយយរតឹមរតូវ ពីអគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ។ វញិ្ញញ បនប័រតម្ចនសុពល
ភាពរយៈលពលពីរឆ្ន ។ំ 
 
 
របម្ចណវធី ី1៖  តារាងសំវធិានធន 
 

បរោិយ សមតុលយលដមីររ សមតុលយបខ ធនូ 2017 លកនីលឡងី/ថយែុោះ 
សំវធិានធន – របតិបតតិការលផសងៗ -       135,819  135,819  
សរុបរមួ 135,819 
 
របម្ចណវធី ី2៖  រលំសា់រលពពីនធ 
 

រទពយសកមម នថលរបវតដាិ្សដ 
បូកបបនែម
ឆ្ន  ំ2017 

ផលពកីារ
លក់ 

មូលដ្ឋឋ នរលំស់
2017 

 
ថាន ក់ 

អរតា
រលំស ់

រលំស2់017 

ថាន ក់ 1: អររ 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 សីុនរពីន កូពី 
និងឡាន  

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

ថាន ក់ 4: រទពយរូបិយលផសងៗ 13,707,271  - - 13,707,271 4 20% 2,741,454  
 26,227,885 -  26,219,256   5,116,376 
 
របម្ចណវធី ី3៖ វភិាគទានសបបុរស 
 ដុលាល  
ែំណូលដុលមុនលធវីនិយត័កមមវភិាគទានសបបុរស              147,251  
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បូក៖ វភិាគទានសបបុរស                21,500  
 ែំណូលនិយត័កមមសំរាប់គណនាែំណាយសបបុរសធម៍អតិបរមិ្ចរអាែកាត់កង
ាន              168,751  
 សបបុរសធម៍អតបិរមិ្ចរអាែកាត់កងាន@ 5%                  8,438  
ែំណាយ សបបុរសធម៍អតិបរមិ្ចរអាែកាត់កងានកនុងឆ្ន  ំ                  8,438  
 ែណំាយសបបុរសធម៍បូកបញ្ជូ លវញិ              13,062  
 
3. លោងតាមែាប់សតីពីវនិិលោគ (LoI) លហយីបផែកតាមលិខិតលៅវញិ្ញញ បនប័រតែុោះបញ្ជ ី គ.ល.គ របស់ SBL រយោះលពលលលីក
បលងពនធរបស់ គ.ល.គ រមួម្ចនរយៈលពលគនលឹោះ(trigger period) + រយោះលពលបីឆ្ន  ំ+ រយៈលពលអាទិភាព។ រយៈលពលគនលឹោះគឺ
ជារយៈលពលបដលចាប់លផដីមលៅនថៃបដលវញិ្ញញ បនប័រតែុោះបញ្ជ ីែុងលរកាយរតូវានលែញលដ្ឋយ CDC និងបញ្ា ប់លៅនថៃែុងលរកាយនន
ឆ្ន ជំាប់ពនធបដលជានថៃណាមួយលកីតលឡងីមុនលគ រវាងករណីទាងំពីរលនោះ ៖ 
      - របសិនលបីQIPទទួលានរាក់ែំណូលពីសកមមភាពវនិិលោគទាក់ទងនឹងការលក់ទំនិញឬលសវាកមម ជាឆ្ន ជំាប់ពនធទី 3 
បនាា ប់ពឆី្ន ជំាប់ពនធបដលែំណូលរតូវានទទួលជាលលីកដំបូង។ 
 

- របសិនលបី QIP ទទួលានរាក់ែំលណញជាប់ពនធ ជាឆ្ន ជំាប់ពនធមុនឆ្ន រំាក់ែំលណញរតូវានទទួលជាលលីកដំបូង។ 
 
ការផលិតរាលបៀរកនុងរសុករតូវានផតល់ឱ្យនូវ QIP លៅកនុងបខមករាឆ្ន  ំ2017 លហយីានទទួល ការលលីកបលងពនធបដលរមួម្ចន 
រយៈលពលគនលឹោះ+រយោះលពលបីឆ្ន នំិងរយៈលពលអាទិភាពពីរឆ្ន ។ំ 
 
