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បច្ចុបបន្នភាពច្ាប់ ន្ិងបទបបញ្ញត្តិថ្មីៗ 

ស្តីពីពន្ធដារ 

 

នាយកដ្ឋា នគ្រប់គ្រងអ្នកជាប់ពនធធំ 

រាជធានីភ្នំពពញ ថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២០ 
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 ពន្ធល ើប្រាក់ច្ំណូ  

  ពន្ធកាត្ទ់ុក 

 ពន្ធល ើប្រាក់លបៀវត្ស 

 អាករល ើត្ម្លៃបន្ន្ែល 

  ការល ើកន្ ងពន្ធច្ំល ោះវិស្័យន្ែ រងផ  

   ប ោះ  ់លដាយ សារជំងឺកូវីែ-១៩ 

 

មាត្ិកា 
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១.  ពន្ធល ើប្រាក់ច្ំណូ  

 
 

គ្បកាសពេែ ០៩៨ សហវគ្បក ច ុះថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្ន ំ២០ ២០  
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១.១. វិនន្ណណលន្យ   

 អ្នកជាបព់នធតូច គ្តូវពគ្បើវិធានរណពនយយសាមញ្ា 

 អ្នកជាប់ពនធមធយមនងិអ្នកជាប់ពនធធំគ្តូវពគ្បើវធិានរណពនយយតាមសតង់

ដ្ឋររណពនយយអ្នតរជាតិថ្នកមពុជា៖ 

 គ្ាក់ចំណូេគ្តូវរិតបញ្ចូេពៅកនុងឆ្ន ំខែេចំណូេពនាុះានពកើតព ើង 

ព ុះបីគ្ាក់ចំណូេពនាុះានទូ ត់ ឬមិន ន់ទ ូត់កដី 

 ការកាត់កងចំណាយណាមួយអាចពធវើពៅាន េ ុះណាខតពហត ការណ៍

បញ្ញា ក់នូវបនទុករបស់អ្នកជាប់ពនធានពកើតព ើង េទធផេថ្នសកមមភាព 

ពសែាកិចចខែេជាប់ កទ់ងែេែ់ទងច់ំណាយពនាុះានពកើតព ើង និង

ចំននួទឹកគ្ាក់ខែេជាបនទុករបសអ់្នកជាប់ពនធអាចបង្ហា ញចាសល់ាស ់ 
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១.២.ការន្កត្ប្រលូវលប្រៅណណលន្យ  

 តាមវិធានរណពនយយ គ្ាក់ចំណូេពិតរឺជាសមត េយថ្ន

រណន ី“េទធផេថ្នការយិបរពិចឆទ”ប  ខនដពដ្ឋយពហត មានបទបបញ្ាតដិ

សារពពើពនធពដ្ឋយខ កពនាុះ េទធផេពិតរណពនយយគ្តូវខតជាកមមវតថុ

ថ្នការខកតគ្មូវពគ្ៅរណពនយយខែេមានការបញ្ចូេមកវញិ និងការ

កាត់ពចញពផសងៗ ។  

   ពដ្ឋយពហត ថាមានបទបបញ្ាតដពិដ្ឋយខ កខាងពនធដ្ឋរជាធមមតា

គ្ាក់ចំណូេជាប់ពនធតាមពនធដ្ឋរ មិនពសមើគ្នន  នឹងគ្ាក់ចំណូេ

ជាប់ពនធតាមរណពនយយពទ។ 
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ពវៀរខេងខតែីនងិអ្គ្នរខែេគ្តវូអ្ន វតតតាមវាកយែណឌ ក កថាែណឌ ៥ ថ្នគ្បការ៣៦  គ្ទពយសកមមអាជីវកមម

របស់សហគ្គ្នសឯកប រគេ គ្តូវពគ្នរពតាមពគ្នេការណ៍ែូចខាងពគ្កាម៖ 

 មាច ស់សហគ្គ្នសឯកប រគេគ្តូវកត់គ្តាកនុងតារាងត េយការថ្នសហគ្គ្នសែលួ ននូវចំខណក ងំអ្ស់ថ្ន

