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 ស ៀវសៅ ប្រសភទនៃពៃធ គជឺា មិទធផិលថ្មីមួយដែលសលចសចញជារូររងស ងីនៃកចិចខតិខំប្រឹងដប្រងសរៀរចំ
ចងប្កងសោយផ្ទា ល់ពីខ្ុ ំបាទ។  
 ខ្ុ ំ ងឃមឹយ៉ា ងមុតមថំា ស ៀវសៅសៃេះៃងឹក្លា យជាឯកសារជៃំួយសាម រតែ៏ីចបំាច់ែល់ ិ ស ៃិ សតិ រមួទងំ
ទងំប្រជាពលរែឋទូសៅដថ្មសទៀតផង សប្រេះថា ស ៀវសៅសៃេះ បាៃសរៀរររ់សោយ សងេរអំពីប្រសភទនៃពៃធសៅកនុង 
ប្ពេះរជាណាចកប្កកមពុជា ដែលប្រជាពលរែឋប្តូវដតរង់ជូៃរែឋតាមរយៈ ក្លររង់ពៃធសោយផ្ទា ល់ ៃិងក្លររង់ពៃធ
សោយប្រសយលកត។ី 

ម៉ាាងវញិសទៀត ខ្ុ ំក៏ ូមអភ័យសទ ផងដែរ ៃូវរល់កងវេះខាតទងំឡាយដែលមៃសៅកនុងស ៀវសៅសៃេះ 
សោយខ្ុ ំរងចទំទួលក្លររេិះគៃ់សែីមបដីកលមអព ីំណាក់មិតតអនកអាៃទងំអ ់គ្នន ប្គរ់វនិាទ។ី 

ជាទីរញ្ច រ់សៃេះ ខ្ុ ំ ូមប្រ ិទធពរជ័យ ិររីវរជូៃែល់  សមតច ប្ទង់ ឯកឧតតម សលកជំទវ សលក សលកប្ ី 
 ូមបាៃប្រករដតសជាគជ័យប្គរ់ភារកិចច ៃិង ូមទទលួបាៃៃូវពុទធពរទងំ រួៃ ប្រក្លរគឺ អាយុ វណ្ណៈ  ុខៈ ពលៈ កុំ
រីសឃាៀងឃ្លា តស យី។ 

សូមអរព្រះគុណ នងិសូមអរគណុ ! 
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១.ពនធរលើរាក់ចំរណញ 
ពន្ធលលើរាក់ចំលេញរតូវាន្កំេត់លលើអនកជាប់្ពន្ធនិ្វាេន្ជន្ ចំល ោះរាក់ចំេូលរប្ភពកមពុជា និ្ង

រាក់ចំេូលរប្ភពប្រលទេ។ េរមាប់្អនកជាប់្ពន្ធអនិ្វាេន្ជន្ ពន្ធលលើរាក់ចំលេញកំេត់ន្តលលើរាក់ចំេូល
រប្ភពកមពុជាប្៉ាុល ណ្ ោះ។  

ក.រាក់ចំរណញាប់ពនធ  
រាក់ចំលេញជាប់្ពន្ធ គឺជារាក់ចំលេញេុទធាន្មកពើលទធផលទងំអេ់ម្ន្រប្តិប្តតិការអារជើវកមម  

រគប់្រប្លភទរមួប្ញ្ចូ លទងំចំលេញមូលធ្ន្ន្ដលេលរមចាន្កនុងលពលកំពុងរប្កប្អាជើវកមម ឬលៅលពលប្ញ្ច ប់្
អាជើវកមមរពមទងំរាក់ចំេូលពើរទពយេកមមហរិញ្ញវតថុ ឬរទពយេកមមវនិិ្លយាគការរាក់ម្លលឈ្នួល និ្ងេួយស្នរ  
ផង។ រាក់ចំលេញជាប់្ពន្ធក៏រមួប្ញ្ចូ លផងន្ដរនូ្វចំលេញមូលធ្ន្ទងំអេ់ពើអចលន្រទពយ រទពយហរិញ្ញវតថុ ឬ
រទពយវនិិ្លយាគ ន្ដលេលរមចាន្មកពើរប្តិប្តតិ ការនានាលរៅពើរប្តិប្តតិការអាជើវកមម។ 

អរាពន្ធលលើរាក់ចំលេញរប្ចឆំ្ន មំាន្ដូចតល ៈ  
១-២០ភាគរយ ចំល ោះរាក់ចំលេញន្ដលេលរមចាន្ល យន្ើតិបុ្គគល  

  ២-៣០ភាគរយ ចំល ោះរាក់ចំលេញ  ន្ដលេលរមចាន្លរកាមកិចចេន្ោន្ប្ងន្ចកផលិតផលលរប្ង
កាតនិ្ងឧេម័ន្ ធ្មមជាតិ ឬេលរមចាន្ពើការលធ្វើអាជើវកមមលលើធ្ន្ធាន្ធ្មមជាតិរមួទងំ 
ម្រពលឈ្ើ ន្រ ៉ា មាេ ឬតបូងលមមាន្តម្មលនានា  

   ៣-៩ភាគរយ ចំល ោះរាក់ចំលេញរប្េ់គលរមាងវនិិ្លយាគមាន្លកខេៈេមបតិតរគប់្រាន់្ ន្ដលទទលួ
ស្នគ ល់ល យរកុមរបឹ្កាអភិវឌ្ឍន៍្កមពុជាេរមាប់្រយៈលពលអន្តរកាល ៥ឆ្ន  ំ ល យគិត
ចប់្លផតើមពើរប្កាេឱ្យលរប្ើចាប់្េតើពើវនិិ្លយាគម្ន្រពោះរាជា្ចរកកមពុជា  

  ៤-០ភាគរយ  ចំល ោះរាក់ចំលេញរប្េ់គលរមាងវនិិ្លយាគមាន្លកខេៈេមបតិតរគប់្រាន់្ ន្ដលេថិត
លៅកនុងរយៈលពលលលើកន្លងពន្ធន្ដលកំេត់ល យរកុមរបឹ្កាអភិវឌ្ឍន៍្កមពុជា 

  ៥- ាមារាងអរាពន្ធកំលេើ ន្ាមថាន ក់ខាងលរកាមចំល ោះរាក់ចំលេញ ន្ដលេលរមចាន្ល យរូប្វន្ត
បុ្គគល និ្ងចំន្េកន្ដលរតូវន្ប្ងន្ចកឱ្យេមាជិកមាន ក់ៗរប្េ់រកុមអាជើវកមម ន្ដលមិន្រតូវាន្ចត់
ទុកជាន្ើតិបុ្គគល៖ 