លដ្ឋយបផែកលលីការគណនាCIT ខាងលលី SBL ទទួលានរាក់ែំលណញជាប់ពនធកនុងឆ្ន ដំំបូងននរបតិបតតិការ។ កនុងករណីលនោះរយៈ
លពលគនលឹោះ ានបញ្ា ប់ភាល មៗ។ រយោះលពលបីឆ្ន នំឹងចាប់លផតីមពីឆ្ន  ំ2017 ដល់ឆ្ន  ំ2019 បនាា ប់មកគឺរយៈលពលអាទិភាពពីរឆ្ន ចំាប់
ពីឆ្ន  ំ2020 ដល់ឆ្ន  ំ2021 ។ ដូលែនោះរយៈលពលលលីកបលងពនធរបស់រកុមហ ុន SBL នឹងចាប់លផតីមពីឆ្ន  ំ2017 ដល់ឆ្ន  ំ2021 ។ រកុម
ហ ុនSBL នឹងជាប់ពនធCITតាមអរតា 20% ចាប់ពីឆ្ន  ំ2022 តលៅ។ 
 
ែលំមលយីទ ី4: 
 
i.របលភទននសវនកមមពនធដ្ឋរ: 
 
ជាទូលៅម្ចនសវនកមមពនធដ្ឋរពីររបលភទ បដលលធវីលឡងីលដ្ឋយ អគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ។ ម្ចនដូែជា៖ 
 
សវនកមមលពញលលញ(comprehensive tax audit) - លធវីសវនកមមពនធលដ្ឋយនាយកដ្ឋឋ នសវនកមមសហររស (EAD) នន អគគ
នាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ។ EAD នឹងលធវីការពិនិតយលឡងីវញិនូវពនធទាងំអស់រមួទាងំពនធរបចាឆំ្ន នំិងពនធរបចាបំខ។ ជាក់បសតង ពនធរបចាំ
ឆ្ន បំដលរតូវានលធវីសវនកមមលដ្ឋយ EAD រតូវានចាត់ទុកថាបិទបញ្ជ ប់។ 
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សវនកមមម្ចនករមិតឬសវនកមមលលីលិខិតាន ម (limited or desk audit) - លធវីសវនកមមលដ្ឋយនាយកដ្ឋឋ នរគប់រគងអនកជាប់
ពនធដ្ឋរធំ (LTD) ឬាខាពនធដ្ឋរ (TB) ននអគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ។ នាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរធំ (LTD) /ាខាពនធដ្ឋរ (TB) អាែ
ពិនិតយលមីលបតពនធរបចាបំខនិងមិនបមន ពពធរបចាឆំ្ន លំទ។ ឆ្ន ជំាប់ពនធបដលរតូវានលធវីសវនកមមលដ្ឋយ LTD / TB លៅបតរតូវលធវី
សវនកមមពនធបបនែមលទៀតលដ្ឋយរកុមការងារ EAD ។ វាជាលរឿងធមមតាសរម្ចប់ពនធបដលរតូវានលធវីសវនកមមលដ្ឋយ LTD / TB 
បដលរតូវានលធវីសវនកមមមតងលទៀតលដ្ឋយ EAD ។  
 
រយោះលពលកណំត់ពនធ: 
 
លោងតាមម្ចរតាទី 117 ននែាប់ពនធដ្ឋរ (LoT) រយោះលពលលធវីសវនកមមពនធ គឺម្ចនរយៈលពលបីឆ្ន គំិតចាប់ពីការដ្ឋក់លិខិត
របកាសពនធ ឬ រហូតដល់ដប់ឆ្ន លំបីម្ចនការរាងំសាោះការអនុវតតន៍ែាប់ពនធដ្ឋរឬ លៅលពលណាមួយលដ្ឋយម្ចនការយល់រពមជា
លាយលកខណ៍អកសរពីអនកជាប់ពនធ។ 
 