គ្ទពយសកមម គ្ពម ងំទ នមាច ស់គ្ទពយនិងបំណ េខែេជាប់ ក់ទងនឹងគ្បតិបតតិការអាជីវកមម។ 

 

វាកយែណឌ ក កថាែណឌ ៥ ថ្នគ្បការ៣៦ កនុងករណីគ្ទពយសកមមរយៈពពេខវងគ្តូវានពគ្បើគ្ាស់កនុងអាជីវ

កមមផងនិងពគ្បើគ្ាស់ពគ្ៅអាជីវកមមផង សហគ្គ្នសគ្តូវអ្ន វតតែចូខាងពគ្កាម៖ 

 ចំព ុះសហគ្គ្នសឯកប រគេឬសហគ្គ្នសសហកមមសិទធ ិ ការពគ្បើគ្ាស់ែីនងិអ្គ្នរផ្ទទ េែ់លួ នសគ្មាប់ពធវើ

អាជីវកមម សហគ្គ្នសមិនគ្តូវកត់គ្តាចូេកនងុតារាងត េយការ ពហើយក៏មិនគ្តូវានចាត់ទ កជាការជួេខែរ។   

 កនុងករណីសហគ្គ្នសានកត់គ្តាចូេកនុងតារាងត េយការ ចំណាយរេំស់់មិ់នគ្តវូានអ្ន ញ្ញា តឱ្យកាត់

កងពីគ្ាកច់ណូំេជាប់ពនធព ើយ ពហើយមិនគ្តវូចាតទ់ កថាានេកព់ទពៅពពេឈប់ពគ្បើគ្ាសក់នងុ

អាជីវកមម។ សគ្មាប់ពគ្នេពៅថ្នវាកយែណឌ ពនុះ មាច ស់ែីនិងអ្គ្នរ រួមបញ្ចូេប រគេ ងំឡាយខែេ

មានព ម្ ុះកនុងពសៀវពៅគ្រួសារខែេពចញពដ្ឋយអាជាា ធរមានសមតថកិចច។ 

 

 

១.៣.ប្រទព ស្កលមអាជីវកលម 
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- ចំណូេពីសកមមភាពអាជីវកមម៖ ចំណូេខែេានពីការផគត់ផគង់ទំនិញឬពសវាខែេជាសកមមភាពអាជីវ

កមមខែេមានបញ្ញា ក់ពៅពេើប័ណណបង់ពនធា តង់របស់សហគ្គ្នស រមួ ងំការយកទំនិញឬពសវា សគ្មាប់

ពគ្បើគ្ាស់ផ្ទទ េ់ែលួ ន។ 

- ចណូំេបនាទ ប់បនស៖ំការជួេអ្ចេនគ្ទពយ, អ្ចេនគ្ទពយដ្ឋក់ឱ្យតតិយជនពគ្បើគ្ាស់ពដ្ឋយឥតរិតថ្ងល, 

អ្ចេនគ្ទពយដ្ឋក់ឱ្យនិពជជិតជាេកខណណៈឯកជនពដ្ឋយឥតរិតថ្ងល, សយួសារ,ការេក់កាកសំណេ់ ការ

ជួេសមាា រអាជីវកមម គ្ាក់ចំណូេពីសំបកវិចែចប់... 

- ចណូំេពផសងៗ៖ ចំណូេពីមូេបគ្ត ភារហ  ន និងចំណូេភារលាភ្, អ្ំពណាយ និងឧបតថមាធន... 

 

ចំណំា៖ចំណូេពីសកមមភាពអាជីវកមមនិងចំណូេបនាទ ប់បនស ំរជឺាផេរបរខែេជាមូេដ្ឋា នសគ្មាប់

រណនាគ្ាក់រពំដ្ឋុះពនធពេើគ្ាក់ចំណូេឬពនធអ្បបបរមា។ 

 

 

១.៤.ច្ំណូ អាជីវកលម 
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 ការខបងខចកភារលាភ្ពចញពីគ្ាក់ចំណូេម នបង់ពនធពេើគ្ាក់ចំណូេគ្បចំាឆ្ន ំពៅឱ្យអ្នកចូេហ  ន