ភាគម្ន្រាក់ចំលេញរប្ចឆំ្ន នំ្ដលរតវូជាប់្ពន្ធ អរាពន្ធ 
ពើ ០ ៛ ដល់ ៦.០០០.០០០ ៛ ០% 
ពើ ៦.០០០.០០១ ៛ ដល់ ១៥.០០០.០០០ ៛ ៥% 
ពើ ១៥.០០០.០០១ ៛ ដល់ ១០២.០០០.០០០ ៛ ១០% 
ពើ ១០២.០០០.០០១ ៛ ដល់ ១៥០.០០០.០០០ ៛ ១៥% 

    លលើេពើ ១៥០.០០០.០០០ ៛ ២០% 
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៦-ចំល ោះេហរាេន្ដលមាន្េកមមភាពជាេំខាន់្កនុងការធានារា៉ា ប់្រង ឬធានារា៉ា ប់្រងប្ន្តលលើជើវតិ 
រទពយេមបតតិ ឬហានិ្ភ័យលផសងៗ ពន្ធលលើរាក់ចំលេញរតូវាន្កំេត់ខាងលរកាម៖ 
ក. ៥%ម្ន្បុ្ពវលាភធានារា៉ា ប់្រងដុលន្ដលទទលួាន្លៅកនុងឆ្ន ជំាប់្ពន្ធ   ចំល ោះការធានារា៉ា ប់្រង    ឬ
ធានារា៉ា ប់្រងប្ន្ត នូ្វហានិ្ភ័យលៅរពោះរាជា្ចរកកមពុជា 

 ខ. ាមអរាទងំឡាយដូចមាន្ន្ចងកនុងចំេុច ១-២-៣-៤និ្ង៥ ខាងលលើចំល ោះេកមមភាពដម្ទ
លទៀតន្ដលមិន្ន្មន្ជាការធានារា៉ា ប់្រង ឬធានារា៉ា ប់្រងប្ន្ត។ 

ខ.រាក់ររំោោះពនធរលើរាក់ចំរណញ  
អនកជាប់្ពន្ធាមរប្ប្េវ័យរប្កាេ រមួទងំគលរមាងវនិិ្លយាគមាន្លកខេៈេមបតតិរគប់្រាន់្ន្ដលជាប់្ពន្ធ

លលើរាក់ចំលេញាមអរា ៩% រតូវមាន្កាតពវកិចចប្ង់រាក់រលំ ោះពន្ធលលើរាក់ចំលេញរប្ចនំ្ខាមអរា ១% ម្ន្
ផលរប្រគិតរមួប្ញ្ចូ លទងំពន្ធអាករទងំអេ់ លវៀរន្លងន្តអាករលលើតម្មលប្ន្ន្ថមន្ដលេលរមចាន្កនុងន្ខមុន្យា៉ា ងយតឺ
បំ្ផុតរតឹមម្លៃទើ១៥ម្ន្ន្ខប្នាទ ប់្។ ផលរប្រម្ន្គលរមាងវនិិ្លយាគមាន្លកខេៈេមបតតិរគប់្រាន់្ ន្ដលេថិតកនុង        
រយៈលពលលលើកន្លងពន្ធរតូវាន្ លលើកន្លងពើការប្ង់រាក់រលំ ោះលន្ោះ។ រាក់រលំ ោះពន្ធលលើរាក់ចំលេញនឹ្ងរតូវ
ាន្យកល កាត់កងពើពន្ធលលើរាក់ចំលេញលៅលពលលធ្វើការទូទត់រប្ចឆំ្ន ។ំ 

គ.ពនធរលើរាក់ចំរណញបស្នែមរលើការស្បងស្ចកភាគោភ 
លៅលពលន្ប្ងន្ចកភាគលាភ អនកជាប់្ពន្ធាមរប្ប្េវ័យរប្កាេរតូវប្ង់ពន្ធលលើរាក់ចំលេញប្ន្ន្ថមលលើ

ការន្ប្ង ន្ចកភាគលាភដូចតល ៈ  
១-ពន្ធលលើរាក់ចំលេញប្ន្ន្ថមរតូវប្ង់កនុងចំន្នួ្លេមើនឹ្ង ២០ភាគរយ ម្ន្ទឹករាក់រតូវន្ប្ងន្ចកចំល ោះ៖ 
ក. ការន្ប្ងន្ចករាក់ចំលេញរកាទុក ឬរាក់ចំលេញរប្ចឆំ្ន លំរកាយការប្ង់ពន្ធលលើរាក់ចំលេញ 
រប្េិន្លប្ើអនកជាប់្ពន្ធលធ្វើការន្ប្ងន្ចករាក់ចំលេញរកាទុក ឬរាក់ចំលេញរប្ចឆំ្ន  ំ ន្ដលាន្
ប្ង់ពន្ធលលើរាកប់្ចំលេញ ាមអរា ០ភាគរយ 

ខ. ការន្ប្ងន្ចកដម្ទលទៀត លវៀរន្លងន្តការន្ប្ងន្ចកន្ដលាន្កំេត់កនុងចំេុច ២ និ្ង ៣ ខាង
លរកាមលន្ោះ និ្ងការប្ង់េងវញិនូ្វមូលធ្ន្ 

២- ពន្ធលលើរាក់ចំលេញប្ន្ន្ថមរតូវប្ង់កនុងចំន្នួ្លេមើនឹ្ង ១១ ភាគ ៩១ ម្ន្ទឹករាក់រតូវន្ប្ងន្ចកចំល ោះ
ការន្ប្ងន្ចករាក់ចំលេញរកាទុក ឬរាក់ចំលេញរប្ចឆំ្ន លំរកាយការប្ង់ពន្ធលលើរាក់ចំលេញ 
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រប្េិន្លប្ើអនកជាប់្ពន្ធលធ្វើការន្ប្ងន្ចក រាក់ចំលេញរកាទុក រាក់ចំលេញរប្ចឆំ្ន  ំ ន្ដលាន្ប្ង់
ពន្ធលលើរាក់ចំលេញាមអរា ៩ភាគរយ 

៣- ពន្ធលលើរាក់ចំលេញប្ន្ន្ថម មិន្រតូវអនុ្វតតលទចំល ោះការន្ប្ងន្ចករាក់ចំលេញរកាទុក ឬរាក់
ចំលេញរប្ចឆំ្ន លំរកាយការប្ង់ពន្ធលលើរាក់ចំលេញ រប្េិន្លប្ើអនកជាប់្ពន្ធលធ្វើការន្ប្ងន្ចករាក់
ចំលេញរកាទុក ឬរាក់ចំលេញរប្ចឆំ្ន នំ្ដលាន្ប្ង់ពន្ធលលើរាក់ចំលេញាមអរា ២០ភាគរយ 
ឬអរា ៣០ ភាគរយ។ 

 ឃ.ពនធកាត់ទុករលើនវិាវន ន  
 អនកជាប់្ពន្ធនិ្វាេន្ជន្ ន្ដលរប្កប្អាជើវកមមន្ដលាន្លធ្វើការទូទត់ជាស្នច់រាក់ឬជាវតថុឱ្យដល់អនកជាប់្
ពន្ធនិ្វាេន្ជន្ រតូវកាត់ទុកនិ្ងប្ង់រាក់ពន្ធល ាមអរាដូចខាងលរកាមលលើចំន្នួ្ទូទត់មុន្ការកាត់ទុករាក់ពន្ធ៖ 

