មតិន

េំះពរ

េតះនពបាតងង់អាអ�

១

េតមូលដ�នគិតពនបា ៉តង ់ជាអ�

១

េតពន�បា៉តង់្រត�វគណនាយា៉ងដូចេ

១

េតពន�បា៉តង្តរវបងងេនេពលណ

២

េត្រត�វបង់ពន�បា៉តង់េនយែន�ងណា

២

្របសិនេបអ�កជាប់ពន�ផា�ស់បកយុមភាះអជីវកម េត្រត�វបង

៣

ពន�បា៉តង ក្មបង កយុមភាះអអវយុមថអម ឬេេ?
្របសិនេបអ�កជាប់ពបែន�ុកយុមភាះអជីវកមថអម េត្រត�វបង

៣

ពន�បា៉តង ក្មបង កយុមភាះអអវយុមថអម ឬេេ?
្របសិនេបអ�កជាប់ពន�ផា�ស់បេអយែន�ង េត្រត�វបង់ពន�បា៉ត

៣

ក្មបង េអតំងថមអ ឬេេ?
្របសិនេបកហ្គកមនសខ ឬេរង់ងំនស្ េត ្តរវបងង

៣

ះនពបាតងង ក្មបងសខ ឬេរង់ងំនស្ែសរឬេេ�
្របសិនេបកហ្គក្តរវន�កងបូូរមចកង េត ្តរវបងង ះនពបាតងង

៤

េតមានករដក់ព ិន័យ និងេទសទណ�អ�ីខ�ះ

៤

េឡងវ ិញែសរឬេេ�

ចំេពះ

េគារតច្បោប់ពន�បា៉ត
សំណួ រ

៥

អសយដ�នទំនាក់ទ

៥

តរងយំវតង ្បយងះនពបាតងង

១១

េតពន�បា៉តង់ជាអ�
ពន�បា៉តង់ជាពន�កំណត់េលផលរបរសរុប្របចំឆា�ំ ែដល្រត�វបង់ក �ុង

េពលចប់ពីៃថ�ទ០១ ែខមករ ដលៃថ�ទី៣១ ែខមី នាជាេរៀងរល់ឆាស្រមា

សហ្រគ/្រក�មហ៊ុនែដលេទបចប់េផ�្របកអជីវកម�្រតបង់ពន�បា៉តង
េពញមួ យឆា� ្របសិេបចបេផ�ម្របកបអជីវកម�ក�ុងរយៈេ៦ែខេដមឆា�ំ
ឬបង់ពន� បា ៉តង ព កកណ
ា�ឆា�ំ ្របសិនេបចេផ�ម្របកអជីវកមក�ុង
រយៈេពល៦ាខចុងឆា�ំ សហ្រគ/្រក�មហ៊ុនែដមាស-ឃា�ំ-េរច្រ
-េរងជាង ស្រមាប់មុអជីវកមែតមួ យ េនក�ុងេខត�/្រកងែតមួ យ មិ ន
ចំបាបង់ពន�បា៉តងេផ្សគា�េទ ប៉ុែន�េបមានមុខរអជីវកមខុសៗគា� 
ស�ិតេនក�ុងេខត�/្រក�ងេផ្សង ្រត�វបង ពន�បា៉តង េទតមុ ខរបរនី មួយៗ
និងេទតមេខ/្រក�េដែឡកៗពីគា�
េតមូលដ�នគិតពនបា៉តង់ជាអ�
មូលដ�នគិតន�បា៉តង ់្រត�វបានកំណត់ដូេ្រក
១- សហ្រគាសជាអ�កជាប់ពរបបេម៉ក
ពន�បា៉តង់្រតបាកំណត់េលផលរបរបា ៉នស�សរុបក�ុងឆា�ំចំេពអ�កជាប់ពន
ែដលេទប្របកអជីវកម�ថ�

និងកំណត់េលផលរបរសរុបពី ឆា�កន�ងេទចំេព

អ�កជាប់ពន�ចស ក្រមតអតិបរមៃន្របាពន�បា៉តង ្របចឆា�្រត�បង់មា
ចំនួន ១.១៤០.០០០ (មួយេនមួយរយាររសរពនងេេរៀល។
២- សហ្រគាសជាអ�កជាប់ពរបបស�័យ្របក
ពន�បា៉តង់្រតបាកំណត់ចំនួន ១.១៤០.០០០េរៀល។
េតពន�បា៉តង់្រត�វគណនាយា៉ងដូចេ
ពន�បា៉តង្រត�វគណនាេេ្រប្របាស់តរខងេ្រក
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្របាពន�បា៉តង់ខ�ស់បំផុតគ ១.១៤០.០០០េរៀល។