កនុង 

គ្សុក ឬអ្នកចូេហ  នបរពទស សហគ្គ្នសពនាុះគ្តូវបងព់នធបងម់ នពេើការខបងខចកភារលាភ្ ។  

 

ពនធបង់ម នពេើការខបងខចកភារលាភ្= 

 

  (ភារលាភ្ានទទួេ /១-អ្គ្តាពនធពេើគ្ាក់ចំណូេ)    * អ្គ្តាពនធអ្គ្តាពនធពេើគ្ាក់ចំណូេ 

 

      គ្ាក់ពនធខែេានបង់គ្តូវានអ្ន ញ្ញា តជាឥណ នពនធសគ្មាប់កាត់កងនឹងពនធពេើគ្ាក់ចំណូេ

គ្បចំាឆ្ន ំជាប់ពនធខែេមានការខបងខចក។ភារលាភ្ខែេានបង់ពនធ ពៅពពេខបងខចកបនតមិនគ្តូវជាប់ពនធ

បង់ម នពេើការខបងខចកភារលាភ្ពទៀតពទ។ 

១.៥.ពន្ធបង់លុន្ល ើការន្បងន្ច្កភាណលាភ 
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 ចំព ុះចំណាយគ្ាក់ពបៀវតសខែេគ្តូវពបើកឱ្យនិពជជិត សហគ្គ្នសអាចកាតក់ងានកនងុឆ្ន ំ

ជាប់ពនធចរនតគ្បសនិពបើគ្ាកព់បៀវតសពនាុះគ្តវូានពបើកកនងុអ្ ំងុពពេ១៨០ថ្ងៃ ថ្នឆ្ន ំជាប់ពនធបនាទ ប់។  

 

 កនុងករណីមិនគ្តូវានទ ូត់កនុងរយៈពពេ១៨០ថ្ងៃ ថ្នឆ្ន ំជាប់ពនធបនាទ ប់ ចំណាយពនុះគ្តូវ

បញ្ចូេជាចំណូេជាប់ពនធសគ្មាប់ឆ្ន ំជាប់ពនធចរនតវិញ។ ប  ខនត គ្បសិនពបើមានការទូ ត់ពកើតព ើងពគ្កាយ 

រយៈពពេ ១៨០ថ្ងៃ ចំណាយគ្តូវានអ្ន ញ្ញា តឱ្យកាត់កងសគ្មាប់ឆ្ន ំជាប់ពនធបនាទ ប់ ចំព ុះខតការទ ូត់

ខែេានពធវើព ើងកនុងឆ្ន ំជាប់ពនធបនាទ ប់ពនាុះខតប  ពណាណ ុះ។ 

៤-ច្ំណាយអាជីវកលម  
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 សហគ្គ្នស គ្តូវពធើវការខកតគ្មូវពដ្ឋយែលួ នឯងពដ្ឋយបញ្ចូេចំណាយខែេមិនានទូ ត់

ខាងពេើមកជាចំណូេឆ្ន ំជាប់ពនធចរនតវិញ កនុងអំ្ ុងពពេ ៣០ថ្ងៃ ពគ្កាយរយៈពពេ ១៨០ថ្ងៃ សហ

គ្គ្នស មិនទទួេរងពនធបខនថមនិងការគ្ាក់ពទ។ 

 កនុងករណី សហគ្គ្នសមិនានខកតគ្មូវ ន់ពពេពវលា ពនធបខនថមនិងការគ្ាក់ គ្តូវចាប់

ពផតើម រិតពីខែបនាទ ប់ពីរយៈពពេ ១៨០ថ្ងៃ។ 

 

 

  

៤-ច្ំណាយអាជីវកលម  
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១.៦.រំ ស្់សារលពើពន្ធ   
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ខាតបង់ពកើតព ើងកនុងឆ្ន ំជាប់ពនធណាមួយអាចពជងពៅឆ្ន ំជាប់ពនធ 