+ អរា ១៥% ចំល ោះ  
-  រាក់ចំេូលន្ដលរូប្វន្តបុ្គគលាន្ទទលួពើការបំ្លពញលេវានានា រមួទងំការរគប់្រគង ឬការពិលរាោះ
លយាប្ល់ឬលេវារប្ហាក់រប្ន្ហល 

- េួយស្នរចំល ោះរទពយអរូប្ប្ើ និ្ងភាគកមមកនុងធ្ន្ធាន្ន្រ ៉ា លហើយនិ្ងការរាក់ន្ដលអនកជាប់្ពន្ធ         
និ្វាេន្ជន្ ន្ដលរប្កប្អាជើវកមមន្ដលមិន្ន្មន្ជាធ្នាារ ឬ ស្នថ ប័្ន្េញ្ជ ័យធ្ន្កនុងរេុកប្ង់ឱ្យល 
អនកជាប់្ពន្ធនិ្វាេន្ជន្ 

+ អរា ១០% ចំល ោះរាក់ចំេូលពើការឱ្យជលួចលន្ឬអចលន្រទពយ 
+ អរា ៦% ចំល ោះការរាក់ន្ដលធ្នាារឬស្នថ ប័្ន្េញ្ច ័យធ្ន្កនុងរេុកប្ង់ឱ្យល អនកជាប់្ពន្ធនិ្វាេន្ជន្
ន្ដលមាន្គេន្ើប្លញ្ញើមាន្កាលកំេត់ 

+ អរា ៤% ចំល ោះការរាក់ន្ដលធ្នាារឬស្នថ ប័្ន្េញ្ជ ័យធ្ន្កនុងរេុកប្ង់ឱ្យល អនកជាប់្ពន្ធនិ្វាេន្ជន្
ន្ដលមាន្គេន្ើេន្សាំម ន្កាលកំេត់។ 

ការកាត់ទុកខាងលលើលន្ោះ មិន្រតូវអនុ្វតតលទចំល ោះការរាក់ន្ដលប្ង់ល ឱ្យធ្នាារនិ្ងស្នថ ប័្ន្េញ្ជ ័យធ្ន្
កនុងរេុក និ្ងការទូទត់ចំល ោះរាក់ចំេូលលលើកន្លងពន្ធដូចមាន្ន្ចងកនុងមារា ៩លមើម្ន្ចាប់្េតើពើស្នរលពើពន្ធ។ 

ង.ពនធកាត់ទុករលើមនវិាវន ន  
អនកជាប់្ពន្ធនិ្វាេន្ជន្ន្ដលរប្កប្អាជើវកមមន្ដលលធ្វើការទូទត់រាក់ចំេូលដូចខាងលរកាមលន្ោះ ឱ្យល អនក

ជាប់្ពន្ធ អនិ្វាេន្ជន្រតូវកាត់ទុក និ្ងប្ង់នូ្វរាក់ពន្ធាមអរា ១៤% ម្ន្ទឹករាក់រតូវលប្ើក៖ 
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 ការរាក់  
 េួយស្នរ ម្លលឈ្នួល និ្ងរាក់ចំេូលលផសងៗទក់ទិន្និ្ងការលរប្ើរាេ់រទពយេមបតតិ 
 ការទូទត់ចំល ោះលេវារគប់្រគង និ្ងលេវាប្លចចកលទេនានា 
 ភាគលាភ 

េហរាេ រកុមហ ុន្រតូវ ក់លិខិតរប្កាេនិ្ងប្ង់រាក់ពន្ធន្ដលាន្កាត់ទុកកនុងរយៈលពល ១៥ម្លៃ
លរកាយដំ្ច់ន្ខន្ដលមាន្ការទូទត់។ លពលកាត់ទុក គឺជាលពលន្ដលចំ្យរតូវាន្កត់រាកនុងប្ញ្ជ ើគេលន្យយ។ 
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២.រាក់ររំោោះពនធរលើរាក់ចំរណញ 
េហរាេ ន្ដលជាប់្ពន្ធលលើរាក់ចំលេញាមរប្ប្ពិតរមួទងំគលរមាងវនិិ្លយាគមាន្លកខេៈេមបតតិ

រគប់្រាន្់ ន្ដលជាប់្ពន្ធលលើរាក់ចំលេញាមអរា ៩% មាន្កាតពវកិចចប្ង់រាក់រលំ ោះរប្ចនំ្ខេរមាប់្ពន្ធលលើ
រាក់ចំលេញាមអរា ១% ម្ន្ផលរប្រគិតរមួប្ញ្ចូ លទងំពន្ធអាករទងំអេ់ លវៀន្លងន្តអាករលលើតម្មលប្ន្ន្ថម
ន្ដលេលរមចាន្កនុងន្ខមុន្។ រាក់រលំ ោះនឹ្ងរតូវាន្យកមកកាត់កងពើពន្ធលលើរាក់ចំលេញលៅលពលលធ្វើការ
ទូទត់រប្ចឆំ្ន ។ំ 
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៣.ពនធអបបបរមា 
ពន្ធអប្បប្រមា ជាពន្ធមយួ ច់ល យន្ែកនិ្ងលផសងៗពើពន្ធលលើរាក់ចំលេញ។ ពន្ធលន្ោះរតូវប្ង់ល យអនក

ជាប់្ពន្ធ ាមរប្ប្េវ័យរប្កាេលលើកន្លងន្តគលរមាងវនិិ្លយាគមាន្លកខេៈេមបតតិរគប់្រាន់្ ាមអរា១ភាគរយ
លលើផលរប្រ រប្ចឆំ្ន រំមួប្ញ្ជូ លទងំពន្ធអាករនានា លវៀរន្លងន្តអាករលលើតម្មលប្ន្ន្ថម។ ពន្ធលន្ោះរតូវប្ង់លៅលពល
ទូទត់ពន្ធលលើរាក់ចំលេញរប្ចឆំ្ន  ំលហើយអាចរតូវាន្កាត់ប្ន្ថយល យពន្ធលលើរាក់ចំលេញរប្ចឆំ្ន ។ំ 
៤.ពនធកាត់ទុក 

 ពន្ធកាត់ទុកទូល រតូវាន្កំេត់ដូចតល ៈ 
+ អនកជាប់្ពន្ធនិ្វាេន្ជន្ន្ដលរប្កប្អាជើវកមម ន្ដលាន្លធ្វើការទូទត់ជាស្នច់រាក់ ឬជាវតថុ ឱ្យដល់អនក
ជាប់្ពន្ធនិ្វាេន្ជន្ រតូវកាត់ទុក និ្ងប្ង់រាក់ពន្ធល ាមអរាកំេត់ដូចខាងលរកាមលលើការទូទត់មុន្
ការកាត់ទុករាក់ពន្ធៈ  
 អរា ១៥ ភាគរយចំល ោះ  