(សូមអនតរងខងេ
ឧទហរណ៍ ាពរំណ�ង ក ជអជីវកមដនររង ា�េមានផលរបរសរុប

៩០០,០០០,០០០ េរៀល ក�ុងឆា�២០១១។

ពន�បា៉តង ចំ២០១២ ្រត�វគណនាដូចខងេ្

= (៩០០,០០០,០០០ – ១០០,០០០,០០០) x ០.០០១ + ២៤០,០០០

= (៨០០,០០០,០០០ x ០.០០១) + ២៤០,០០០

= ៨០០,០០០ + ២៤០,០០០
= ១,០៤០,០០០េរៀល

េតពន�បា៉តង់តរតវតងេនេពលណ
១- រហបររររង
ពន� បា ៉តង ្រត�វបង ់ក�ុងអំឡុងេពលចប់ពីៃថ� ០១ ែខមករ ដល់ៃថ�ទី ៣ ១
ែខមីនា ជាេរៀងរល់ឆ
២- រហបររៃមី
ពន�បា៉តងប៉ដលរតងេលកដំបូងមានរយៈេព ១៥ៃថ� បនា�បពីមាសកម�ភា
េសដ�កិច�បឋម ឬកបរ ិេច�ទៃនករចុះប��ីជាម្រកសួងពណិជមម។ 
េត្រត�វបង់ពន�បា៉តង់េន�ែន�តណា
ស ស ់នរនេ��ំររម្ប៉ផស
១- រហបររ់ឬ់�ជរង ពន�ធំ់(ន់បរតល ន
បនរងបរនង់សប�កមហហរនររ់ទរ់ឬប�កមហហរនពហរជ៉ស់រហបររ�ីទ់ទេ៉
ា�េរនេរររបររំចំររងពី់១,០០០េន់រេេ់�លត់ទ) ពន�បា៉តង
ប៉ដលរតង ់ននយ�ដនបនរង បនត់�ជរង ពន�ធំ។

ទំ ព័រទី 2/11

២- រហបររធរន៉ូច់នសតរហបររធរនមធមម់
ពន� បា ៉តង ្រត�វបង េនសពន� ដ រ់ខ៉ផ - ខំ� ា�េរហបររ់នព
ស�ិត េន។ ចំេពះអជីវចល័ ត ្រត�បង់ពន� បា ៉តង ់េនករិយ
រដ�បាសរេពពន�កែន�ងែដលចុះប��ីអជីវកម
្របសិនេបអ�កជាប់ពន�ផា�ស់បប�មមភាពអជីវកម េត្រត�វបង
ពន�បាតង់ប់មវងប�មមភាពអអត�មមថមអឬេេ?

់�ជរងពន�្រត�បង់ពន�បា៉តង របររងរ�មមភពអី ល�មមថ�ី ្រសិនេបប៉ដល
ផាារងរូររ�មម
ផ
ភពអជីកម�។
្របសិនេបអ�កជាប់ពវែន�មប�មមភាពអជីវកមថមអ េត្រត�វបង
ពន�បាតង់ប់មវងប�មមភាពអអត�មមថមអឬេេ?

់ � ជរង ព ន� ្រត�វបង ព ន� បា ៉តង រ បររង រ �មម ភ ពអី ល �មម រ ាន� ម ់នព
្របសិេបប៉ដលរាន�មរ�មមភពអជីវកម។
្របសិនេបអ�កជាប់ពន�ផាប�ូរេអ�ែន�ង េត្រត�វបង់ពន�ប តង់
ប់មវងេអត �តថមអនឬេេ?

អ�កជាប់ពន�ែដលបានបង់ពន�រួចរល់េហយ្រត�ពន�បា៉តង ់ថ� ្របសិេប
ប៉ដលផាារងរូផរទី តំតអជីវកមពីរជនី ់ទ់ខ៉ផ ឬពី ់ខ៉ផ់ទរជនី ់ឬពី ់ខ៉ផ

