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សេចក្តីពន្យលគ់តិយតុតិ 
 

សរាបខ់ែកុមភៈ (លលែ ៦) 
 ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ និ្ងការល្វើបចចុបបន្នភាព

ពត័ា៌ន្សរាបស់ហរាសខែលបាន្ចុុះបញ្ជ ី 
 
 
ឯក្សារសោងៈ  
 ១.រពះរាជររមលលខ នស/ររម/០២៩៧/០៣ ច ះថ្ងៃទី ២៤ ខខរ មភៈ ឆ្ន ាំ១៩៩៧ ខែលរបកាសឲ្យលរបីចាប់ 
 សតីពីសារលពីពនធ។ 
 ២.ររឹត្យចាប់សតីពីពនធប៉ត្ង់ច ះថ្ងៃទី ១៤ ខខមីនា ឆ្ន ាំ១៩៨៥ 
 ៣.របកាសលលខ ១១៣៩ សហវ.របរ ច ះថ្ងៃទី ០៩ ខខត្ លា ឆ្ន ាំ២០១៤ សតីពីការច ះបញ្ជ ីពនធដារ  
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ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ និ្ងការល វ្ើបចចុបបន្នភាពពត័ា៌ន្ 
សរាបស់ហរាសខែលបាន្ចុុះបញ្ជ ី 

កថាែណ្ឌ ទី១៖ ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ 
 ១.លតើអវីលៅជាការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ?  
 ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ សំលៅែល់ការចុុះបញ្ជ ីតាមរបបសវ័យរបកាស  និ្ងរបបល ៉ៅការ លៅរែឋបាលសារលពើពន្ធ
ចំល ុះបុគ្គលទងំឡាយណាខែលាន្សកមមភាពលសែឋកិចចលៅរពុះរាជាណាចរកកមពុជា។(របការ ៤ នន្របកាសសតី ពីការ
ចុុះបញ្ជីពន្ធដារ) 
 
 ២.លតើបុគ្គលរបលភទណារតវូចុុះបញ្ជ ីតាមរបបសវ័យរបកាស?  
 បុគ្គលខែលរតូវចុុះបញ្ជ ីតាម របបសវ័យរបកាស គឺ្សំលៅលៅលលើបុគ្គលខែលាន្សាថ ន្ភាពផលរបររបចំ
ឆ្ន ចំបពី់៖  

 ៥០០លាន្លរៀល សរាបក់ារផគតផ់គងទំ់និ្ញ  
 ២៥០ លាន្លរៀល សរាបក់ារផគតផ់គងល់សវា និ្ង 
 ១២៥លាន្លរៀលសរាបកិ់ចចសន្ាជាមយួរដាឋ ភបិាល  

 លរៅពីចំណុ្ចទងំ ៣ ខាងលលើលន្ុះរកុមហ ុន្ខែលចុុះបញ្ជ ីសម័រគ្ចិតតកនុងរបបសវ័យរបកាស និ្ងរកុមហ ុន្
ខែលអនុ្ញ្ញា តិលដាយរកុមរបឹកាអភវិឌ្ឍកមពុជា ជាគ្លរាងវនិិ្លោគ្ខែលាន្លកខណ្ៈសមបតតិរគ្បរ់ាន្ក់រ៏តូវចត់
ទុកថាសថិតលរកាមរបបសវ័យរបកាសផងខែរ លហើយាន្កាតពវកិចចកនុងការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ។ លរាងចរកខផនកវាយន្ភ-័
ណ្ឌ  កាតល់ែរ និ្ងផលិតខសបកលជើងខែលបលរមើសរាបក់ារនលំចញទងំអស់គឺ្សថិតលរកាមរបបសវ័យរបកាស ខែល
ាន្កាតពវកិចចកនុងការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ។    
 
 ៣.អវីលៅជាសកមមភាពលសែឋកិចច?  
 សកមមភាពលសែឋកិចចសំលៅលៅលលើសកមមភាពរបស់បុគ្គលខែលល្វើអាជីវកមម ឬសកមមភាព ជានិ្ចចជាកាល
ជាបប់ន្ត ឬមយួែងមយួរា លែើមបរីក ឬមនិ្រកចំលន្ញ កនុងការផគតផ់គង ់ ឬាន្បំណ្ងផគតផ់គងទំ់និ្ញ ឬលសវាែល់
បុគ្គលែនទកនុងលាលលៅលែើមបបីាន្អតថរបលោជន្អ៍វីមយួ។ (របការ ៤ នន្របកាសសតី ពីការចុុះបញ្ជីពន្ធដារ) 
 