 រាក់ចំេូលន្ដលរូប្វន្តបុ្គគលាន្ទទលួពើការបំ្លពញលេវានានា រមួទងំការរគប់្រគង 
ឬការពិលរាោះលយា ប្ល់ ឬលេវារប្ហាក់រប្ន្ហល 

 េួយស្នរចំល ោះរទពយអរូប្ើនិ្ងភាគកមមកនុងធ្ន្ធាន្ន្រ ៉ា លហើយនិ្ងការរាក់ន្ដលអនកជាប់្
ពន្ធនិ្វាេន្ជន្ន្ដល រប្កប្អាជើវកមម ន្ដលមិន្ន្មន្ជាធ្នាារ ឬស្នថ ប័្ន្េញ្ជ ័យធ្ន្កនុង
រេុកប្ង់ឱ្យល អនកជាប់្ពន្ធនិ្វាេន្ជន្ 

 អរា ១០ ភាគរយ ចំល ោះរាក់ចំេូលពើការឱ្យជលួចលន្ ឬអចលន្រទពយ 
 អរា ៦ ភាគរយ ចំល ោះការរាក់ន្ដលធ្នាារ ឬស្នថ ប័្ន្េញ្ជ ័យកនុងរេុកប្ង់ឱ្យល អនកជាប់្ពន្ធ
និ្វាេន្ជន្ន្ដល មាន្គេន្ើប្លញ្ញើមាន្ការកំេត់ 

 អរា ៤ ភាគរយ ចំល ោះការរាក់ន្ដលធ្នាារ ឬស្នថ ប័្ន្េញ្ជ ័យកនុងរេុកប្ង់ឱ្យល អនកជាប់្ពន្ធ
និ្វាេន្ជន្ន្ដល មាន្គេន្ើេន្សាំម ន្ការកំេត់ 

 ការកាត់ទុកកនុងមារាលន្ោះមិន្រតូវអនុ្វតតលទចំល ោះការរាក់ន្ដលប្ង់ឱ្យធ្នាារ និ្ងស្នថ ប័្ន្េញ្ជ ័យធ្ន្
កនុងរេុក និ្ងការ ទូទត់ចំល ោះរាក់ចំេូលលលើកន្លងពន្ធដូចមាន្ន្ចងកនុងមារា ៩ លមើម្ន្ចាប់្លន្ោះ។ 

+ អនកជាប់្ពន្ធនិ្វាេន្ជន្ន្ដលរប្កប្អាជើវកមម ន្ដលាន្ទូទត់រាក់ចំេូលខាងលរកាមលន្ោះ ឱ្យល អនកជាប់្
ពន្ធអនិ្វាេន្ជន្ រតូវកាត់ ទុកនិ្ងប្ង់នូ្វរាក់ពន្ធ ចំន្ួន្ ១៤ ភាគរយម្ន្ទឹករាក់រតូវលប្ើកៈ  
 ការរាក់ 
 េួយស្នរ ម្លលឈ្នួល និ្ងរាក់ចំេូលលផសងៗ ទក់ទិន្នឹ្ងការលរប្ើរាេ់រទពយេមបតតិ 
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 ការទូទត់ចំល ោះលេវារគប់្រគង និ្ងលេវាប្លចចកលទេនានា ន្ដលនិ្ងរតូវកំេត់ល យរប្កាេរប្េ់
រកេួងលេដឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុ 

 ភាគលាភ 
+ ពន្ធកាត់ទុកលលើការទូទត់ឱ្យដល់អនកជាប់្ពន្ធនិ្វាេន្ជន្ាមមារា ២៥លមើ ម្ន្ចាប់្លន្ោះ និ្ងពន្ធការទុកលលើ
ការទូទត់ឱ្យដល់ អនិ្វាេន្ជន្ាមមារា ២៦លមើម្ន្ចាប់្លន្ោះ រតូវចត់ទុកថាជាពន្ធចុងលរកាយេរមាប់្អនក
ទទលួការទូទត់ន្ដលមាន្ប្ញ្ជជ ក់កនុង មារាទងំ២ ខាងលលើលន្ោះ។ 
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៥.ពនធរលើរាក់របៀវតស 
ពន្ធលលើរាក់លប្ៀវតស  គឺជាពន្ធរប្ចនំ្ខកំេត់លលើរាក់លប្ៀវតសន្ដលរូប្វន្តបុ្គគលាន្ទទលួកនុងរកប្ខ័េឌ

ម្ន្ការបំ្លពញេកមមភាពបំ្លរ ើការងារ។ រូប្វន្តបុ្គគលនិ្វាេន្ជន្លៅកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា រតូវជាប់្ពន្ធលលើ
រាក់លប្ៀវតស ចំល ោះរាក់លប្ៀវតសរប្ភពកមពុជានិ្ងរាក់លប្ៀវតសរប្ភពប្រលទេ។ រូប្វន្តអនិ្វាេន្ជន្រតូវជាប់្ពន្ធ
លលើរាក់លប្ៀវតសចំល ោះរាក់លប្ៀវតសរប្ភពកមពុជា។ េហរាេន្ដលជានិ្លយាជក រតូវមាន្កាតពវកិចចកាត់ទុកពន្ធ
លលើរាក់លប្ៀវតសលៅមុន្លពល លប្ើករាក់លប្ៀវតសឱ្យដល់និ្លយាជិត និ្ងប្ង់រាក់ពន្ធលន្ោះជូន្រដឋាលស្នរលពើពន្ធ
យា៉ា ងយតឺបំ្ផុតលៅម្លៃទើ១៥ម្ន្ន្ខប្នាទ ប់្ ពើន្ខន្ដលរាក់លប្ៀវតសរតូវាន្លប្ើក។ 

េរមាប់្និ្លយាជិតនិ្វាេន្ជន្ រាក់ពន្ធរតូវប្ង់រតូវកំេត់លលើរាក់លប្ៀវតសជាប់្ពន្ធរប្ចនំ្ខនិ្ងរតូវកាត់ទុក 
ាមអរាកំលេើ ន្ាមថាន ក់ដូចតល ៖ 

ភាគលប្ៀវតសរប្ចនំ្ខរតវូជាប់្ពន្ធ អរាពន្ធ 
ពើ ០ ៛ ដល់ ៥០០.០០០ ៛ ០% 
ពើ ៥០០. ០០១ ៛ ដល់ ១.២៥០.០០០ ៛ ៥% 
ពើ ១.២៥០.០០១ ៛ ដល់ ៨.៥០០.០០០ ៛ ១០% 
ពើ ៨.៥០០.០០១ ៛ ដល់ ១២.៥០០.០០០ ៛ ១៥% 