មួយ់ទ់ខ៉ផមួយ់្ត់ទេ៉។

្របសិនេបបហ់គបមនសខនឬេរត់ត�នួិនេត់តរតវតងពន�
បាតតងប់មវងសខ ឬេរត់ត�នួិែយបឬេេ�

១. រហបររា�េរនស់ឬ់រតជតំនួយ់ន�រតរជនី-់ខ៉ផ
ា៉មួយ
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ចំ់ពពរហបររា�េរនស ឬ់រតជតំនួយ់ន�រតរជនី -់ខ៉ផ
ា៉មួ យ ា�េរួមរ េ�ង �ូ រ ់ឬេស ៉មរ ខទំ នស ញ�ូ ចរ ់មស នរំ ប ចង រ តង ព ន�
បា ៉តង របររងស់ឬ់រតជតំនួយទំត់នព់ទេ៉់ទឆ
២.់រហបររា�េរនស់ឬ់រតជតំនួយ់ន�រតរជនី-់ខ៉ផ
់្តរ

ចំ់ពពរហបររា�េរនស ឬ់រតជតំនួយ់ន�រតរជនី ់ខ៉្ ត់្តរ ់ា�េរួមរ េ�ង �ូ រ់ឬេស ៉មរ ខទំ នស ញ�ូ ចរ ់ប៉ដលរតង

ពន�បា ៉តង របររង ស់ឬ់រតជតំនួយទំត់នព។
្របសិនេបបហ់គប់តរតន�បងវូូបម�បង េត់តរតវតងពន�បាតតង
េឡតតគញែយបឬេេ�

ចំ់ពពរហបររប៉ដលផាារងរូផររ�រងកម�សិទិ� េហយមា�ស�មមរសទស�មុនបា
បង់ពន� បា ៉តង ់ក�ុ ឆា�សរេពពន� រួច រលេហ យ េនា មា�ស�មម រស ទ �ស ៃ មី មិ ន

ចំបាបង់ពន�បា៉តង់ថ�ីេនាះេទ ្របសិន បំេពញបាតលក�ខណ�ត្រម�
ទំងពីខងេ្រកមេ
•
•

មិនផាារងប�ូររ�មមភពអជីវកម ឬ ផាារងប�ូរ តមករត្រម�វរបស់រ

មា ស់�មមរសទស�ថ�ីគឺ ជាឪពុក មា�រផី់បរពន�់�ូន ឬអ�ករត�សបច្បោ
របស់មា�ស�មមរសទស�ររង។

េតមានករដក់ពិន័យ និងេទសទណ�អ�ីខ�ះ
តច្បោប់ពន�បា៉ត

ចំេពះេគារ

�រំី មស ន បនរតង ់ឬព្យោម់នច់លពពី រ ររតង ប ប�ង ពន�បា ៉តង នទ ត ប៉ដ ល
ទទួេរតនូល់ទរទំ��ូចរនាចត�រតរទរ្បប� ៉សផរីព
ផ ី ពន�ដរឆ
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សំណួរ
្របសិនេបេលកអ�កមានល់ ឫសំំួរេផ្សងៗ ែដលពុំទន់េឆយេនក�ុង
ឯ�សរេបាះពុមផយេនះ រូមទក់ទងមកកនាយកដ្រគប់្រគងអ
ជាបពន� ធំ សខពន�ដរ ៃនរជធានីភ�ំេពញ នសខពន�េខត�
ណមួយែដល្រក�មហ៊ុបាចុះប��ី។
អសយដ�នទំនាក់ទ
អគ�នាយកដ�នពន�
៥២២-៥២៤ ែកងមហវិថីសហព័ន�រុស្ស (១១០) និងេម៉េសទុ (២៤៥) 
សង�ត់ទឹក�
ល ក១ ខណ�ទួលេគាក រជធានីភ�ំ
ទូរស័ព�៖ (៨៥៥) ២៣ ៨៨៦ ៧០៨
សរេអឡិច្រត�និកinfo@tax.gov.kh
នាយកដ េសវអ�កជាប់ពន� និងបំណុលព
សរេអឡិច្រត�និកdtsta@tax.gov.kh
នាយកដ�នច្បោប់ វិវទ និង
សរេអឡិច្រត�និកdlls@tax.gov.kh
នាយកដ�ន្រគប់្រគជាប់ពន�ធ
សរេអឡិច្រត�និកdlt@tax.gov.kh
សខពន�ដរ ខណ�ឬស្ស
ផ�ះេលខ១០២ ផ�ូវជាតិេល៥ សង�តនី�ូាមា ប៉់េខ៦ ខណ�ឬស្សីែកវ
រជធានីភ�ំេ