 ៤.លតើសហរាសរតវូចុុះបញ្ជ ីលៅឯណា និ្ងលៅលពលណា? 
 សហរាសនី្តិបុគ្គល ឬរកុមអាជីវកមម ឬសហរាសឯកបុគ្គល ឬបុគ្គលទងំឡាយរតូវលៅចុុះបញ្ជ ីលៅរែឋ-
បាលសារលពើពន្ធ(នយកដាឋ ន្អនកជាបព់ន្ធ្ំ) កនុងរយៈលពល១៥នងៃ នន្នងៃល្វើការ លរកាយពីចបល់ផតើមល្វើសកមមភាព
លសែឋកិចច ឬលរកាយពីលពលទទលួបាន្ការចុុះបញ្ជ ីលៅរកសួង ណិ្ជជកមម ឬរកសួងសាថ បន័្ កព់ន័្ធ។ 
 
 ៥.លតើការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ និ្ងការល្វើបចចុបបន្នភាពពត័ា៌ន្តាមរបពន័្ធងមរីតវូល្វើលឡើងកនុងលាលបំណ្ងអវ?ី 
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 ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ និ្ងការល្វើបចចុបបន្នភាពពត័ា៌ន្តាមរបពន័្ធងមីលន្ុះ រតូវបាន្ល្វើលឡើងកនុងលាលបំណ្ងលែើមបី
ពរងឹង និ្ងបលងកើន្របសិទធិភាពនន្ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ លែើមបរីគ្បរ់គ្ងទិន្នន្យ័សហរាសនី្តិបុគ្គល ពរងឹងការផតល់
លសវាជូន្ែល់អនកជាបព់ន្ធឲ្យកាន្ខ់តាន្លកខណ្ៈលអរបលសើរ និ្ងពរងឹងការារំទែល់ការរគ្បរ់គ្ងការដាកលិ់ែិត
របកាស ការល្វើសវន្កមម និ្ងការរបមូលបំណុ្លពន្ធ ឲ្យកាន្ខ់តរបលសើរាន្តាល ភាព និ្ងរបសិទធិភាព។  
 
 ៦.លតើសហរាស ឬលរាងចរកខែលរតវូមកចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ រតវូល្វើែូចលមតច?  
 លដាយាន្ការខកខរបរបពន័្ធនន្ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ សរាបស់ហរាសនី្តិបុគ្គល ឬរកុមអាជីវកមម ឬសហ-
រាសឯកបុគ្គលងមីទងំឡាយ ខែលមនិ្ទន្ែំ់លណ្ើ រការសកមមភាពលសែឋកិចច  ឬចបល់ផតើមសកមមភាពលសែឋកិចចខែល
តិចជាង ១៥នងៃ នន្នងៃល្វើការ លហើយខែលាន្កាតពវកិចចចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ រតូវលសនើសំុចុុះបញ្ជ ីលដាយផ្ទទ ល់លៅរែឋបាល
សារលពើពន្ធ (នយកដាឋ ន្រគ្បរ់គ្ងអនកជាបព់ន្ធ្ ំ- ការោិល័យលសវាអនកជាបព់ន្ធ និ្ងចុុះបញ្ជី ) ឬចុុះតាមរបពន័្ធលអ-
ឡិចរតូនិ្ច តាមរយៈលគ្ហទំពរ័ https://cambodia.tax.gov.kh/reg/?page=business_register/register ។  
 