    លលើេពើ ១២.៥០០.០០០ ៛ ២០% 
 

េរមាប់្និ្លយាជិតអនិ្វាេន្ជន្ ពន្ធលលើរាក់លប្ៀវតសរតូវាន្កាត់ទុកាមអរា ២០% ម្ន្ទឹករាក់រតូវ
លប្ើកឱ្យមុន្ការកាត់ទុក។ ពន្ធកាត់ទុកលន្ោះគឺជាពន្ធចុងលរកាយម្ន្រាក់លប្ៀវតសេរមាប់្អនិ្វាេន្ជន្ជាអនកទទលួ
រាក់លប្ៀវតស។  

ចំល ោះអតថរប្លយាជន៍្ប្ន្ន្ថមជាលរៀងរាល់ន្ខ េហរាេ រកុមហ ុន្រតូវកាត់ទុកនិ្ងប្ង់រាក់ពន្ធាមអរា 
២០% ម្ន្តម្មលេរុប្រប្េ់អតថរប្លយាជន៍្ប្ន្ន្ថមន្ដលាន្ផតល់ឱ្យនិ្លយាជិតទងំអេ់។ តម្មលម្ន្អតថរប្លយាជន៍្ប្ន្ន្ថម 
គឺជាតម្មលទើផារ រមួទងំពន្ធអាករទងំអេ់។  
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៦.អាកររលើតនមលបស្នែម 

អនកជាប់្ពន្ធាមរប្ប្េវ័យរប្កាេន្ដលលធ្វើការផគត់ផគង់ជាប់្អាករ រតូវមាន្កាតពវកិចចចុោះប្ញ្ជ ើអាករលលើតម្មល
ប្ន្ន្ថម និ្ងរប្មូលអាករលលើតម្មលប្ន្ន្ថមលលើការផគត់ផគង់ទំនិ្ញឬលេវាឱ្យអតិលិជន្។  

ទំនិ្ញ េំលៅដល់រទពយរូប្ើយ លរៅពើដើធ្លើនិ្ងរាក់កាេ រ ើឯលេវា េំលៅដល់ការផតល់អវើមយួន្ដលមាន្តម្មល 
លរៅពើទំនិ្ញ ដើធ្លើ និ្ងរាក់កាេ។  

ការផគត់ផគង់ជាប់្អាករេលំៅដល់៖ 

 ការផគត់ផគង់ទំនិ្ញឬលេវាល យបុ្គគលជាប់្អាករលៅកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា  
 ការដកយកទំនិ្ញមកលរប្ើរាេ់ផ្ទទ ល់ខលួន្ល យបុ្គគលជាប់្អាករ 
 ការផតល់ជាអំល្យឬការផគត់ផគង់លរកាមតម្មលពិត នូ្វទំនិ្ញឬលេវាល យបុ្គគលជាប់្អាករ 
 ការនាចូំលទំនិ្ញមកកនុងតំប្ន់្រតួតពិនិ្តយគយម្ន្រពោះរាជា្ចរកកមពុជា 
ការផគត់ផគង់មិន្ជាប់្អាករមាន្ដូចតល ៖ 
 លេវាម្រប្េេើ យស៍្នធារេៈ 
 លេវារប្េ់មន្ទើរលពទយនិ្ងគលើនិ្ក លេវាខាងលវជជស្នស្រេត និ្ងទន្តស្នស្រេតនិ្ងការលក់ទំនិ្ញប្នាទ ប់្ប្ន្សំ
ខាងលវជជស្នស្រេត និ្ងទន្តស្នស្រេតន្ដលទក់ទិន្និ្ងការបំ្លពញលេវាទងំលន្ោះ 

 លេវាដឹកជញ្ជូ ន្អនកដំលេើ រល យរប្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូ ន្ស្នធារេៈ ន្ដលជាកមមេិទធិទងំរេុងរប្េ់រដឋ 
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 លេវាធានារា៉ា ប់្រង 
 លេវាជាមូល ឋ ន្ខាងហរិញ្ញវតថុន្ដលរតូវកំេត់ល យរប្កាេរប្េ់រកេួងលេដឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុ 
 ការនាចូំលេមាភ រៈលរប្ើរាេ់ផ្ទទ ល់ខលួន្ ន្ដលរចួពន្ធគយកនុងករមិតតម្មលន្ដលរតូវកំេត់ល យរប្កាេ
រប្េ់រកេួងលេដឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុ 

 េកមមភាពមិន្ន្េវងរកចំលេញលដើមបើបំ្លរ ើផលរប្លយាជន៍្ស្នធារេៈ ន្ដលាន្ទទលួស្នគ ល់ល យ
រដឋមស្រន្តើរកេួងលេដឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុ 

 ការនាចូំលនិ្ងការទិញទំនិ្ញេរមាប់្ ឬល យលប្េកកមមទូតនិ្ងកុងេ ុលប្រលទេអងគការអន្តរជាតិ 
និ្ងទើភាន ក់ងារ េហរប្តិប្តតិការប្លចចកលទេរប្េ់រ ឋ ភិាលនានា េរមាប់្យកមកលរប្ើលៅកនុងការ
បំ្លពញមុខងារជាផលូវការរប្េ់ខលួន្។ 

អរាអាករលលើតម្មលប្ន្ន្ថមមាន្៖ 
 ១០% េរមាប់្ការនាចូំលឬការផគត់ផគង់ទំនិ្ញឬលេវាកនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា 
 ០% េរមាប្់ការនាលំចញ 
ការគេនារាក់អាកររតវូប្ង់៖ 
 រាក់អាករន្ដលាន្ប្ង់លៅលពលនាចូំលទំនិ្ញ ឬរាក់អាករន្ដលាន្ប្ង់លលើការទិញទំនិ្ញ ឬ    
លេវាេរមាប្់រប្កប្អាជើវកមម លៅថា "អាករលលើធាតុចូល" 

 រាក់អាករន្ដលាន្គិតយកពើអតិលិជន្ពើការផគត់ផគង់ទំនិ្ញ ឬលេវាលៅថា "អាករលលើធាតុលចញ" 
 រាក់អាកររតូវប្ង់ = អាករលលើធាតុលចញ - អាករលលើធាតុចូល 
អាករលលើធាតុចូលន្ដលមិន្អាចកាត់កងាន្ 
អាករលលើធាតុចូលន្ដលមិន្អាចកាត់កងាន្រមួមាន្រាក់អាករន្ដលាន្ប្ង់លលើៈ  
 ចំ្យទទលួលភញៀវ ការកំស្នន្ត ឬការេរមាកលំន្ហ លលើកន្លងន្តបុ្គគលជាប់្អាករមាន្អាជើវកមមជា
អនកផគត់ផគង់ ការទទលួលភញៀវ ការកំស្នន្ត ឬការេរមាកលំន្ហ 