 កយថា "រាងំសាោះការអនុវតតែាប់ពនធដ្ឋរ" រតូវានកំណត់ោ៉ា ងទូលំទូលាយរមួបញ្ាូ លទាងំការមិនានរកាទុកកំណត់រតារតឹម
រតូវ ការខកខានមិនានជូនដំណឹងដល់រដឋាលារលពីពនធនូវរាល់ការផ្ទល ស់បតូរកនុងការែុោះបញ្ជ ីពនធ ការខកខានកនុងការដ្ឋក់
លិខិតរបកាសពនធបដលរម នរាក់ពនធរតូវបង់ ឬ ការមិនផតល់សិទធិលដីមបែូីលរតួតពិនិតយកត់រតាគណលនយយ។ 
 
ពន័ិយនងិអរតាការរាក់: 
 
តាមែាប់សតីពីារលពីពនធ(LoT) ការបង់ពនធខវោះណាមួយអាែរតូវពិន័យ 10%, 25% ឬ 40% ននែំនួនបដលខវោះលហយីនឹងការ
រាក់ 2% កនុងមួយបខ។ របសិនលបីអនកជាប់ពនធសម័រគែិតត បង់រាក់ពនធបដលខវោះ ការពិន័យនិងការរាក់លលីការបង់យតឺោ៉ា វគឺ: 
 

  របសិនលបីការែំនួនបដលបង់ខវោះម្ចនតិែជាង 10% ននបំណុលពនធសរុប  បូកនឹងអរតាការរាក់ 2%កនុងមួយបខ ឬ 
 25% របសិនលបីែនំួនបដលបង់ខវោះលរែីន«ជាង 10% ននបំណុលពនធសរុប  បូកនឹងអរតាការរាក់ 2%កនុងមួយបខ ។ 

 
អនកជាប់ពនធអាែរបឈ្មនឹងការពិន័យជាអតិបរម្ចែំនួន 40% និង ការរាក់ 2% កនុងមួយបខ របសិនលបីអាជាា ធរពនធដ្ឋរ កំនត់
ពនធជាឯកលតាភាគី។ លៅកនុងការអនុវតត GDT ជាធមមតាអនុវតតការពិន័យ 25% របសិនលបីលគ លជឿថាអនកជាប់ពនធានសហការកនុង
អំឡុងលពលសវនកមមពនធដ្ឋរ។ 
 
ii.នតីវិធិសីរម្ចប់ការតវា៉ា  នងឹការកនំត់ពនធលឡងីវញិនម្ចនដូែខាងលរកាម: 
 
តាមម្ចរតាទី 118 ននែាប់ារលពីពនធ រដឋាលារលពីពនធរតូវលែញលសែកដីជូនដំណឹងអំពីការកំណត់ពនធលឡងីវញិ (NoTR) លៅ
អនកអនកជាប់ពនធ លហយីរតូវបញ្ជូ ន NoTR លៅការោិល័យរបមូលពនធកនុងរយៈលពល 30 នថៃបនាា ប់ពីកាលបរលិែឆទលែញ។ បនាា ប់ពី
ទទួលាន NoTR អនកជាប់ពនធអាែដ្ឋក់លិខិតតវា៉ាជាផលូវការជាមួយលៅ GDT របសិនលបីពួកលគមិនយល់រសបជាមួយនឹងការលធវី
កំនត់លឡងីវញិលៅកនុង NoTR ។ 
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ការតវា៉ាទ ី1: 
 
