
កិច្ចប្រជ ុំពិគប្រោះគោរល់គលើ

គេច្កដីប្ាងេដង់ដាគណគេយ្យសាធារណៈ

េប្ារ់កត់ប្ាច្ុំណូលពីប្រតិរតតិការគដាោះដូរ

ថ្ងៃព ធ ១២គោច្ ខែគជេឋ ឆ្ន ុំជូត គោេ័ក ព.េ ២៥៦៤

ប្តូវេឹងថ្ងៃទី ១៧ ខែមិង នា ឆ្ន ុំ ២០២០ 

ប្កុមប្រឹកាជាតគិណគេយ្យ

ប្កេួងគេដឋកិច្ច េិងហិរញ្ញវតថុ
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ប្កុមប្រឹកាជាតិគណគេយ្យ
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1. គរលរុំណង

2.  វសាសាលពព

3. េិយ្មេ័យ្

4. ច្ុំណូល

5. ការវាេ់ខវងច្ុំណូល

6. ការកុំណត់អតតេញ្ញញ ណប្រតិរតតកិារ

7. ការផ្ដល់គេវា

8. ការលក់ទុំេិញ 

9. ការប្ាក់, ប្ាក់េួយ្សារ, េិងពគលាភ

10. ការលាតប្តដាង
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❖ គោលបំណងនៃស្ដង់ដាគៃេះ គឺគ ើម្បីកំណត់អំពីប្បប្ពឹតតកម្មគណគៃយ្យនៃចំណូលដ លគកើត

គ ើងពីប្បតិបតតិការ ៃិងប្ពឹតតិការណ៍គដាេះ ូរ។

❖ ចំណូលប្តូវបាៃទទួលស្គា ល់គៅគពលដ លមាៃភវៃីយ្ភាព 

(ក).អតថប្បគោជៃ៍គស្ ឋកិចច ឬស្កាត ៃុពលគស្វាកម្ម នាគពលអនាគតប្តូវបាៃរំពឹងថាៃងឹហូរ

ចូលស្គថ ប័ៃ ៃិង 

(ខ).អតថប្បគោជៃ៍ទងំគៃេះអាចវាស្់ដវងបាៃប្បកបគដាយ្គជឿជាក់។ 

គរលរុំណង
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១.ស្គថ ប័ៃដ លគរៀបចំ ៃិងដាក់បង្ហា ញរបាយ្ការណ៍ហិរញ្ញវតថុតាម្ម្ូលដាឋ ៃគណគៃយ្យបងារប្តូវអៃុវតតស្ដង់ដា

គៃេះកនុងគណគៃយ្យស្ប្មាប់ចំណូលដ លគកើតគ ើងពីប្បតិបតតិការ ៃិងប្ពឹតតិការណ៍គដាេះ ូរ  ូចាងងគប្កាម្ 

(ក) ការផ្ដល់គស្វា

(ខ) ការលក់ទំៃិញ ៃិង

(គ) ការគប្បើប្បាស្់ប្ទពយស្កម្មរបស្់ស្គថ ប័ៃគដាយ្ភាគីគផ្េងគទៀតដ លផ្ដល់ជាការប្បាក់   ស្ួយ្ស្គរអាករ ៃិង

ភាគលាភ ឬការដចកចាយ្ប្ស្គ ៀងោន  ។

២.ស្ដង់ដាគៃេះម្ិៃទក់ទងៃឹងចំណូលដ លគកើតគ ើងពីប្បតិបតតិការម្ិៃដម្ៃការគដាេះ ូរគនាេះគទ។

 វសាសាលពព
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 វសាសាលពព

៣.ស្គថ ប័ៃកនុងវិស្័យ្ស្គធារណៈអាចទទួលបាៃចំណូលពីប្បតិបតតិការគដាេះ ូរ ឬប្បតិបតតិការម្ិៃដម្ៃការគដាេះ ូរ។ 

ប្បតិបតតិការគដាេះ ូរ គឺជាប្បតិបតតិការគៅគពលដ លស្គថ ប័ៃទទួលបាៃប្ទពយស្កម្ម ឬគស្វាកម្ម ឬមាៃបំណលុ

គហើយ្ផ្ដល់តនម្ៃប្បហាក់ប្បដហលគដាយ្ផ្ទា ល់ (ជាចម្បងកនុងទប្ម្ង់ជាទំៃិញ គស្វាកម្ម ឬការគប្បើប្បាស្់ប្ទពយ