 ការទិញឬការនាចូំលរលយន្ត លលើកន្លងន្តបុ្គគលជាប់្អាកររប្កប្អាជើវកមមជាអនកលក់ ឬជលួរលយន្ត 
 ការទិញឬការនាចូំលផលិតផលលតលេិលាមយួចំន្នួ្ លលើកន្លងន្តបុ្គគលជាប់្អាកររប្កប្អាជើវកមម
ជាអនកផគត់ផគង់ ផលិតផលលតលេិលាទងំលនាោះ 

អនកជាប់្ពន្ធន្ដលលធ្វើការផគត់ផគង់ជាប់្អាករនូ្វទំនិ្ញ ឬលេវា រតូវទទលួខុេរតូវកនុងការប្ង់រាក់អាករជូន្   
រដឋាលស្នរ លពើពន្ធយា៉ា ងយតឺបំ្ផុតរតឹមម្លៃទើ២០ ម្ន្ន្ខប្នាទ ប់្ពើន្ខន្ដលមាន្ការផគត់ផគង់។ 
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៧.អាករពិរវវរលើទនំិញ និងរវវាមួយចំនួន 
អាករពិលេេលលើទំនិ្ញ និ្ងលេវាមយួចំន្ួន្ រតូវាន្កំេត់លលើទំនិ្ញនិ្ងលេវាមយួចំន្ួន្។ ទំនិ្ញន្ដល

ជាប់្អាករលន្ោះមាន្៖ 
 លភេជជៈ រស្ន ារ ើ (១០%)  
 រស្នលប្ៀរ (២០%) 
 លេវាមយួចំន្នួ្មាន្លេវាលំន្ហកំស្នន្ត (១០%)  
 ការដឹកជញ្ជូ ន្អនក ដំលេើ រាមផលូវអាកាេ (១០%)  
 និ្ងលេវាទូរេ័ពទ (៣%) ។  

អនកជាប់្ពន្ធន្ដលផលិតទំនិ្ញ ឬផគត់ផគង់លេវាទងំលន្ោះរតូវទទលួខុេរតូវកនុងការប្ង់រាក់អាករលន្ោះជូន្ 
រដឋាលស្នរលពើពន្ធយា៉ា ងយតឺបំ្ផុតរតឹមម្លៃទើ១៥ ម្ន្ន្ខប្នាទ ប់្ពើន្ខ ន្ដលមាន្ការផគត់ផគង់។ 
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៨.អាកររលើផលរបរ 
អាករលលើផលរប្ររតូវប្ង់ជាលរៀងរាល់ន្ខាមអរា ២% ម្ន្ផលរប្ររប្ចនំ្ខ និ្ងរតូវអនុ្វតតន៍្លលើអនកជាប់្

ពន្ធរប្ប្ល ៉ាការ(ជាអនកជាប់្ពន្ធតូចៗមិន្ន្មន្ជាអនកជាប់្ពន្ធកនុងរប្ប្ពិត)។ 
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៩.ពនធរលើឈ្នលួផទោះ និង ដី 

+ ពន្ធលលើឈ្នួលផទោះ និ្ង ដើរតូវកំេត់យកលលើរាក់ឈ្នួលន្ដលាន្មកពើការជលួ៖ 
 អាារន្ដលេង់លលើដើដូចជាៈ ផទោះ លរាងចរក ភ ឌ្ ារ ការយិាល័យ ។ល។ 
 ហតថូប្ករេ៍ន្ដលជាប់្ជាមួយរគឹោះស្នថ ន្ឧេាហកមម 
 ឋាប្ន្ភ័េឌ  េិជជកមម ឧេាហកមម ន្ដលលៅនឹ្ងមយួកន្ន្លងអាារធំ្ៗន្ដលទុក ក់ធាតុរាវ ឬ 
ផលិតផលលផសងៗ ដូចជា លរប្ងឥន្ធន្ៈ លៅេ ូចក់លនល់ រាប់្ធ្ញ្ញជាតិ 

 ផទោះអន្េត តទឹក កា៉ា ល់េរមាប់្លធ្វើជាលំលៅ ឋ ន្ ឬ លដើមបើរប្កប្អាជើវកមមលផសងៗ 
 ដើធ្លើន្ដលាម ន្េំេង់ ល យរាប់្ប្ញ្ចូ លទងំកន្ន្លងយកលម យកន្រ ៉ា ធ្យូងលម បឹ្ងបូ្រ ន្រេអំបិ្ល។ 

+ ពន្ធលន្ោះរតូវរប្មូលពើកមមេិទធិករ ឬ េិទធិវន្តរប្េ់កមមេិទធិករ 
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+ អរាពន្ធលលើឈ្នួលផទោះ និ្ងដើរតូវាន្កំេត់លេមើនឹ្ង ១០% ម្ន្រាក់ឈ្នួលដុល។ រាក់ឈ្នួលដុល គឺជា
រាក់ឈ្នួល ន្ដលាន្ចុោះកិចចេន្ោ ឬាន្រពមលរពៀងជាមយួអនកជលួ។ 
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១០.ពនធស្តមរបិ៍ 
ពន្ធន្តមរប្ិ៍ កំេត់លលើលិខិតរដឋាល លិខិតតុលាការ លិខិតលរៅតុលាការ និ្ងលលើប័្េណរប្កាេ។       

រាជរ ឋ ភិាល កំេត់ន្ដន្អនុ្វតត និ្ងារាងពន្ធន្តមរប្ិ៍ល យអនុ្រកឹតយ។ ហាមភាន ក់ងារអាជាញ ធ្រមាន្េមតថកិចច
ទទលួ ឬលចញលិខិតរតូវ ជាប់្ពន្ធន្តមរប្ិ៍ន្ដលមិន្ទន់្ាន្ប្ង់ពន្ធ។  

ពន្ធន្តមរប្ិ៍ រតូវប្ង់ាមការបិ្ទេន្លឹកន្តមរប្ិ៍ ឬាមការប្ង់រាក់ផ្ទទ ល់ល យលចញប្ងាា ន់្ម្ដ។ រដឋមស្រន្តើ
រកេួងលេដឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុកំេត់ន្ប្ប្ប្ទ និ្ងលកខខេឌ អនុ្វតតការរប្មូលពន្ធន្តមរប្ិ៍ល យរប្កាេ។  

េន្លឹកន្តមរប្ិ៍ន្ើមយួៗមាន្តម្មល ១០០លរៀល ២០០លរៀល ៥០០លរៀល ១,០០០លរៀល ២,០០០លរៀល។ 
រកេួងលេដឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុគឺជាអងគការមាន្េមតថកិចចន្តមយួគត់កនុងការលធ្វើការលាោះពុមពេន្លឹកន្តមរប្ិ៍។ 
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១១.ពនធា៉ា តង់ 
ពន្ធា៉ា តង់ ជាពន្ធកំេត់លលើផលរប្រេរុប្រប្ចឆំ្ន នំ្ដលរតូវប្ង់កនុងអំែុងលពលចប់្ពើម្លៃទើ០១ ន្ខមករា 