      បនដបនាទ ប់រហូតែេ់ឆ្ន ំជាប់ពនធទី ៥។ 

េកខណែណឌ ថ្នការពជងការខាតបង់មកកាត់ពចញ ៖ 

 - ការខាតបង់គ្តូវមានច ុះកនុងេិែិតគ្បកាសពនធគ្ាក់ចំណូេគ្បចំាឆ្ន ំ 

 - គ្នម នការផ្ទល ស់បដូរសកមមភាពអាជីវកមម  

 - គ្នម នការកំណត់ពនធជាឯកពតាភារី  

 - គ្តូវខតមានការបញ្ញា ក់អ្ុះអាងពដ្ឋយឯកសារនិងបញ្ាីរណពនយយ  

              គ្ពម ងំនិយ័តកមមតាមចាប់សតីពីសារពពើពនធ។ 

  

៨- លោងខាត្ 
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កាត្ពវកិច្ចដាក់រាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ែុឲ្ ល វ្ ើស្វន្កលមណណលន្យ  

គ្បកាស ពេែ ១១៣០ សហវ គ្បក ច ុះថ្ងៃទី២៧ ខែ ត លា ឆ្ន ំ ២០១៧ 

សហគ្គ្នសឧសាហកមមខផនកវាយនភ្ណឌ កាត់ពែរ ពយួរទ កការបងគ់្ាក់រពំដ្ឋុះពនធពេើ

គ្ាក់ចំណូេ រហូតែេ់ែំណាច់ឆ្ន ២ំ០២២ ខតគ្តូវផារភាា ប់ជាមយួនងឹអ្ន  

ពលាមភាពសារពពើពនធគ្សបតាមចាប់នងិបទបបញ្ាតតិសតពីពីនធដ្ឋរ ែូចខាងពគ្កាម៖ 

 ១. កាន់កាប់បញ្ាិការណពនយយឱ្យានគ្តឹមគ្តូវតាមបទបបញ្ាតតិថ្នចាប់ 

     សតីពីសារពពើពនធ និងបទបបញ្ាតតថិ្នចាប់សតពីរីណពនយយជាធរមាន 

 ២. គ្បកាសបង់ពនធអាករែថ្ទពទៀតជាធរមានពៅតាមកាេកណំត ់  និង 

 ៣. ផតេ់រាយការណ៍សវនកមមឯករាជយគ្បចំាឆ្ន ំជូនរែាាេសារពពើពនធ។

  

4. PRAKAS ON PPT DELAY FOR GARMENT & SHOES.pdf
4. PRAKAS ON PPT DELAY FOR GARMENT & SHOES.pdf
4. PRAKAS ON PPT DELAY FOR GARMENT & SHOES.pdf


២. ពន្ធអប្បប្រមា  ន្ិងលក្ខណវិន្ិច្ឆ័យនន្ការកាន្់ប្ញ្ជកិាគណនន្យយ 
មិន្ត្រឹមត្រូវន្ិងន្ីរិវិធីនន្ការប្ង់ពន្ធអប្បប្រមា 
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 ពន្ធអប្បប្រមាររូវកំណរស់្មើនឹ្ង ១ ភាគរយ នន្ផលរប្រ
រប្ចឆំ្ន រំមួប្ញ្ចូ លទងំពន្ធអាករនានា សវៀរលលងលរអាករ
សលើរនមលប្លន្ែម។  

 ពន្ធអប្បប្រមាររូវបាន្កំណរស់លើ្ហរា្ទងំឡាយ

ណា លែលមនិ្កាន្ ់ប្ញ្ជ ិកាគណសន្យយបាន្ររឹមររូវ។ 



 ពាកយ “ប្ញ្ជ ិកាគណសន្យយ” ្ំសៅែល់្ំណ ំ ប្ញ្ជ ីគណសន្យយ ន្ិង

កំណររ់ារ្ប្ាមការររមូវរប្្់អគគនាយកដ្ឋា ន្ពន្ធដ្ឋរ ន្ិងរ្ប្

ាម្តង់ដ្ឋរគណសន្យយលែលកំណរ់សដ្ឋយរក្ួងស្ែាកិច្ចនិ្ង

ហិរញ្ញ វរែ ។ 

15 

២. ពន្ធអប្បប្រមា  ន្ិងលក្ខណវិន្ិច្ឆ័យនន្ការកាន្់ប្ញ្ជកិាគណនន្យយ 
មិន្ត្រឹមត្រូវន្ិងន្ីរិវិធីនន្ការប្ង់ពន្ធអប្បប្រមា (រ) 
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េកខណណវនិិចឆ័យថ្នការកាន់បញ្ាកិារណពនយយមិនគ្តឹមគ្តូវ មានែូចខាងពគ្កាម៖ 