 ៧.លតើសហរាស ឬលរាងចរកខែលរតវូចុុះបញ្ច ីពន្ធដារ តាមរបបសវ័យរបកាសរតវូបំលពញលកខែណ្ឌ អវែីលុះ?  
 លបើលរាងចរក ឬសហរាសខែលរតូវចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារតាមរបបសវ័យរបកាសរតូវបំលពញលកខែណ្ឌ ែូចជា៖  
  ក.លកខែណ្ឌ បុគ្គល 
 របធាន្រកុមរបឹកាភបិាល ឬាច ស់សហរាស ឬរបធាន្អងគការ រតូវមកងតរូបលសកន្រាមនែផ្ទទ ល់លៅរែឋ-
បាលសារលពើពន្ធ (នយកដាឋ ន្អនកជាបព់ន្ធ្ំ - ការោិល័យលសវាអនកជាបព់ន្ធ និ្ងចុុះបញ្ជី ) និ្ងរតូវបំលពញពត័ា៌ន្
កនុងទរមងខ់ែលបាន្កំណ្តល់ដាយរែឋបាលសារលពើពន្ធ លហើយភាជ បជ់ាមយួឯកសារមយួចំន្នួ្។  
  ែ.លកខែណ្ឌ សំណំុ្ឯកសារ 
 លែើមបកីាតប់ន្ថយ ឬរងច់ចំាបង់តចមលងខែលាន្បញ្ញជ កពី់រកសួងសាថ បន័្សាម ី ឬាន្សមតថកិចច អគ្គ-
នយកដាឋ ន្ពន្ធដារ ការោិល័យលសវាអនកជាបព់ន្ធ និ្ងចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ កទ៏ទួលយកឯកសារងតចមលងផងខែរ ប៉ៅុខន្ត
អនកចុុះបញ្ជ ីរតូវភាជ បជ់ាមយួឯកសារចាបល់ែើមសរាបម់រនី្តចុុះបញ្ជ ីបញ្ញជ កថ់ាបាន្ងតចមលងលចញពីចាបល់ែើម។  
ឯកសារទងំលនុះរមួាន្៖  
សរាបល់រាងចរក សហរាសនី្តិបុគ្គល សហរាសឯកបុគ្គល  

 លិែិតបញ្ញជ កក់ារចុុះបញ្ជ ីនន្រកសួង ណិ្ជជកមម ឬរកសួង សាថ បន័្ កព់ន័្ធ 
 លកខន្តិកៈរកុមហ ុន្លរាងចរក សរាបនី់្តិបុគ្គល  
 លកខន្តិកៈបញ្ញជ កក់ារតមកល់លែើមទុន្ចុុះបញ្ជ ីលៅ្នារ ឬ Bank Statement ឬ Bank Registration 

ខែលាន្ Account Name និ្ង Account Number។ 
ឯកសារបញ្ញជ កអ់តតសញ្ញា ណ្របស់របធាន្រកុមរបឹកាភបិាល អភបិាល កមមសិទធិករ ឬាច ស់ភាគ្ហ ុន្ និ្ង
បណាណ ្ិការ៖ 

 អតតសញ្ញា ណ្បណ័្ណ សញ្ញជ តិខែមរ  ឬលិែិតឆលងខែន្  

https://cambodia.tax.gov.kh/reg/?page=business_register/register
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 លសៀវលៅរគួ្សារ ឬបណ័្ណ សាន កល់ៅ ឬលិែិតបញ្ញជ កក់ារសាន កល់ៅខែលលចញលដាយអាជាា ្រាន្សមតថកិចច 
(សរាបបុ់គ្គលខាងលលើខែលមិន្សាន កល់ៅកមពុជា អាចល្វើលិែិតបញ្ញជ កទី់លំលៅលដាយាន្ការបញ្ញជ កជ់ា
ផលូ វការពីលមធាវ ីឬសារការពីីទីតាងំរកុមហ ុន្ ឬកខន្លងខែលបុគ្គលលនុះសាន កល់ៅ)  

 រូបងតបចចុបបន្នមនិ្លលើសពីរយៈលពល ៣ខែ ខែលាន្ទំហំ ៣៥* ៤៥មលីីខម៉ៅរតចំន្ួន្ ១សន្លឹក របស់
អភបិាល ាច ស់ភាគ្ហ ុន្ បណាណ ្ិការ អនកតំណាង ខែលាន្ការបញ្ញជ កល់ ម្ ុះាច ស់រូបងត និ្ងចុុះហតថ-
លលខាទទួលែុសរតូវលដាយរបធាន្រកុមរបឹកាភបិាល។  

សរាបឯ់កសារបញ្ញជ កទី់តាងំចតក់ារសហរាស អាជីវកមមលាលលែើម សាខាសហរាស និ្ងឃ្ល ងំ  
 បណ័្ណ កមមសិទធិកាន្ក់ាបទី់តាងំ (លបើទីតាងំជារទពយរបស់រកុមហ ុន្លរាងចរក) ឬកិចចសន្ាជលួទីតាងំរបកប

អាជីវកមម ល្វើសកមមភាពលសែឋកិចច  
 លិែិតបញ្ញជ កក់ារបងព់ន្ធអចលន្វតថុ ឬពត័ា៌ន្អចលន្រតពយ  

ឯកសារលផេងៗ 
 វញិ្ញា បន្បរ័តចុុះបញ្ជ ីរបស់គ្ណ្ៈកាម ្ិការវនិិ្លោគ្កមពុជា ឬគ្ណ្ៈកាម ្ិការតំបន្ល់សែឋកិចចពិលសសនន្