សរេអឡិច្រត�និកrusseykeo@tax.gov.kh
ទំ ព័រទី 5/11

សខពន�ដរ ខណ�ដូន
ផ�ះេលខ១៦៦ ផ�ូវេលខ១៣០ សង�ត់ផ្សោរកទី ២ ខណ�ដូនេពញ
រជធានីភ�ំេ
សរេអឡិច្រត�និកdaunpenh@tax.gov.kh
សខពន�ដរ  ៧មករ
ផ�ះេលខ២៥េប ផ�ូវសេម�ចបា ៉ន២១៤) សង�ត់បឹងរំង ខណ�នេពញ
រជធានីភ�ំេ
សរេអឡិច្រត�និក7makara@tax.gov.kh
សខពន�ដរ ខណ�មា
អគារេខ៣៤េស ផ�ូវ៣៦១ែកង៦៤២ សង�ត់ច្បោរអ១ ខណ�មានជ័យ
រជធានីភ�ំេ
សរេអឡិច្រត�និកmeanchey@tax.gov.kh
សខពន�ដរ ខណ�ចំក
ផ�ះេលខ២៨ ផ�ូវេលខ៤៨៨ សង�ត់ផ្សោរេដមថ�ូវ  ចំ កមន រជធា
ភ�ំេពញ
សរេអឡិច្រត�និកchamkarmorn@tax.gov.kh
សខពន�ដរ ខណ�ទួល
ផ�ះេលខ២៤ ផ�ូវ២៨៧ សង�ត់បឹងកក១ ខណ�ទួលេគក រជធា ភ�ំ េពញ
សរេអឡិច្រត�និកtuolkork@tax.gov.kh
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សខពន�ដរ ខណ�េពធិ៍ែ

ផ�ះេលខ២៣៤ ផ�ូវេលខ២០០៧ សង�តកក ខណ�់ពធេារន័ យ
រជធាភ�ំេពញ

សរេអឡិច្រត�និកdangkor@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�ក
ផ�ះេលខ១០៣ ផ�ូវេលខ១០៨ សង�ត់តេ ្រក�ងតេ េខត�កណ
ា�
សរេអឡិច្រត�និ kandal@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�កំពង
ផ�េលខ៥ ផ�ូវេខមរភូមិន� សង�ត់កំពង ់ច ្រកងកំពង់ច េខត�កំពង់ច
សរេអឡិច្រត�និ kampongcham@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�បាត់
ផ�ះេលខ២ ផ�ូវជាតិេល៥ សង�ត់រតន ្រក�ងបាត់ដំ េខត�បាត់ដំប
សរេអឡិច្រត�និ battambang@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�ៃ្រ
ភូមិេលខ២ សង�ត់កំពង ់ល ្រក�ងៃ្រពែ េខត�ៃ្រពែវ
សរេអឡិច្រត�និ preyveng@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�េសៀ
ផ�ូវជាតិេល៦ ភូមិសលកែន សង�ត់សដង�ំុ ្រក�ងេសៀមរ
េខត�េសៀមរ
សរេអឡិច្រត�និ siamreap@tax.gov.kh
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សខពន�ដរ េខត�កំពង
ផ�ូវេលខ៦ នូមសប៉ឡាំតេសច់សង�ត់ដំរីជាន់ ្រក�ងស�ឹងែស េខត�កំពង់ធំ
សរេអឡិច្រត�និ kampong_thom@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�ត
ផ�ូវេលខ៣ ភូមិ១ សង�ត់រកក� ្រក�ងដូនែក េខត�តែក
សរេអឡិច្រត�និ takeo@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�ស�យ
ផ�ូវភូមិេរងបែន សង�ត់ស យេរៀង ្រក�ងស�យេរ េខត�ស�យេរៀ
សរេអឡិច្រត�និ svayrieng@tax.gov.kh
េ ត
សខពន�ដរ េខត�ស
ផ�ូវជាតិេល៥ សង�ត់ៃ្ញី ្រក�ងេពសត េខត�េពធសត
សរេអឡិច្រត�និ pursat@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�កំពង់ឆ
នូមសឃាំតបប�ង់ឃុំេប�រ �ស�កកំពង់ឆា�ំ េខត�កំពង់ឆា�ំ
សរេអឡិច្រត�និ kampongchhnang@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�កំពង់
ផ�ូវជាតិេល៤់នូមសប៉ពំត់េល�់សង�ត់រក ្រក�ងច្បោ េខត�កំពង់ស�ឺ
សរេអឡិច្រត�និ kampongspeu@tax.gov.kh
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សខពន�ដរ េខត�ក

ភូមិ១ឧសភ សង�ត់កំពង ់កណា ្រក�ងកំព េខត�កំពត
សរេអឡិច្រត�និ kampot@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�្រពះស

ផ�ូវ២៨មិថុន សង�ត់េល៣ ្រក�ង្រពះសីហ េខត�្រពះសីហន
សរេអឡិច្រត�៖ preahsihanouk@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�េក