 មិនានកត់គ្តាបញ្ាីរណពនយយានគ្រប់គ្គ្នន់តាមេកខណែណឌ  

 មិនានពចញវិកកយបគ្តពេើកិចចការជំនួញ ែូចមានខចងកនុងមាគ្តា៧៧ មាគ្តា

៧៨ មាគ្តា៧៩ និងមាគ្តា៩៨ ថ្នចាប់សតីពីសារពពើពនធ។ 

 ានគ្បគ្ពតឹតការពធវសគ្បខហសធៃន់ធៃរ ែូចមានខចងកនុងមាគ្តា១២៦ ថ្នចាប់សតីពី

សារពពើពនធ 

 ានពធវើការពរចពវុះពនធ ែូចមានខចងកនុងមាគ្តា១២៧ ថ្នចាប់សតីពីសារពពើពនធ 

 គ្នម នរាយការណ៍សវនកមមរបស់សវនករឯករាជយ កនុងករណីសហគ្គ្នស ខែេមាន

ផេរបរពេើសព ី២ ០០០ លានពរៀេកនុងមួយឆ្ន ំ។ 

(រប្កា ស្លខ៦៣៨ ្ ហវ.រប្ក ច្ ុះនងៃទី០៤ លខកកកដ្ឋ  ឆ្ន ២ំ០១៧) 

២. ពន្ធអប្បប្រមា  ន្ិងលក្ខណវិន្ិច្ឆ័យនន្ការកាន្់ប្ញ្ជកិាគណនន្យយ 
មិន្ត្រឹមត្រូវន្ិងន្ីរិវិធីនន្ការប្ង់ពន្ធអប្បប្រមា (រ) 
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១. ការទូ ត់គ្ាក់ចំព ុះការផគតផ់គងព់សវាណាមួយខែេមានតថ្មលពគ្កាម ៥០ ០០០ពរៀេ។ 

២. ការទូ ត់ជាសាច់គ្ាក់ឬជាវតថកុនុងចំពណាមអ្នកជាប់ពនធតាមរបបសវ័យគ្បកាសគ្តូវានពេើក

ខេងពីពនធកាតទ់ កចំព ុះករណីែូចខាងពគ្កាម៖ 

 គ្ាក់ចំណូេពីការបំពពញពសវានានា រួម ងំការគ្រប់គ្រង ឬការពិពគ្គ្នុះពជបេ់  

 គ្ាក់ចំណូេពីការផគត់ផគង់៖ 

កញ្ចប់សូហវខវរខែេអ្ន ញ្ញា តឱ្យពគ្បើគ្ាស់ពដ្ឋយភាា ប់េកខណែណឌ  (Shrink-wrap Software) 

សូហវខវរសគ្មាប់ពគ្បើគ្ាស់ពដ្ឋយអ្ងគភាពមានការកំណត់ (Site License) 

សូហវខវរខែេអាច ញយកមកពគ្បើគ្ាស់ (Downloadable Software) 

សូហវខវរខែេភាា ប់ជាមួយក ពំយទ័ូរ (Software Bundled with Computer Hardware) 

 គ្ាក់ចំណូេពីការជេួចេនគ្ទពយឬអ្ចេនគ្ទពយ 

*ការទូ ត់ណាមួយខែេគ្តូវានអ្ន ញ្ញា តឱ្យពេើកខេងពនធកាត់ទ កេ ុះណាខតចំនួនទឹកគ្ាក់

ពនាុះគ្តូវានកត់គ្តាកនងុ  វិកក័យបគ្តមាននិពទទសានគ្តឹមគ្តូវ។ 

 

៣-ពន្ធកាត្់ទុក :     ការល ើកន្ ងពន្ធកាត្់ទុក 
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៣. ពន្ធកាត្់ទុក  (ត្) 

គ្បកាសពេែ ៤៧១ សហវ.គ្បក ច ុះថ្ងៃទ០ី៥ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០២០ 