ស្កម្ម) គៅឱ្យភាគីគផ្េងគទៀតកនុងការគដាេះ រូ។ ឧទហរណ៍នៃប្បតិបតតិការគដាេះ ូរ រួម្មាៃ 

(ក) ការទិញ ឬលក់ទំៃិញ ឬគស្វាកម្ម ឬ

(ខ) ភតិស្ៃានៃប្ទពយ គោងចប្ក ៃិងបរិកាា រ កនុងអប្តាទីផ្ារ។
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េិយ្មេ័យ្

៩.ពាកយបគចចកគទស្ដ លគប្បើប្បាស្់គៅកនុងស្ដង់ដាគៃេះមាៃៃិយ្ម្ៃ័យ្  ូចាងងគប្កាម្ 

ប្បតបិតតកិារគដាេះ រូ គឺជាប្បតិបតតិការគៅគពលដ លស្គថ ប័ៃទទួលបាៃប្ទពយស្កម្ម ឬគស្វាកម្ម ឬមាៃបំណលុគហើយ្ផ្ដល់

តនម្ៃប្បហាក់ប្បដហលគដាយ្ផ្ទា ល់ (ជាចម្បងកនុងទប្ម្ង់ជាទំៃិញ គស្វាកម្ម ឬការគប្បើប្បាស្់ប្ទពយស្កម្ម) គៅឱ្យភាគី

គផ្េងគទៀតកនុងការគដាេះ រូ។

តនម្ៃស្ម្ប្ស្ប គឺជាទឹកប្បាក់ប្ទពយស្កម្មម្ួយ្អាចប្តូវបាៃគ្វើការគដាេះ ូរ ឬបំណលុប្តូវបាៃទទូត់ស្ងរវាងភាគីស្ម ័ប្គ

ចិតតដ លមាៃចំគណេះ ឹងគៅកនុងប្បតិបតតិការគបើកចំហ។ 

ប្បតបិតតកិារម្ៃិដម្ៃការគដាេះ រូ គឺជាប្បតិបតតិការដ លម្ិៃដម្ៃជាប្បតិបតតិការគដាេះ ូរ។ កនុងប្បតិបតតិការម្ិៃដម្ៃការ

គដាេះ រូ ស្គថ ប័ៃម្ួយ្អាចទទួលបាៃតនម្ៃពីស្គថ ប័ៃម្ួយ្គទៀតគដាយ្ម្ិៃមាៃការផ្ដល់តនម្ៃប្បហាក់ប្បដហលណាម្យួ្កនុង

ការគដាេះ រូ ឬផ្តល់តនម្ៃគៅឱ្យស្គថ ប័ៃម្ួយ្គទៀតគដាយ្ម្ិៃមាៃការទទួលតនម្ៃប្បហាក់ប្បដហលណាម្យួ្កនុងការគដាេះ ូរ។
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ច្ុំណូល

• ចំណូលរមួ្មាៃការហូរចូល ុលនៃអតថប្បគោជៃ៍គស្ ឋកិចច ឬគស្វាកម្មស្កាដ ៃុពលដ លបាៃ

ទទួល ៃឹងទទួលគៅកនុងគណៃីរបស្់ស្គថ ប័ៃ។

• ចំណូលគឺជាទឹកប្បាក់កនំរគជើងស្គរដ លបាៃទទួល ឬអាចទទួលបាៃ ស្ប្មាបក់ារប្គប់ប្គង ឬ

ការប្គប់ប្គងនៃលំហូរ ុល។
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ការវាេ់ខវងច្ុំណូល

▪ ចំណូលប្តូវវាស្់ដវងតាម្តនម្ៃស្ម្ប្ស្បនៃតនម្ៃតបស្នងដ លបាៃទទួល ឬៃឹងទទួល។

▪ ចំណូលប្តូវបាៃវាស្ដ់វងៃូវតនម្ៃស្ម្ប្ស្បនៃតនម្ៃតបស្នងដ លបាៃទទួល ឬៃឹងទទួល ប្តូវគិតពីចំៃួៃទឹកប្បាក់

នៃអបបហាពាណិជជកម្ម ៃិងទំហំបងវិលស្ងម្កវិញ ដ លបាៃអៃុញ្ញញ តគដាយ្ស្គថ ប័ៃ។

▪ គៅគពលកិចចប្ពម្គប្ពៀងចូលជា្រមាៃ តនម្ៃស្ម្ប្ស្បនៃតនម្ៃតបស្នងប្តូវបាៃកណំត់គដាយ្ ការគ្វើអបបហារលំ

ហូរស្គច់ប្បាក់អនាគតគដាយ្គប្បើប្បាស្់អប្តាការប្បាក់ជាប់បៃាុក ។ អប្តាការប្បាក់ជាប់បៃាុក ប្តូវបាៃកំណត់