រកុមរបឹកាអភវិឌ្ឍកមពុជា ឬអនុ្គ្ណ្ៈកាម ្ិការវនិិ្លោគ្រាជធានី្-លែតត (សរាបគ់្លរាងវនិិ្លោគ្ខែល
ាន្លកខណ្ៈសមបតតិរគ្បរ់ាន្)់។  

 អាជាា បណ័្ណ ខែលលចញលដាយរកសួង សាថ បន័្ ាន្សមតថកិចច(លបើាន្)។  
 
 ៨.លបើបំលពញលកខែណ្ឌ ខាងលលើរចួរាល់លហើយ លតើរតវូចំណាយរយៈលពលប៉ៅនុម ន្សរាបទ់ទលួបាន្វញិ្ញា បន្ 
បរ័តចុុះបញ្ជ ី?  

 ចំល ុះការចុុះបញ្ជ ីលៅរែឋបាលសារលពើពន្ធ (ការោិល័យលសវាអនកជាបព់ន្ធ និ្ងចុុះបញ្ជ ី) តាមរយៈការ
បំលពញ កយលសនើសំុចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារអាចនឹ្ងចំណាយរយៈលពល ពី៧នងៃលៅ ១០នងៃ នន្នងៃល្វើការ កនុងការ
លចញវញិ្ញា បន្បរ័តចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ និ្ងបណ័្ណ សាគ ល់ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ លដាយរែឋបាលសារលពើពន្ធ សរាប់
ផតល់ភាពងាយរសួលកនុងការបំលពញកាតពវកិចចសារលពើពន្ធ។  

 ចំល ុះការចុុះបញ្ជ ីតាមរយៈរបពន័្ធលអឡិករតូនិ្កE-Registration តាមរយៈលគ្ហទំពរ័របស់អគ្គនយក
ដាឋ ន្ពន្ធដារ (https://cambodia.tax.gov.kh/reg/?page=business_register/register )អាចនឹ្ង
ចំណាយរយៈលពលពី ១នងៃ លៅ៧នងៃ នន្នងៃល្វើការកនុងការលចញវញិ្ញា បន្បរ័តចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ និ្ងបណ័្ណ
សាគ ល់ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ លដាយរែឋបាលសារលពើពន្ធ។  
សំាល់ៈ លទុះជារតូវចុុះបញ្ជ ីតាមរបពន័្ធលអឡិករតូនិ្ក E-Registration កល៏ដាយករ៏បធាន្រកុមរបឹកា-  
ភបិាល ឬាច ស់សហរាស ឬរបធាន្អងគការ រតូវមកងតរូបលសកន្រាមនែផ្ទទ ល់លៅរែឋបាលសារលពើពន្ធ 
(នយកដាឋ ន្អនកជាបព់ន្ធ្ ំ - ការោិល័យលសវាអនកជាបព់ន្ធ និ្ងចុុះបញ្ជី )ែខែល។ 
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 ៩.លតើលរាងចរកសហរាសខែលរតវូចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារតាមរបបសវ័យរបកាសរតវូបងន់ងលលសវាចុុះបញ្ជ ីចំន្នួ្
ប៉ៅនុម ន្? 
 សរាបល់រាងចរកសហរាសខែលាន្កាតពវកិចចចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារលៅរែឋបាលសារលពើពន្ធរតូវបងន់ងលលសវា
ចុុះបញ្ជ ី លចញវញិ្ញា បន្បរតចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ និ្ងបណ័្ណ សាគ ល់ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ កនុងតនមល ៤០០.០០០លរៀល (បនួ្
ខសន្លរៀល)។ 
 
 ១០.លបើលរាងចរកសហរាសមនិ្បាន្អនុ្វតតកាតពវកិចចចុុះបញ្ជ ីលៅរែឋបាលសារលពើពន្ធ លតើរតវូទទលួែុសរតវូ
ោ៉ៅ ងែូចលមតច?  
 ចំល ុះលរាងចរកសហរាសខែលមនិ្បាន្អនុ្វតតកាតពវកិចចចុុះបញ្ជ ីលៅរែឋបាលសារលពើពន្ធ រតូវចតទុ់កថា
ជាអំលពើរាងំសទុះការអនុ្វតតបទបបញ្ាតតិសតីពីពន្ធដារ (ារតា១២៨ចាបស់តីពីសារលពើពន្ធ)។ ការរាងំសទុះការអនុ្វតតបទ
បបញ្ាតតិសតីពីពន្ធដារ ពន្ធបខន្ថមរតូវកំណ្ត ់២.០០០.០០០លាន្លរៀលចំល ុះអនកជាបព់ន្ធតាមរបបសវ័យរបកាស។ 
 