 

 ប្របការ៤- ការល ើកទឹកច្ិត្តពន្ធកាត្់ទុក 

អ្នកវិនិពជរសារធារណៈគ្តូវានបនធូរពនធកាត់ទ ក ៥០ (ហាសបិ)  ភារ

រយពេើការគ្ាក ់ និង/ឬភារលាភ្ ខែេានមកពីការកាន់កាប ់ និង/ឬ

ការទិញ-េកម់េូបគ្តរែា មេូបគ្តកមមសិទធ ិ និងមូេបគ្តបំណ េ 

សគ្មាបរ់យៈពពេ ៣ (ប)ីឆ្ន ំ រិតពីថ្ងៃទ០ី១ ខែមករា ឆ្ន ំ២០១៩ ែេ់ថ្ងៃ

ទី៣១ ខែធនូ ឆ្ន ំ២០២០១។ 

  

 

 



19 

៣. ពន្ធកាត្់ទុក  (ត្) 

គ្បកាសពេែ ៤៧១ សហវ.គ្បក ច ុះថ្ងៃទ០ី៥ ខែឧសភា ឆ្ន ំ២០២០ 

 

  

ប្របការ៥-អប្រាពន្ធកាត្ទ់ុកល ើការប្រាក់ម្ន្លូ បប្រត្បំណុ  

ពនធកាត់ទ កពេើការគ្ាក់ថ្នមូេបគ្តបណំ េ គ្តូវកំណត់តាមអ្គ្តា ែូច

ខាងពគ្កាម៖ 

 អ្គ្តា ៦ (គ្ាំមួយ) ភាររយ ចំព ុះការទួ តក់ារគ្ាក់ឱ្យែេអ់្នក

ជាប់ពនធនិវាសនជនែចូគ្នន នឹងការគ្ាក់ខែេធនាគ្នរកនុងគ្សុកបង់ឱ្យ

ពៅអ្នកជាប់ពនធនិវាសនជន ខែេមានរណនីបពញ្ាើមានកា  េ កំណត់

គ្សបតាមមាគ្តា ២៥ ងមី ថ្នចាប់សតីពីសារពពើពនធ។ 

 អ្គ្តា ១៤ (ែប់បួន) ភាររយ ចំព ុះការទួ ត់ការគ្ាក់ឱ្យែេ់អ្នក

ជាប់ពនធអ្និវាសនជន។ 
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៣. ពន្ធកាត្់ទុក  (ត្) 

ពជងតាមគ្បការ៣ ថ្នគ្បកាសពេែ  ៥២៥ សហវ.គ្បក ច ុះថ្ងៃទ១ី៩ ខែមិង នា ឆ្ន ំ២០២០ 

 ធនាគ្នរ និងសាថ ប័នមីគ្កូហិរញ្ាវតថ ុខែេានែច ីគ្ាកក់នងុគ្សុក ឬពីបរពទសសគ្មាប់

កមចីងមី ពវៀរខេងខតគ្ាក់កមចីចាស់ ឬការពសនើស ំបខនថមពេើគ្ាក់កមចីចាស់ គ្តូវ៖ 

• អ្ន វតតការកាត់ទ កគ្ាក់ពនធចំនួន ៥ ភាររយ ពីការគ្ាក់ខែេានទូ ត់ពៅ

ឱ្យអ្នកជាប់ពនធនិវាសជន និងអ្និវាសនជន សគ្មាប់រយៈពពេជាប់ពនធពីខែ

ពមសា ែេ់ខែធនូ ឆ្ន ំ២០២០ 

• អ្ន វតតការកាត់ទ កគ្ាក់ពនធចំនួន ១០ ភាររយ ពីការគ្ាក់ខែេានទូ ត់ពៅ

ឱ្យអ្នកជាប់ពនធនិវាសនជន និងអ្និវាសនជន សគ្មាប់ឆ្ន ំ២០២១ 

• អ្ន វតតការកាត់ទ កគ្ាក់ពនធតាមអ្គ្តាធមមតា សគ្មាប់ឆ្ន ំ២០២២តពៅ។ 
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៣. ពន្ធកាត្់ទុក  (ត្) 