ដល់ម្លៃទើ ៣១ ន្ខមើនា ជាលរៀងរាល់ឆ្ន ។ំ អនកជាប់្ពន្ធន្ដលលទើប្ចប់្លផតើមរប្កប្អាជើវកមម រតូវប្ង់ពន្ធា៉ា តង់លពញ
មយួឆ្ន  ំ រប្េិន្លប្ើចប់្លផតើមរប្កប្អាជើវកមមកនុងរយៈលពល ៦ន្ខ លដើមឆ្ន  ំ ឬប្ង់ពន្ធា៉ា តង់ ក់ក ត្ លឆ្ន  ំ
រប្េិន្លប្ើចប់្លផតើមរប្កប្អាជើវកមមកនុងរយៈលពល ៦ន្ខចុងឆ្ន ។ំ អនកជាប់្ពន្ធន្ដលមាន្ស្នខា ឃាល ងំ លរាងចរក លរាង
ជាង េរមាប់្មុខរប្រអាជើវកមមន្តមយួលៅកនុងលខតត/រកុងន្តមយួ មិន្ចាំច់ប្ង់ពន្ធា៉ា តង់លផសងាន លទ ប្៉ាុន្ន្តលប្ើមាន្
មុខរប្រអាជើវកមមខុេៗាន  ឬេថិតលៅកនុងលខតត/រកុងលផសងាន  រតូវប្ង់ពន្ធា៉ា តង់ល ាមមុខរប្រន្ើមយួៗ និ្ងល ាម
លខតត/រកុងល យន្ែកៗពើាន ។ អនកជាប់្ពន្ធរតូវ ក់ាងំ ឬ ពយួរប័្េណា៉ា តង់លៅទើកន្ន្លងរប្កប្អាជើវកមមជាលាល
លដើមរប្េ់ខលួន្។ 
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១២.ពនធរបថាបរ់ា 

+ ពន្ធរប្ថាប់្រារតូវកំេត់ាមអរា ៤% ចំល ោះការលផទរកមមេិទធិអចលន្រទពយ ឬការការលផទរេិទធិកាន់្កាប់្ដើ

ន្ដលាម ន្េំេង់លរកាមរូប្ភាពជាការលក់ ការល ោះដូរ ការទទលួអំល្យ ការ ក់ភាគទុន្រកុមហ ុន្។  

+ រតូវជាប់្ពន្ធរប្ថាប់្រាាមអរាេមាមារត ៤% ចំល ោះការលផទរកមមេិទធិមលធ្ោាយដឹកជញ្ជូ ន្ និ្ងយាន្ជំនិ្ោះ 

ដូចខាងលរកាម៖ 

- រលយន្តដឹក ទំនិ្ញធុ្ន្ធ្ៃន់្ រលយន្តដឹកទំនិ្ញធុ្ន្រស្នល រលយន្ត លទចរកយាន្យន្ត 

- កាេូត ស្នែង់ កា៉ា ល់ 

+ លិខិតមាន្លកខេៈគតិយុតតិដូចខាងលរកាម រតូវជាប់្ពន្ធរប្ថាប់្រា៖  

- លិខិតេតើពើការប្លងាើតរកុមហ ុន្ ១,0០០,០០០ លរៀល 

- លិខិតេតើពើការរលំាយរកុមហ ុន្ប្ញ្ចូ លាន  ១,0០០,០០០ លរៀល 

- លិខិតេតើពើការបិ្ទរកុមហ ុន្ ១,0០០,០០០ លរៀល 

+ ០,១% ម្ន្តម្មលចុោះកិចចេន្ោចំល ោះកិចចេន្ោផគត់ផគង់ទំនិ្ញ ឬលេវាន្ដលលរប្ើរាេ់លវកិារដឋ 

+ ០,១% ម្ន្តម្មលភាគហ ុន្ចំល ោះការលផទរចំន្េក្មួយ ឬ ទងំរេុងម្ន្ភាគហ ុន្រប្េ់រកុមហ ុន្ 

ពន្ធរប្ថាប់្រា រតូវាន្ប្ង់ល យអនកទទលួកមមេិទធិ ទទលួេិទធិកាន់្កាប់្ដើធ្លើន្ដលាម ន្េំេង់ គិតជា 

េមាមារតលលើតម្មលពិតរាកដម្ន្រទពយេមបតតិនាម្លលលផទរកមមេិទធិ និ្ងេិទធិកាន់្កាប់្។ ប្៉ាុន្ន្តលដើមបើឱ្យមាន្ភាពងាយរេួល 

រដឋមស្រន្តើរកេួងលេដឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុអាចកំេត់តម្មលេរមាប់្រយៈកាលន្ើមយួៗ លដើមបើលធ្វើជាមូល ឋ ន្េរមាប់្ការ

គិតគរួរាក់ពន្ធន្ដលរតូវប្ង់។ 
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១៣.ពនធរលើដីធលីមិនានររបើរាវ ់

ពន្ធលន្ោះកំេត់លលើដើន្ដលាម ន្េំេង់ និ្ងដើន្ដលមាន្េំេង់លាោះប្ង់េថិតកនុងទើរកុងនានា និ្ងកនុង
តំប្ន់្ទងំឡាយន្ដលកំេត់ល យគេៈកមមការវាយតម្មលដើមិន្ាន្លរប្ើរាេ់។ 

ពន្ធដើធ្លើលលើដើមិន្ាន្លរប្ើរាេ់រតូវប្ង់ល យកមមេិទធិករ។ 
មូល ឋ ន្កំេត់ពន្ធគឺជាម្លលដើគិតាមម្លលទើផារាមទើរកុង និ្ងាមតំប្ន់្ន្ើមយួៗន្ដលវាយតម្មលល ាម

តម្មលគិតកនុងមួយន្ម៉ារតរកឡាកំេត់ល យគេៈកមមការវាយតម្មលដើមិន្ាន្លរប្ើរាេ់យា៉ា ងយតឺបំ្ផុត លៅម្លៃទើ៣០ 
ន្ខមិលុនា ម្ន្ឆ្ន រំប្មូលពន្ធ។ 

ពន្ធលន្ោះរតូវកំេត់ាមអរា ២% លលើមូល ឋ ន្កំេត់ពន្ធន្ដលាន្ន្ចងកនុងមារា ៣០។ 
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កមមេិទធិករម្ន្ដើធ្លើជាប់្ពន្ធ មាន្ភារកិចចរតូវគេនារាក់ពន្ធាមគំរូលិខិតរប្កាេផតល់ល យអងគការពន្ធ 
និ្ងរតូវប្ង់យា៉ា ងយតឺបំ្ផុតលៅម្លៃទើ៣០ ន្ខកញ្ជញ  ម្ន្ឆ្ន នំ្ើមយួៗជូន្ល ន្ផនកពន្ធលៅកន្ន្លងន្ដលដើធ្លើជាប់្ពន្ធេថិតលៅ។ 
ដើធ្លើជាប់្ពន្ធ ន្ើមយួៗរតូវលធ្វើលិខិតរប្កាេ ០១ចាប់្។ 
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១៤.ពនធវតតឃាត 