អនកជាប់ពនធនឹងរតូវានចាត់ទុកថាានទទួលយក NoTR ផលូវការ របសិនលបីពួកលគមិនានល្លីយតបលៅនឹង GDT កនុងរយៈលពល 
30 នថៃនននថៃលធវីការបនាា ប់ពីនថៃទទួលលិខិត។ ពួកលគរតូវបតផតល់នូវមូលដ្ឋឋ នរតឹមរតូវសរម្ចប់ការជំទាស់លៅលលីការកំណត់ពនធ
លឡងីវញិ លៅកនុងលិខិតតវា៉ា របស់ពួកលគនិងភាជ ប់ជាមួយ NoTR និងឯការជាប់ ក់ព័នធឬ ភសតុតាងលផសងលទៀត។ លៅលពល
លិខិតតវា៉ា រតូវានបញ្ជូ នលៅ អគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ  អគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ ម្ចនរយៈលពល 60 នថៃលធវីការចាប់ពីនថៃទទួល
លិខិតលដីមបពីិនតិយនិងលដ្ឋោះរាយ លហយីល្លីយតបលៅនឹងអនកជាប់ពនធនូវការសលរមែែិតតថមី។ 
 
លិខតិកណំត់ពនធលឡងីវញិបកតរមវូ ទ ី2: 
 
របសិនលបីអនកជាប់ពនធយល់រពមជាមួយ  NoTRបដលានបកតរមូវ លនាោះពួកលគរតូវបង់បំណុលពនធបដលកំណត់ពនធលឡងីវញិបូក
ជាមួយនឹង ការពិន័យនិងអរតាការរាក់ លដ្ឋយបផែកលលី NoTRបដលានបកតរមូវ លនាោះ លៅ អគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ ។ ប៉ាុបនត
របសិនលបីអនកជាប់ពនធលៅមិនយល់រពមជាមួយ NoTR លនាោះពួកលគអាែជំទាស់លៅនឹង NoTR បដលានបកតរមូវ លដ្ឋយដ្ឋក់
លិខិតតវា៉ា លលីកទី 2 លៅរកុមរបឹកាអាជាា កណាត លារលពីពនធ (TAC) កនុងរយៈលពល 30 នថៃលធវីការចាប់ពីកាលបរលិែឆទទទួល
លិខិត និងលផាីរែាប់ែំលងននការជំទាស់លៅ អគគនាយកដ្ឋឋ នពនធដ្ឋរ លដ្ឋយបផែកលលីម្ចរតា 123 ននែាប់ារលពីពនធ និងម្ចរតា 
15 ននរបកាសលលខ 1470។ លៅលពលបដលលិខិតជំទាស់រតូវានបញ្ជូ នលៅ TAC   ពួកលគម្ចនរយៈលពល 60 នថៃលធវីការពិនិតយ
និងលដ្ឋោះរាយករណីលនោះលហយីល្លីយតបលៅនឹងអនកជាប់ពនធ។ 
 
បណដឹ ងតុលាការ ៖ 
 
របសិនលបីអនកជាប់ពនធមិនយល់រសបនឹងការសលរមែរបស់ TAC ពួកលគអាែនាយំកករណីលនោះលៅតុលាការម្ចនសមតែកិែាកនុង     
រយៈលពល 30 នថៃលធវីការបនាា ប់ពីទទួលានការសលរមែែិតត។ 
 
ែលំមលយីទ ី5: 
 
បផនកទ ី1 
i. លោងតាមម្ចរតា 59 និង 64 នន LoT អនកជាប់ពនធរបបសវ័យរបកាសទាងំអស់រតូវបតគិតអាករតនមលបបនែម 10% លលីការផគត់
ផគង់ជាប់។ ការផគត់ផគង់ជាប់អាករ រមួបញ្ាូ លរាក់ែំណូលលសាីទាងំអស់ រមួទាងំការលក់ទំនិញនិងការផតល់លសវា។ ដូលែនោះការលក់
លរគឿងបនាល ស់រតូវានចាត់ទុកថាជាការផគត់ផគង់ជាប់អាករនិងជាប់អាករតនមលបបនែម 10% ។ 
 