 ធនាគ្នរ និងសាថ ប័នមីគ្កូហិរញ្ាវតថ ុខែេានែច ីគ្ាក់កនុងគ្សុក ឬពី

បរពទសសគ្មាប់កមចីចាស ់ខែេមានស ពេភាព គ្តូវ៖ 

• អ្ន វតតការកាត់ទ កគ្ាក់ពនធចំនួន ១០ ភាររយ ពីការគ្ាក់ខែេ

ានទូ ត់ពៅឱ្យអ្នកជាប់ពនធនិវាសនជន និងអ្និវាសនជន 

សគ្មាប់រយៈពពេជាប់ពនធពីខែពមសា ែេ់ខែធនូ ឆ្ន ំ២០២០ 

• អ្ន វតតការកាត់ទ កគ្ាក់ពនធតាមអ្គ្តាធមមតា សគ្មាប់ឆ្ន ំ២០២១ 

តពៅ។ 
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៤. ពន្ធល ើប្រាក់លបៀវត្ស 

 ពសចកតីខណនំាពេែ ០០៦ សហវ.អ្ពែ ច ុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា 

ឆ្ន ំ២០២០ ានខកសគ្មួេតារាងអ្គ្តាកំពនើន ែូចខាងពគ្កាម៖ 

 

 

 

 

 

 

 



៤. ពន្ធល ើប្រាក់លបៀវត្ស (ត្) 
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សារាចរខណនំាពេែ ០០២ សហវ.អ្ពែ ច ុះថ្ងៃទ២ី៤ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០២០ 

 ចំព ុះគ្ាក់បំណាចអ់្តីតភាពការង្ហរចាបព់ីឆ្ន ២ំ០២០គ្តូវអ្ន វតតែូចខាងពគ្កាម៖ 

• ពេើកខេងពនធពេើគ្ាក់ពបៀវតសចំព ុះគ្ាក់បណំាច់អ្តីតភាពការង្ហរ ខែេមាន

ទឹកគ្ាក់មិនពេើសព ី៤ ០០០ ០០០ ពរៀេ កនុងមួយឆ្ន ំ 

• ចំព ុះគ្ាក់បណំាច់អ្តីតភាពការង្ហរ ពេើសពី ៤ ០០០  ០០០ ពរៀេ កនុងមួយឆ្ន ំ 

ពហើយពបើកមយួឆ្ន ំ២ ែង គ្តូវរណនាពនធពេើគ្ាក់ពបៀវតសែូចខាងពគ្កាម៖ 

 ការពបើកពេើកទ១ី ៖ គ្តូវយកចំនួនទឹកគ្ាក់បណំាច់ខែេគ្តូវទទួេ ែក  

២ ០០០ ០០០ ពរៀេ ពហើយចំនួនពៅសេគ់្តូវបកូបញ្ចូេពៅកនុងមូេដ្ឋា ន 

រណនាពនធពេើគ្ាក់ពបៀវតស 

 ការពបើកពេើកទី២ ៖ គ្តូវអ្ន វតតែូចការពបើកគ្ាកព់េើកទ១ី ខែរ។ 

 

 

 

 

 

 

 



៤.ពន្ធល ើប្រាក់លបៀវត្ស (ត្) 
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ពសចកតីខណនំាពេែ ៧០១៥ អ្ពែ ច ុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្ន ំ២០២០ 

អ្គ្តាផតេ់គ្ាក់កមចីែេន់ិពជជិត គ្តូវអ្ន វតតែូចខាងពគ្កាម៖ 

• អ្គ្តាការគ្ាក់អ្បបបរមាថ្នកមចីខែេផតេ់ជូនអ្តិងិជន ឬអ្នកជំ ក់បំណ េ

ែ៏ថ្ទពទៀត (ខែេមិនខមនជាប រគេ ក់ទិន) ឬ 

 

• អ្គ្តាការគ្ាក់ទីផារសគ្មាប់គ្ាក់កមចគី្បចំាឆ្ន ំ ម នឆ្ន ំជាប់ពនធចរនត (N-1) 

