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A.

A.1

ภาพรวมการลงท ุนในสปป.ลาว

ร ูปแบบการดําเนินธ ุรกิจ

นักลงทุนต่างชาติสามารถดําเนินธุรกิจในสปป.ลาวได้ โดยจัดตังวิ
้ สาหกิจ สํานักงาน
สาขา สํานักงานผู้แทน และการร่วมค้ า
วิสาหกิจ
วิสาหกิจในสปป.ลาว มี 3 ประเภท ได้ แก่
►

วิสาหกิจส่วนบุคคล
วิสาหกิจส่วนบุคคล (Sole-trader enterprise) คือกิจการที่มเี จ้ าของคนเดียว
โดยประกอบการภายใต้ ชื่อของเจ้ าของกิจการซึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบต่อหนี ้ที่เกิดขึ ้น
ของวิสาหกิจอย่างไม่จํากัดจํานวน
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►

วิสาหกิจหุ้นส่วน
ห้ างหุ้นส่วน (Partnership enterprise) แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท คือ วิสาหกิจ
หุ้นส่วนสามัญ และวิสาหกิจหุ้นส่วนจํากัด

►

บริ ษัท
บริ ษัทเป็ นรู ปแบบนิติบุคคลที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ จัดตังโดยการแบ่
้
งทุน
เป็ นหุ้น การชําระค่าหุ้นอาจชําระเป็ นตัวเงินหรื อทรัพย์สินอื่นที่อาจตีมูลค่าได้
เป็ นเงิน ผู้ถือหุ้นในบริ ษัทจะเป็ นผู้รับผิดชอบต่อหนี ้ที่เกิดขึ ้นของบริ ษัทจํากัดไม่
เกินจํานวนทุนที่ชําระแล้ วรวมกับมูลค่าหุ้นที่ค้างชําระ
บริ ษัทแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่ บริ ษัทจํากัดและบริ ษัทมหาชนจํากัด โดย
บริ ษัทจํากัดยังแบ่งออกได้ เป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
►

บริ ษัทจํากัดผู้เดียว (One-person limited company) ที่มีผ้ ถู ือหุ้นเพียงราย
เดียว

►

บริ ษัทจํากัด (Limited liability company) ที่มีผ้ ถู ือหุ้นตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป
แต่ไม่เกิน 30 คน

บริ ษั ท มหาชนจํ า กัด จะต้ อ งมี ผ้ ูถื อ หุ้น ตัง้ แต่ 9 คนขึ น้ ไป โดยหุ้น ของบริ ษั ท
สามารถโอนได้ อ ย่า งอิ ส ระและสามารถเสนอขายหุ้น ต่อ สาธารณะได้ ทัง้ นี ้
หน่วยงานรัฐจะกํากับดูแลบริ ษัทมหาชนจํากัดเข้ มงวดกว่าบริ ษัทจํากัด

2
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สํานักงานสาขา
บริ ษัทต่างชาติสามารถจัดตัง้ สํานักงานสาขา เพื่อประกอบธุรกิ จบางประเภทใน
สปป.ลาว เช่น ธนาคารและสถาบันการเงิน ประกันภัย ให้ คําปรึกษาระหว่างประเทศ
และสายการบิน
สํานักงานผู้แทน
บริ ษัทต่างชาติสามารถจัดตังสํ
้ านักงานผู้แทน ในสปป.ลาวเพื่อดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ได้ เท่าที่กฎหมายกํ าหนด โดยต้ องเป็ นกิ จกรรมที่ ไม่ก่ อให้ เกิ ด รายได้ เท่า นัน้ เช่น
ติดต่อประสานงานกับสํานักงานใหญ่ในต่างประเทศ และรวบรวมข้ อมูลความเป็ นไป
ได้ ของการลงทุนในสปป.ลาว เป็ นต้ น
การร่ วมค้ า
การร่ วมค้ า (Joint venture) เป็ นการร่ วมทุนกันระหว่างนักลงทุนต่างชาติกบั คู่ค้า
สัญชาติลาว โดยนักลงทุนต่างชาติจะต้ องเป็ นผู้ถือหุ้นในนิติบคุ คลร่ วมค้ าไม่ตํ่ากว่า
ร้ อยละ 10 ของมูลค่าการลงทุนทังหมด
้
A.2