ម្ចរតាទី 61 បែងថាតំនលជាប់អាករននទំនិញបដលានលរបីរាស់រែួ (ដូែជា ឡានបដលានលរបីរាស់) បដលបុគគលជាប់អាករ 
ទិញជារបចា ំពីអតិថិជនសរម្ចប់លក់ ឬ លក់កនុងនាមតតីយជន គឺជាតំនលខុសរន រវាងតំនលលក់និងនថលទិញ រកឺំនរលជីងារពីការ
លក់ទំនិញទាងំលនាោះ។ ដូលែនោះតនមលជាប់អាករននឡានបដលានលរបីរាស់រែួគឺ 30.000 ដុលាល រ ( 90.000 - 60.000  
ដុលាល រអាលមរកិ)។ 
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 អាករលលីតនមលបបនែម 10% លលីការលក់លរគឿងបនាល ស់: 1.200 ដុលាល រអាលមរែិ (12.000 x 10%) ។ 
 

 អាករលលីតនមលបបនែម 10% លលីការលក់ឡានបដលានលរបីរាស់រែួ: 3,000 ដុលាល រ (30,000 ដុលាល រ x 10%) ។ 
 
ដូលែនោះ អាករលលីធាតុលែញសរុបសរម្ចប់បខមករាឆ្ន  ំ2018 គឺ 4200 ដុលាល រអាលមរកិ។ 
 
ii.លោងតាមលសែកតីបណនាលំលខ 1127 ែុោះនថៃទី 26 បខមករាឆ្ន  ំ2016 GMS រតូវានតរមូវឱ្យលែញ: 
 

 វកិកយបរតអាកររតឹមរតូវលៅអតិថិជនបដលានែុោះបញ្ជ ីអាករលលីតនមលបបនែម របស់ខលួន និង  
 វកិកយបរតធមមតាលៅអតិថិជនរូបបវនតបុគគលរបស់ខលួន / អតិថិជនបដលមិនបមនរបបសវ័យរបកាស។ 

 
លដ្ឋយលោងតាមលសែកតីបណនាខំាងលលី វកិកយបរតរតឹមរតូវបដលលែញលដ្ឋយអនកជាប់ពនធរបបសវ័យរបកាសរតូវបតម្ចនព័ត៌ម្ចន
ដូែតលៅ: 
 

 ល ម្ ោះសហររស អាស័យដ្ឋឋ ន និងលលខអតតសញ្ញញ ណកមម អ.ត.ប (VATTIN) របស់សហររសជាអនកផគត់ផគង់ 
 រតូវម្ចនលលខលរៀងវកិកយបរតតាមលំដ្ឋប់ និងរតូវម្ចនកាលបរលិែឆទ វកិកយបរតឲ្យែាស់លាស់ 
 ល ម្ ោះ និង អាស័យដ្ឋឋ នរបស់អនកទិញ រពមទាងំលលខអតតសញ្ញញ ណកមម អ.ត.ប  
 លសែកតីបរោិយ បរមិ្ចណ និងតនមលទំនិញ ឬលសវាកមម 
 តនមលសរុបបដលមិនរមួបញ្ជូ លអាករ និងរាក់អាករដ្ឋែ់លដ្ឋយបឡក(វកិកយបរតអាករ) ឬតនមលសរុបរមួបញ្ជូ លអាករ 

(វកិកយបរតធមមតា) 
 គុណភាពទឹកថាន លំាោះពុមភលលីវកិកយបរត និងសនលឹករកដ្ឋសវកិកយបរតបដលម្ចនគុណភាពលែ លដីមបធីានាថាវកិក័យប័រត

អាែរកាានកនុងរយៈលពល 10 ឆ្ន ។ំ  
 រាល់វកិកយបរត (វកិកយបរតអាករ ,វកិកយបរតធមមតា)លែញលដ្ឋយអនកជាប់ពនធរបបសវ័យរបកាស រតូវសរលសរ ឬលាោះពុមភ

