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បចចបបននភពៃនពនធេលើ្របក់េបៀវត  
 

 ១. េតអី្វេីទជពនធេល្ីរបក់េបៀវត ?  
 ពនធេលី្របក់េបៀវត  គឺជពនធ្របចែំខកណំត់េលី្របក់េបៀវត ែដលបនទទួល្រកបខណ្ឌ ៃនករបំេពញសកមម 
ភពបំេរកីរងរ។ 
 ២. េតរីបូវន្តបុគគល្របេភទ ខ្លះ្រតូវជប់ពនធេល្ីរបក់េបៀវត ?  
 ទងំរូបវន្តបុគគលនិ សនជន និងរូបវន្តបុគគលអនិ សនជន្រតូវជប់ពនធេលី្របក់េបៀវត ។  
 - រូបវន្តបុគគលនិ សនជនៈ គឺជបុគគលែដល ន ក់េន ឬមនកែន្លង ន ក់េនជេគលេដីមេនកនុង្រពះ ជ- 

ច្រកកមពុជ េលីសព១ី៨២ៃថងេនកនុងឆន ្ំរបតទិិន។ រូបវន្តបុគគលនិ សនជនេនកនុង្រពះ ជ ច្រកកមពុជ ្រតូវ
ជប់ពនធេលី្របក់េបៀវត ចេំពះ្របក់េបៀវត  ្របភពកមពុជ និង្របក់េបៀវត ្របភពបរេទស។ 
 - រូបវន្តបុគគលអនិ សនជនៈ គឺជបុគគលែដលមិនែមនជរបូវន្តបុគគលនិ សនជន។ រូបវន្តបុគគលអនិ ស-
នជន ្រតវូជប់ពនធេល្ីរបក់េបៀវត ចេំពះ្របក់េបៀវត ្របភពកមពុជែតបុ៉េ ្ណ ះ មិនជប់ពនធេលី្របក់េបៀវត ្របភព
បរេទសេនះេទ។  
 ៣. អ្វេីទជ្របក់េបៀវត ? 
 ្របក់េបៀវត សំេ ដល់ ភករ ្របក់បំ ច់ បុព្វ ភ ្របក់េម៉ងបែនថម ្របក់ប៉ះបូ៉វនន និងអតថ-
្របេយជន៍បែនថម ែដលបនទូទត់េ យដល់និេយជិត ឬែដលបនទូទត់ េដីមបជី្របេយជន៍ផទ ល់ ឬ្របេយល
ដល់នេិយជតិ ចំេពះករបំេពញសកមមភពបេ្រមីករងរ។ 
 ៤. េតបីចចុបបនន  ្របក់ពនធ្រតូវកណំត់េល្ីរបក់េបៀវត ស្រមប់នេិយជតិនិ សនជន  ្រតូវបនកណំត់យ៉ង 
ដូចេម្តច? 
 េយង មម្រ  ៤៧ថមី ៃនចបប់ស្តីពី រេពីពនធែដល្រតូវបនេធ្វីវេិ ធនកមមេ យចបប់ស្តីពីហរិញញវតថុ
ស្រមប់ករ្រគប់្រគងឆន ២ំ០១៥ ្របក់ពនធ្រតូវបង់េ យនិេយជតិនិ សនជន ្រតូវកំណត់េលី្របក់េបៀវត ជប់ពនធ
្របចែំខ និង្រតូវកត់ទុកេ យនិេយជក មអ្រ កំេណីន មថន ក់ដូចតេទៈ 
 

ភគេបៀវត ្របចែំខ្រតូវជប់ពនធ អ្រ ពនធ 
ព ី០៛ ដល់ ៨០០ ០០០៛  ០% 
ព ី៨០០ ០០១ ៛ ដល់ ១ ២៥០ ០០០ ៛ ៥% 
ព ី១ ២៥០ ០០១ ៛ ដល់ ៨ ៥០០ ០០០ ៛ ១០% 
ព ី៨ ៥០០ ០០១ ៛ ដល់ ១២ ៥០០ ០០០ ៛ ១៥% 

េលីសពី ១២ ៥០០ ០០០ ៛ ២០% 
 
  សមគ ល់ៈ ភគេបៀវត ក្រមតិជប់ពនធ្របចែំខេនះ គែឺកែ្របក្រមតិជប់ពនធព ី៥០០,០០១ េរៀល េទ ៨០០,00១  
 េរៀល។ 
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 ៥.េតពីនធេលី្របក់េបៀវត ស្រមប់និេយជតិនិ សនជន្រតូវគណន មរបូមន្តយ៉ងដូចេម្តច?  
 រូបមន្តស្រមប់គណនពនធេល្ីរបក់េបៀវត ស្រមប់និ សនជន៖  
ភគេបៀវត ្របចែំខ្រតូវជប់ពនធ អ្រ ពនធ ទកឹ្របក់កត់បនថយ 
ព ី០៛ ដល់ ៨០០ ០០០៛  ០% ០៛ 
ព ី៨០០ ០០១ ៛ ដល់ ១ ២៥០ ០០០ ៛ ៥% - ៤០,000 ៛ 
ព ី១ ២៥០ ០០១ ៛ ដល់ ៨ ៥០០ ០០០ ៛ ១០% -១០២,៥០០៛ 
ព ី៨ ៥០០ ០០១ ៛ ដល់ ១២ ៥០០ ០០០ ៛ ១៥% - ៥២៧,៥០០៛ 