កថាែណ្ឌ ទី២៖ការល្វើបចចុបបន្នភាពពត័ា៌ន្របស់សហរាសខែលបាន្ចុុះបញ្ជ ី 
 ១.លតើលរាងចរកសហរាសរបលភទណាខែលរតវូល្វើបចចុបបន្នភាព? 
 ចំល ុះលរាងចរកសហរាសរគឹ្ុះសាថ ន្ខែលបាន្ចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារមុន្នងៃទី ០១ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ របធាន្
រកុមរបឹកាភបិាល ឬាច ស់សហរាសរតូវមកល្វើបចចុបបន្នភាពពត័ា៌ន្។ ការល្វើបចចុបបន្នភាពរតូវល្វើលឡើងតាមការ
ជូន្ែំណឹ្ងរបស់រែឋបាលសារលពើពន្ធ លែើមបទីទួលបាន្វញិ្ញា បន្បរតចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារងមី និ្ងបណ័្ណ សាគ ល់ការចុុះបញ្ជ ី
ពន្ធដារ។ 
 
 ២.លតើលរាងចរកសហរាសតាមរបបសវ័យរបកាសខែលាន្កាតពវកិចចរតវូល្វើបចចុបបន្នភាពពត័ា៌ន្រតវូបងន់ងល
លសវាចំន្នួ្ប៉ៅនុម ន្?  
 ការល្វើបចចុបបន្នភាពពត័ា៌ន្របស់លរាងចរកសហរាសតាមរបបសវ័យរបកាស ខែលបាន្ចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ 
រតូវបងន់ងលលសវាលចញវញិ្ញា បន្បរតចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារងមី និ្ងបណ័្ណ សាគ ល់ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ លៅរែឋបាលសារលពើពន្ធ
កនុងតនមល ២០០.០០០ លរៀល (ពីរខសន្លរៀល)។ ។  
 
សាគ ល់៖ លរាងចរកសហរាសខែលបាន្ចុុះបញ្ជ ីមុន្នងៃទី ០១ ខែវចិឆិកា ឆ្ន ២ំ០១៤ ខែលមនិ្ទន្ប់ាន្អលញ្ជ ើញ
មកល្វើបចចុបបន្នភាពពត័ា៌ន្ អាចមកល្វើការបងព់ន្ធបា៉ៅ តងជ់ាមុន្សិន្ លែើមបទីទួលបាន្វកិយ័បរ័តបងប់ា៉ៅ តង។់  
ចំខន្កឯបណ័្ណ បា៉ៅ តងនឹ់្ងផតល់ជូន្លរកាយលពលល្វើបចចុបបន្នភាពជាមយួវញិ្ញា បន្បរតចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារងមី ជាមយួនឹ្ង  
បណ្ណ សាគ ល់ការចុុះបញ្ជ ីពន្ធដារ។ ការបងព់ន្ធបា៉ៅ តងម់និ្រតូវយតឺជាងនងៃទី ៣០ខែមនីនន្ឆ្ន បំងព់ន្ធលនុះលទ។ 
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លសចរតីរបកាសបែិលសធៈ លសចរតីពនយល់បររសាយគតិ្យ ត្តិខាងលលីលនះមានលោលបាំណងរោន់ខត្ជាការផតល់
ព័ត៌្មានបខនថមែល់សមាជិរខត្ប៉ ល ណ្ ះ និងមិនខមនជាការផតល់ែាំបូនាម នខផនរចាប់លឡយី។ សមាគមមិនទទួល
ខ សរតូ្វចាំល ះការខូចខាត្នានាខែលលរីត្លចញពីការអន វត្តន៍តាមលសចរតីពនយល់លនះលឡយី។ សមាគមសូមលលីរ
ទឹរចិត្តឲ្យសមាជិរខសែងររការពនយល់បខនថមពីអនរឯរលទសខាងចាប់ម ននឹងអន វត្តតាមការបររសាយខាងលលី
លនះ។ សរមាប់ព័ត៌្មានបខនថម សូមទារ់ទងមរលលខាធិការដាា នសមាគមតាមរយះទូរស័ពទលលខ ០២៣ ៣០១ 
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