ោ៉ា ងចាស្់តាម្ 

(ក) អប្តាទូគៅស្ប្មាប់ឧបករណ៍ប្ស្គ ៀងោន របស្់អនកគបាេះផ្ាយ្ជាម្ួយ្អប្តាឥណទៃប្ស្គ ៀងោន ឬ

(ខ)អប្តាការប្បាក់ដ លគ្វើអបបហារតាម្តនម្ៃ្ម្មតានៃឧបករណ៍គៅជាតនម្ៃលក់បាៃជាស្គច់ប្បាក់បចចុបបៃន

នៃទំៃិញ ឬគស្វាកម្ម
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ការកុំណត់អតតេញ្ញញ ណប្រតិរតតិការ

• លកាណៈវិៃិចឆ័យ្នៃការទទួលស្គា ល់នៃស្ដង់ដាគៃេះ ប្តូវបាៃអៃុវតតដាច់គដាយ្ដ កពីោន ចំគពាេះ

ប្បតិបតតិការៃីម្ួយ្ៗ។ ប៉ាុដៃត គៅកនុងស្គថ ៃភាពជាកល់ាក់ ការអៃុវតតលកាណៈវិៃិចឆ័យ្នៃការទទួល

ស្គា ល់ចំគពាេះស្មាស្ធាតុ អតតស្ញ្ញញ ណដាច់គដាយ្ដ កនៃប្បតិបតតកិារម្យួ្គ ើម្បីឆៃុេះបញ្ញច ងំពី

ស្គថ ៃភាពពិតនៃប្បតិបតតិការ។
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ការផ្ដល់គេវា

• គៅគពលលទធផ្លនៃប្បតបិតតកិារពាក់ពៃ័ធៃងឹការផ្ដល់គស្វាអាចប្តវូបាៃបា៉ាៃស់្គម ៃគដាយ្គជឿជាក់ ចំណូលពាក់ពៃ័ធៃងឹ

ប្បតបិតតកិារប្តវូទទួលស្គា ល់តាម្  ំណាក់កាលនៃការបញ្ចបប់្បតបិតតកិារគៅការយិ្បរិគចឆទោយ្ការណ៍។ លទធផ្ល

ប្បតបិតតកិារអាចប្តវូបាៃបា៉ាៃស់្គម ៃគដាយ្ គជឿជាក់ គៅគពលដ លគោរពបាៃតាម្លកាខណឌ  ចូាងងគប្កាម្  

(ក)ចំៃៃួទឹកប្បាក់អាចវាស់្ដវងគដាយ្គជឿជាក់

(ខ)មាៃភវៃយី្ភាពថាអតថប្បគោជៃគ៍ស្ ឋកិចច ឬស្កាដ ៃពុលគស្វាកម្មពាក់ពៃ័ធៃងឹប្បតបិតតកិារ ៃឹងហូរចូលស្គថ បៃ័

(គ) ណំាក់កាលនៃការបញ្ចបប់្បតបិតតកិារគៅការយិ្បរគិចឆទោយ្ការណ៍អាចវាស់្ដវងគដាយ្គជឿជាក់ ៃិង

(ឃ)ចំណាយ្ដ លបាៃគកើតគ ើងចំគពាេះប្បតបិតតកិារ ៃិងចំណាយ្គ ើម្បបីញ្ចបប់្បតបិតតកិារអាចវាស់្ដវងគដាយ្គជឿជាក់។
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ការលក់ទុំេិញ

• ចំណូលបាៃពកីារលក់ទំៃញិប្តវូទទួលស្គា ល់គៅគពលដ លគោរពបាៃតាម្លកាខណឌ   ចូាងងគប្កាម្ 

(ក)ស្គថ បៃ័បាៃគផ្ារគៅឱ្យអនកទិញៃវូហាៃភិយ័្ ៃិងផ្លប្បគោជៃសំ៍្ាងៃ់ៗ នៃកម្មសិ្ទធិគលើទំៃញិ

(ខ)ស្គថ បៃ័ម្ៃិរកាៃវូការជាបព់ាក់ពៃ័ធគលើការប្គបប់្គងបៃតកនងុកប្ម្តិណាម្យួ្ដ លជាបព់ាក់ពៃ័ធៃងឹកម្មសិ្ទធិ ឬការ

ប្គបប់្គងគលើទំៃញិដ លបាៃលក់គនាេះ

(គ)ចំៃៃួទឹកប្បាក់នៃចំណូលអាចវាស់្ដវងបាៃគដាយ្គជឿជាក់

(ឃ)មាៃភវៃយី្ភាពថាអតថប្បគោជៃគ៍ស្ ឋកិចច ឬស្កាដ ៃពុលគស្វាកម្មដ លជាបព់ាក់ពៃ័ធៃងឹប្បតបិតតកិារៃងឹហូរ   