េលីសព ី១២ ៥០០ ០០០ ៛ ២០% - ១,១៥២,៥០០ ៛ 
 នេិយជតិនិ សនជន 
 មូល ្ឋ នគតិពនធៈ ្របក់េបៀវត ្របចែំខ (ដកមូល ្ឋ នបនថយពនធកូនកនុងបនទុក នងិសហព័ទធេធ្វែីតជេមផទះ)
 ្របកព់នធ្រតូវបង់ៈ (មូល ្ឋ នគិតពនធ * អ្រ ពនធកំេណីន មថន ក់) - ទកឹ្របក់កត់បនថយ  
 
ឧទហរណ៍ទ១ី៖  
 េ ក កុសល ទទលួ្របក់េបៀវត ្របចែំខមក  ឆន ២ំ០១៥ ចំនួន ៩៨០,០០០ េរៀល។ េ ក កុសល 
មនកូន្របសុ ១នក់សថិតកនុងបនទុក នងិ្របពនធែដលជេម្រគួ រ។ េតីេ ក កុសល ្រតវូបង់ពនធេលី្របក់េបៀវត
ស្រមប់ែខ មក  ឆន ២ំ០១៥ ចំនួនបុ៉នម ន?  
ចេំលីយៈ  

‐ ្របក់េបៀវត ្រតូវជប់ពនធរបស់េ ក កុសល គឺ ៩៨០,000 េរៀល  
‐ ចំនួន្របក់អនុញញ តិឲយបនថយស្រមប់បនទុក្រគួ រ៖ កូន១នក់ កនុងបនទុក និង្របពនធមន ក់ជេម្រគួ រ។ 

(អ្រ អនុញញ តិឲយបនថយចំនួន ៧៥,០០០េរៀល)។  
‐ ដូេចនះចនំួន្របក់អនុញញ តឲិយបនថយស្រមប់បនទុក្រគួ រ៖ ៧៥,000៛ * ២ = ១៥០,000៛   

 មូល ្ឋ នគតិពនធៈ (៩៨០,000េរៀល - ១៥០,000េរៀល) = ៨៣០,000េរៀល  
 ្របកព់នធ្រតូវបង់ៈ (៨៣០,000 េរៀល * ៥%) - ៤០,០00៛ = ១៥០០េរៀល  
 ដូេចនះ េ ក កុសល ្រតូវបង់ពនធេលី្របក់េបៀវត ចំននួ ១៥០០េរៀល។  
 
ឧទហរណ៍ទ២ី៖  
 កញញ  នរ ីជកមមករនេីនេ ងច្រកមួយែដលទទលួ្របក់េបៀវត ្របចែំខមក  ចំនួន ១,១0០,000 េរៀល។ 
កញញ  នរ ីេនមិនទន់មន្រគួ រេនះេទ។ េតីកញញ  នរ ី្រតូវបង់ពនធេលី្របក់េបៀវត ្របចែំខចំនួនប៉ុនម ន?  
ចេំលីយៈ  

‐ ្របក់េបៀវត ្រតូវជប់ពនធរបស់កញញ  នរ ីគឺ ១,១00,000 េរៀល  
‐ ្របក់អនុញញ តិឲយបនថយស្រមប់បនទុក្រគួ រ គម ន។  

 មូល ្ឋ នគតិពនធៈ (១,១00,000៛ - ០៛) = ១,១00,000 េរៀល  
 ្របកព់នធ្រតូវបង់ៈ (១,១00,000៛ * ៥%) - ៤០,000៛ = ១៥,០០០េរៀល  
 ដូេចនះ កញញ  នរ ី្រតូវបង់ពនធេល្ីរបក់េបៀវត ្របចែំខ មក  ចនំនួ ១៥,០០០េរៀល។  
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  ៦.េតពីនធេលី្របក់េបៀវត ស្រមប់និេយជតិអនិ សនជន្រតូវគណន មរបូមន្តយ៉ងដូចេម្តច? 
 ស្រមប់និេយជិតអនិ សនជន រូបមន្តកនុងករគណនពនធេលី្របក់េបៀវត ៖  
 ្របក់ពនធ្រតវូបង់ = ្របក់េបៀវត ្របចែំខ * អ្រ ពនធ២០%  
 ៧.េត្ីរបក់ពនធកត់ទុកែដលនិេយជកកត់ពេីបៀវត របស់កមមករនេិយជតិ្រតូវបង់េនេពល ?  
  ្របក់ពនធកត់ទុកែដលទក់ទងដល់ករេបីក្របក់េបៀវត េធ្វីេឡងីេនកនុងែខ មយួ ្រតូវបង់យ៉ងយតឺ
បផុំតេនៃថងទី ១៥ ៃនែខបនទ ប់ ជូនេទរដ្ឋបល រេពពីនធេនទកីែន្លងៃនលេំន ្ឋ ន ឬ្រគឹះ ថ នជេគលេដីមៃនអនក
ទទួលភរៈកត់ទុក្របក់ពនធេនះ។ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ក់ែតងេឡងីេ យៈ 
្រកុមករងរែផនកចបប់ និងករងរ 
ៃនសមគមេ ងច្រកកត់េដរេនកមពុជ 

 
 
េសចក្ត្ីរបកសបដេិសធៈ េសចក្តីពនយល់បក្រ យគតិយុត្តិខងេលីេនះមនេគលបំណង្រគន់ែតជករផ្តល់
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