+ ពន្ធេតតឃាត រតូវរប្មូលលលើរគប់្េមាេភាពលេដឋកិចច ន្ដលេមាល ប់្េតវលា រកប្ើ រជូក  

 ពន្ធេតតឃាត រតូវយកន្តមតងលលើេតវមយួកាលន្ដលយកល េមាល ប់្លៅកន្ន្លងពិឃាតេតវ ឬលៅ   

េតតឃាត ឋ ន្។ 

 កនុងករេើ ពិលេេ រកេួងលេដឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុរតូវកំេត់រលប្ៀប្រប្ប្រប្មូលពន្ធេតតឃាតពើអនកទិញ 

ឬ អនកដឹកជញ្ជូ ន្ ឬអនកលក់េតវរេ់។ 

+ ពន្ធេតតឃាត រតូវរប្មូលាមអរា ៣% លលើម្លលេតវន្ដលេមាល ប់្យកស្នច់លៅថា “ម្លលគិតពន្ធ” 

+ ម្លលគិតពន្ធ គឺជាម្លលលក់រាយនូ្វេតវរេ់ គិតជាមធ្យមលៅលលើទើផារាមរយៈកាលន្ើមយួៗ។ រកេួងលេដឋកិចច 

និ្ងហរិញ្ញវតថុ នឹ្ងកំេត់តម្មលេតវន្ដលេមាល ប់្យកស្នច់េរមាប់្លធ្វើជាមូល ឋ ន្គិតពន្ធេតតឃាតឱ្យាន្

េមរេប្ និ្ងម្លលលៅលលើទើផារន្ដលន្រប្របួ្ល។ 

 

១៥.ពនធរលើមរធោាយដឹក ញ្ជូន និងយាន ំនិោះរគប់របរភទ 

ពន្ធលន្ោះរតូវអនុ្វតតល លលើមលធ្ោាយដឹកជញ្ជូ ន្ និ្ងយាន្ជំនិ្ោះរគប់្រប្លភទ។ អរាពន្ធ និ្ងរយៈលពលរតូវប្ង់ 

រតូវកំេត់ាមការរប្កាេរប្េ់រកេួងលេដឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុ។ 
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១៦.អាករាន ក់រៅ 
អាករលលើការស្នន ក់រតូវាន្កំេត់ាមអរា ២% លលើការស្នន ក់លៅកនុងេ ឋ្ ារ ផទោះេំ្ក់           

កនុងរពោះរាជា្ចរកកមពុជា។ អនកជាប់្ពន្ធន្ដលលធ្វើការផគត់ផគង់លេវាស្នន ក់លៅរតូវទទលួខុេរតូវកនុងការប្ង់រាក់
អាករលន្ោះជូន្រដឋាលស្នរលពើពន្ធ យា៉ា ងយតឺបំ្ផុតរតឹមម្លៃទើ១៥ ម្ន្ន្ខប្នាទ ប់្ពើន្ខន្ដលមាន្ការផគត់ផគង់។ 
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១៧.អាករបំភលឺាធារណៈ 
អាករេរមាប់្បំ្ភលឺស្នធារេៈ រតូវាន្កំេត់ាមអរា ៣% លលើការផគត់ផគង់រគប់្ដំ្ក់កាលនូ្វេុរាលមរយ័ 

និ្ង ារ ើ។ អនកជាប់្ពន្ធន្ដលលធ្វើការផគត់ផគង់ផលិតផលទងំលន្ោះ  រតូវទទលួខុេរតូវកនុងការប្ង់រាក់អាករលន្ោះជូន្
រដឋាលស្នរលពើពន្ធយា៉ា ងយតឺបំ្ផុតរតឹមម្លៃទើ១៥ ម្ន្ន្ខប្នាទ ប់្ពើន្ខន្ដលមាន្ការផគត់ផគង់។ 
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១៨.ពនធរលើអចលនរទពយ 

លាលបំ្េងវចិរេភាវូប្ន្ើយកមមកនុងការលរប្ើរាេ់ដើ និ្ងលដើមបើជារប្លយាជន៍្ដល់លវកិារដឋាលថាន ក់លរកាម

ជាតិ រតូវប្លងាើតពន្ធលលើអចលន្រទពយេថិតលៅកនុងភូមិស្នស្រេតរដឋាលរាជធាន្ើ និ្ងលខតត ម្ន្រពោះរាជា្ចរកកមពុជា។ 

ពន្ធន្ដល រតូវរប្មូលពើអចលន្រទពយលន្ោះតរមូវន្តលលើអចលន្រទពយន្ដលមាន្តម្មលលលើេពើ ១០០,០០០,០០០

(មយួរយលាន្) លរៀល។  

េរមាប្់លាលលៅម្ន្ពន្ធលន្ោះ  កយ “អចលន្រទពយ” េំលៅដល់ ដើ ផទោះ អារ និ្ងេំេង់លផសងៗន្ដល

េង់ភាជ ប់្នឹ្ង ដើលនាោះ។ 

ពន្ធលន្ោះរតូវរប្មូលរប្ចឆំ្ន ាំមអរា ០,១% (េូន្យលកបៀេមយួភាគរយ) លលើតម្មលអចលន្រទពយ។      

មូល ឋ ន្គិតពន្ធ គឺជាតម្មល ដើ ផទោះ អារ និ្ងេំេង់លផសងៗ ន្ដលេង់ភាជ ប់្នឹ្ងដើលនាោះ ល យកាត់ប្ន្ថយនូ្វទឹក

រាក់ចំន្នួ្ ១០០,០០០,០០០ (មយួរយលាន្)លរៀល។ តម្មល ដើ ផទោះ អារ និ្ងេំេង់លផសងៗន្ដលេង់ភាជ ប់្នឹ្ង

ដើលនាោះ រតូវកំេត់ាមតម្មលទើផារល យ គេៈកមាម ការវាយតម្មលអចលន្រទពយន្ដរប្លងាើតល យរប្កាេរប្េ់      

រដឋមស្រន្តើរកេួងលេដឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុ។ 
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ឯការរយាង 

1> លគហទំព័រ រកេួងលេដឋកិចច និ្ងហរិញ្ញវតថុ http://www.mef.gov.kh/ 

2> លគហទំព័រ អគគនាយក ឋ ន្ពន្ធ រ http://www.tax.gov.kh/index.php 

 

http://www.tax.gov.kh/index.php


 

 

 

 

 

 

 

 

កម្មវិធីស្រាវស្រាវ និងស្វែងយលអ់ំពីច្បាប់  
www.lorkremlaw.wordpress.com 

Tel: 012855668 / 069255525 
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