ចូលម្កកាៃស់្គថ បៃ័ ៃិង

(ង)នលៃគ ើម្ដ លបាៃគកើតគ ើង ឬៃឹងគកើតគ ើងពាក់ពៃ័ធៃងឹប្បតបិតតកិារអាចវាស់្ដវងគដាយ្គជឿជាក់។
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ការប្ាក់ េួយ្សារ េិងពគលាភ ឬការខច្កចាយ្

ប្េគដៀងរន

• ចណូំលដ លគកើតគ ើងពីការគប្បើប្បាស្ប់្ទពយស្កម្មរបស្ស់្គថ ប័ៃគដាយ្ភាគគីផ្េងគទៀត គដាយ្ផ្ដលជ់ាការ

ប្បាក ់ស្យួ្ស្គរ ៃងិភាគលាភ ឬការដចកចាយ្ប្ស្គ ៀងោន  ប្តូវទទលួស្គា លជ់ាចណូំលគដាយ្គប្បើប្បាស្់

ការកតប់្តាគណគៃយ្យដ លបាៃដចងកនងុកថាខណឌ ទ ី៣៤ គៅគពល 

(ក)មាៃភវៃយី្ភាពថាអតថប្បគោជៃគ៍ស្ ឋកចិច ឬស្កាដ ៃពុលគស្វាកម្មដ លជាប់ពាកព័់ៃធៃងឹប្បតបិតតិ

ការៃងឹហូរចលូម្កកាៃស់្គថ ប័ៃ ៃងិ

(ខ)ចៃំៃួទកឹប្បាកន់ៃចណូំលអាចវាស្ដ់វងបាៃគដាយ្គជឿជាក។់
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• ចំណូលប្តូវទទលួស្គា ល់គដាយ្គប្បើប្បាស្់ការកត់ប្តាគណគៃយ្យ ូចាងងគប្កាម្ 

(ក)ការប្បាក់ប្តូវទទលួស្គា ល់តាម្ម្ូលដាឋ ៃស្មាមាប្តគដាយ្គិតពីទិៃនផ្លគលើប្ទពយស្កម្ម

(ខ)ស្យួ្ស្គរប្តូវទទលួស្គា ល់គៅគពលដ លរកបាៃគដាយ្អៃុគលាម្តាម្ភាពជាក់ដស្ដងនៃកិចច

ប្ពម្គប្ពៀងដ លពាក់ព័ៃធ ៃិង

(គ)ភាគលាភ ឬការដចកចាយ្ប្ស្គ ៀងោន ប្តូវបាៃទទួលស្គា ល់គៅគពលដ លស្ិទធិរបស្់មាច ស្់

ភាគហ ុៃ ឬស្គថ ប័ៃប្តូវបាៃទទួលការទទូត់។

ការប្ាក់ េួយ្សារ េិងពគលាភ ឬការខច្កចាយ្

ប្េគដៀងរន
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ស្គថ ប័ៃប្តវូបង្ហា ញ 

(ក)គោលៃគោបាយ្ដ លបាៃគប្បើប្បាស់្ស្ប្មាប់ការទទួលស្គា ល់ចំណូល រមួ្បញ្ចូលៃវូវិ្ សី្គស្រស្ត ដ លបាៃគប្បើ គ ើម្បី

កំណត់ព ីណំាក់កាលនៃការបញ្ចបប់្បតបិតតកិារទក់ទងៃងឹការផ្ដល់គស្វា

(ខ)ចំៃៃួទឹកប្បាក់នៃប្បគភទចំណូលៃមី្យួ្ៗដ លបាៃទទួលស្គា ល់គៅកនងុប្ោ រួម្មាៃចំណូលបាៃម្ក ពី 

១.ការផ្ដល់គស្វា

២.ការលក់ទំៃញិ

៣.ការប្បាក់

៤.សួ្យ្ស្គរ ៃិង

៥.ភាគលាភ ឬការដចកចាយ្ប្ស្គ ៀងោន  ៃិង

(គ)ចំៃៃួទឹកប្បាក់ដ លបាៃម្កពីការគដាេះ ូរទំៃញិ ឬគស្វាកម្មដ លបាៃរមួ្បញ្ចូលគៅកនងុប្បគភទចំណូលសំ្ាងៃ់ៗ

ៃីម្ួយ្ៗ។

ការលាតប្តដាងព័ត៌ាេ
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េូមអរគ ណ