នូមស២ សង�ត់ស�ច់មាយ ្រក�ងេខមរភូមិន េខត�េកះកុ
សរេអឡិច្រត�និ kohkong@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�្រពះ

នូមស�ណ
ផ េ សង�ត់កំពង ់្រប ្រក�ង្រពះវិ េខត�្រពះវិហ
សរេអឡិច្រត�និ preahvihear@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�្រ

ាព់េខ៧៣ សង�ត់្រកេ ្រក�ង្រកេ េខត�្រកេច
សរេអឡិច្រត�និ kratie@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�រតនៈគ

ផ�ូវភូមិ់ូរ�ាន្ត សង�តរទ ត�ាន្ត ្រក�ងបានល េខត�រតនៈគិរ ី
សរេអឡិច្រត�និ ratanakiri@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�មណ�លគ

នូមស�ណ
ផ េ់សង�ត់ស�នមាន ្រក�ងែសមេនារម េខត�មណ�លនស រ ី
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សរេអឡិច្រត�និ mondulkiri@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�បនា�យម
ប�ុកU ភូមិ�្េសខន សង�ត់្រពះព ្រក�ងេសរីេស ណ 
េខត�បនា�យមានជ
សរេអឡិច្រត�និ banteaymeanchey@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�ស�ឹងែ
ផ�ូវភូមិសនថ� សង�ត់ស�ឹងែ្រ ្រក�ងស�ឹងែ្រ េខត�ស�ឹងែ្រត
សរេអឡិច្រត�និ stoengtreng@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�
ផ�ូវ៣៣A នូមសា�រ់សង�ត់ែក ្រក�ងែក េខត�ែកប
សរេអឡិច្រត�និ kep@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�ៃប៉
នូមសរឌសនល់សង�ត់ៃប៉លិ ្រក�ងៃប៉លិ េខត�ៃប៉លិន
សរេអឡិច្រត�និ pailin@tax.gov.kh
សខពន�ដរ េខត�ឧត�រមា
ភូមិឈូក សង�ត់សំេរ ្រក�ងសំេរ េខត�ឧត�រមានជ័
សរេអឡិច្រត�និ odormeanchey@tax.gov.kh
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តារាងកំណត់្រ�ក់ពន�បា៉តង់
(a) ផលរបរ្របចឆា� –

(b) - ផលរបរ្របចំឆ– វិស័យ

វិស័យ ពណិជកម� 

េសវកម� (េល

(គិតជាេរៀ)

ែលងចំ ណីអហរ ន

(c) - ពន�បា៉តង ់្រត បង់
(គិតជាេរៀ)

សណ
ា�គា (គិតជាេរៀ)
០ - ៧.៥០០.០០០

០ - ៣.០០០.០០០

១៥.០០០

៧.៥០០.០០១ -

៣.០០០.០០១  -  ៥.០០០.០០០

២១.០០០

៥.០០០.០០១ - ១០.០០០.០០០

២៧.០០០

២៥.០០០.០០១ -

១០.០០០.០០១ -

៤០.០០០

៣០.០០០.០០០

១២.០០០.០០០

៣០.០០០.០០១ -

១២.០០០.០០១ -

៣៧.០០០.០០០

១៥.០០០.០០០

៣៧.០០០.០០១ -

១៥.០០០.០០១ -

៥០.០០០.០០០

២០.០០០.០០០

៥០.០០០.០០១ -

២០.០០០.០០១ -

៦២.០០០.០០០

២៤.០០០.០០០

៦២.០០០.០០១ -

២៤.០០០.០០១ -

៧៥.០០០.០០០

៣០.០០០.០០០

៧៥.០០០.០០១ -

៣០.០០០.០០១ -

១០០.០០០.០០០

៤០.០០០.០០០

១២.៥០០.០០០
១២.៥០០.០០១ ២៥.០០០.០០០

៦០.០០០
៩០.០០០
១៤០.០០០
១៨០.០០០
២៤០.០០០
០,០០១ x

១០០.០០០.០០១-

(ចំ នួនផលរបរ ដកនឹង

១.០០០.០០០.០០០

១០០.០០០.០០០) 
+២៤០.០០០
០,០០២៥ x
(ចំ នួនផលរបរ ដកនឹង
៤០.០០០.០០១ -

េលស ១.០០០.០០០.០០០

៤០.០០០.០០០) 

៤០០.០០០.០០០

+២៤០.០០០

េលស ៤០០.០០០.០០០

១.១៤០.០០០
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