ខែេកំណត់ពដ្ឋយពសចកតីជនូែំណឹងរបស់អ្រគនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ។ 
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៥.អាករល ើត្ម្លៃបន្ន្ែល 

ពសចកតីខណនំាពេែ ១៥៣០១ អ្ពែ ច ុះថ្ងៃទី២២ ខែមិង នា ឆ្ន ំ២០២០ 

• ការេក់គ្ទពយសកមមរូបីរយៈពពេខវង រួម ងំការផតេ់ជាអ្ំពណាយ ឬការផគត់ផគត់

ពគ្កាមតថ្មលពិត ឬការពផទរពៅកនុងសហគ្គ្នសមួយពទៀត គ្តូវរិតអាករពេើតថ្មល

បខនថម ១០%។ 

• ចំព ុះគ្ទពយសកមមរូបីរយៈពពេខវងខែេឈប់ពគ្បើគ្ាស់៖ 

 គ្តូវចាត់ទ កថាានេក់ ពបើគ្ទពយពនុះានទទួេឥណ នអាករ ពហើយជាប់

អាករពេើតថ្មលបខនថមតាមតថ្មលទីផារ 

 មិនគ្តូវចាត់ទ កថាេក់ ពបើសិនជាគ្ទពយពនុះមិនានទទួេឥណ នអាករ

ពេើធាត ចូេ ពហើយមិនជាប់អាករពេើតថ្មលបខនថមពទ។ 

• ការេក់គ្ទពយសកមមរូបីរយៈពពេខវងរបស់សហគ្គ្នសខែេពធវើការផគត់ផគង់មិន

ជាប់អាករ គ្តូវជាប់អាករពេើតថ្មលបខនថម។ 
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៦.ការល ើកន្ ងពន្ធច្ំល ោះវិស្័យន្ែ រងផ ប ោះ  ់លដាយ សារជំងឺកូវីែ-១៩  

 ពសចកតីខណនំារបស់រាជរដ្ឋា ភ្ិាេកមពុជា សតីពីវិធានការបខនថមសំពៅ

ជួយែេ់វិស័យឯកជន និងកមមករ-និពជជិត ខែេទទេួរងផេប ុះ េ់

ធៃន់ធៃរ ពីការរកីរាេដ្ឋេថ្នជំងកឺូវីែ-១៩ (ជ ំទី១ ែេ់ជ ំទី៥) 

  វិធានការជួយវិស័យពទសចរណ៍ 

ពេើកខេងការបង់ពនធគ្បចំាខែគ្រប់គ្បពភ្ទចំព ុះ សណាា គ្នរ ផទុះសំណាក ់

ពភាជនីយដ្ឋា ន និងគ្កុមហ  នភាន ក់ង្ហរពទសចរណ៍ ខែេានច ុះបញ្ាីជាមួយ

អ្រគនាយកដ្ឋា នពនធដ្ឋរ និងមានសកមមភាពអាជីវកមម ពៅកនុងរាជធានី

ភ្នំពពញ ពែតតពសៀមរាប ពែតតគ្ពុះសីហន  ពែតតខកប ពែតតកំពត គ្កុងាវិត 

និងគ្កុងពា យខប ត ចាប់ពីខែមីនា ែេ់ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២០។ 
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 ៦. ការល ើកន្ ងពន្ធច្ំល ោះវិស្័យន្ែ រងផ ប ោះ  ់

លដាយ សារជំងឺកូវីែ-១៩  (ត្)  

គ្កុមហ  នគ្តូវមានកាតពវកិចចដ្ឋក់េិែិតគ្បកាសពនធអាករ និងពគ្បើគ្ាស់

គ្បព័នធ E-VAT ជាពរៀងរាេ់ខែ។ 

  វិធានការជួយវិស័យអាកាសចរណ៍ 

ពេើកខេងការបង់ពនធអ្បបបរមា (Minimum tax) ចាប់ពីខែមីនា 

ែេ់ខែកញ្ញា  ឆ្ន ំ២០២០ ជូនែេគ់្កុមហ  នអាកាសចរណ៍ ខែេាន

ច ុះបញ្ាីពៅកមពុជា។ 
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អណគនាយកដាា ន្ពន្ធដារ 

3 