ជាភាាបខមរ ឬអាែជាពីរភាា គឺភាាបខមរ និងភាាអង់លគលស បដលភាាអង់លគលសរតូវលៅលរកាមភាាបខមរ។ 
 
 បផនកទ ី2 
 
i.ការអនុវតតពនាធ ែំល ោះនថលលដីមលលីការខូែខាត 
 
លោងលៅតាមបផនកទី 5.10.6 ននរបកាសពនធលលីរាក់ែំលណញ ការាត់បង់និងែំណាយលផសងៗអាែកាត់កងានរបសិនលបីវា
លកីតលឡងីលៅកនុងរកបខ័ណឌ ននរបតិបតតិការអាជីវកមមធមមតារបស់សហររស ម្ចនន័យថាការាត់បង់និងែំណាយមិនទាក់ទង
លៅនឹងការរគប់រគងមិនធមមតាលនាោះលទ។ ដូលែនោះតនមលននការខូែខាតរបស់រកុមហ ុន GMC គូរកាត់កងានសរម្ចប់លរលបំណង
របស់ CIT ។  
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សណំងធានារា៉ា ប់រង 
 
លោងតាមបផនកទី 4.10.a  ននរបកាសពនធលលីរាក់ែំលណញ សំណងធានារា៉ា ប់រងបដលទទួលានលរកាយពីម្ចនលររោះមហនតរាយ 
(អគគីភ័យ ការលួែ រ ឺខូែខាតរទពយសមបតតិលផសងលទៀត) រតូវបតកត់រតាលៅកនុងរាក់ែំណូលជាប់ពនធរបស់សហររស។ ដូលែនោះ
សំណងការធានារា៉ា ប់រងសរម្ចប់ការខូែខាតខាងលលីលដ្ឋយអគគីភ័យនឹងជាប់ពនធ CIT 20%  លៅលពលទទួលានការទូទាត់។ 
លទាោះជាោ៉ា ងណាក៏លដ្ឋយរាក់ែំណូលជាប់ពនធពីសំណងធានារា៉ា ប់រងលនោះគួរបតរតូវានកាត់កងជាមួ ែំណាយបដលបណាត ល 
មកពីការខូែខាត។  
 
ii.លោងតាមបផនកទី 9.5 ននរបកាស ពនធលលីរាក់ែំលណញ លកខខណឌ សរម្ចប់ការលោងការខាតបង់សរម្ចប់ការកាត់កងគឺ: 
 
1.ភសតុតាងននការខាតបង់: ការខាតបង់រតូវកត់រតាលៅកនុងលិខិតរបកាសពនធរាក់ែំនូល CIT និងដ្ឋក់ជូនពនធដ្ឋរទាន់លពល
លវលាលដ្ឋយម្ចនភ័សតុតាងលៅកនុងលសៀវលៅគណលនយយនិងកំណត់រតា លហយីមិនរតូវជាប់ការកំណត់ពនធលឡងីវញិជាឯកលតាភាគី។ 
  
2.អតតសញ្ញញ ណសហររស:  មិនម្ចនការផ្ទល ស់បតូរលៅកនុងការរគប់រគងភាគហ ុននិងសកមមភាពអាជីវកមមលទ។  
3.រយោះលពលលរបីរាស់ខាតលោង:  

 ការខាតបង់មួយរតូវបតលរបីរាស់ជាមួយនឹងរាក់ែំលណញលពលដំបូង។ អនកមិនអាែសំលរែថាឆ្ន ណំាបដលរតូវលរបី
រាស់វាានលទ។  

 របសិនលបីរកុមហ ុនមិនានលរបីរាស់ (ជាបផនក ឬ ទាងំរសុង) ការខាតបង់កនុងឆ្ន លំនាោះ  ការខាតបង់លនាោះមិនអាែ
លោងមកអនុវតតលដីមបកីាត់កងលៅឆ្ន បំនតបនាា ប់លផសងលទៀតលទ។ 
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