ข้อจํากัดในการประกอบธ ุรกิจของนักลงท ุนต่างชาติ

แม้ ว่าสปป.ลาวจะยังมิได้ ประกาศประเภทธุรกิจต้ องห้ ามสําหรับนักลงทุนต่างชาติ
แต่ในทางปฏิบตั ิ ธุรกิจบางประเภทสงวนไว้ สําหรับผู้มีสญ
ั ชาติลาว และนิติบุคคล
ลาวเท่านัน้ เช่น การสกัดสมุนไพร การผลิตเครื่ องปั น้ ดินเผา สถาบันการเงินชุมชน
และการนําเที่ยว
ในปั จจุบนั สปป.ลาวอนุญาตให้ นกั ลงทุนต่างชาติลงทุนในธุรกิจค้ าส่งและค้ าปลีกได้
ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขด้ านเงินลงทุนขันตํ
้ ่าตามที่กําหนด
การลงทุนใน สปป.ลาว 2017
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A.3

ข้อจํากัดในการถือครองที่ดินของนักลงท ุนต่างชาติ

นักลงทุนต่างชาติหรื อนิติบุคคลต่างชาติไม่สามารถถื อครองที่ดินในสปป.ลาวได้
หากแต่สามารถเช่าที่ดินของรัฐเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี หรื อทําสัญญาเช่าที่ดิน
จากผู้มีสญ
ั ชาติลาวเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 30 ปี อย่างไรก็ตาม ชาวต่างชาติสามารถ
ขอต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ หากได้ รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทังนี
้ ้ การเช่า
ที่ดินที่มีขนาดมากกว่า 24,000 เอเคอร์ จะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากสภารัฐบาล
ก่อน
A.4

สิทธิประโยชน์แก่นกั ลงท ุน

สปป .ลาวบัง คับ ใช้ ก ฎหมายส่ง เสริ ม การลงทุน เพื่ อ กํ า กับ และดูแ ลการลงทุน ใน
ประเทศ โดยข้ อกําหนดต่างๆ ตามกฎหมายฉบับนี ้จะใช้ บงั คับกับนักลงทุนทังในและ
้
ต่างประเทศ
กฎหมายส่งเสริ มการลงทุนมีเนื ้อหาครอบคลุมถึงประเภทธุรกิจที่ได้ รับการส่งเสริ ม
รูปแบบของการลงทุนที่ได้ รับอนุญาต เงื่อนไขการลงทุน สิทธิประโยชน์ทางภาษี อากร
เงื่อนไขที่นกั ลงทุนต้ องปฏิบตั ิตาม และขันตอนการขอรั
้
บใบอนุญาตลงทุน
หน่ วยงานด้ านการลงทุน
คณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุ น (Investment Promotion and Management
Committees: IPMC) มี ห น้ า ที่ กํ า กับ ดูแ ลธุ ร กิ จ ที่ ป ระกอบกิ จ การที่ อ ยู่ภ ายใต้ บ ัญ ชี
ควบคุม กิจการสัมปทาน และกิจการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สมาชิกของ
คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนประกอบด้ วยรัฐมนตรี กระทรวงแผนการและการ
ลงทุน ผู้อํานวยการกองแผนการและการลงทุนส่วนจังหวัด รวมถึงผู้แทนจากคณะ
รัฐบาล ภาคอุตสาหกรรม การค้ า การคลัง และภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
4
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หน่วยบริ การการลงทุนของคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน มีหน้ าที่อํานวยความ
สะดวกแก่นกั ลงทุนในด้ านต่างๆ เช่น ให้ ข้อมูลการลงทุน รับคําขอลงทุนและส่งต่อไป
ยังผู้มีอํานาจพิจารณา ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อออกใบอนุญาต
ต่างๆ ภายหลังได้ รับอนุญาตจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน เช่น ใบทะเบียน
วิสาหกิ จ (Enterprise license) ใบทะเบียนภาษี อากร ใบอนุญาตประกอบกิจการ
เป็ นต้ น นอกจากนี ้หน่วยบริ การการลงทุนยังมีหน้ าที่ตรวจสอบและกํากับดูแ ลนัก
ลงทุนให้ ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขการลงทุน
ประเภทของการลงทุน
การลงทุนในสปป.ลาวแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่ การลงทุนในธุรกิจทัว่ ไป การ
ลงทุนในธุรกิจสัมปทาน และการลงทุนเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
►

ธุรกิจทัว่ ไป
ธุรกิจทัว่ ไป แบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ ธุรกิจที่อยูภ่ ายใต้ การควบคุมและธุรกิจที่
มิได้ อยูภ่ ายใต้ การควบคุม
ธุรกิ จที่อยู่ภายใต้ การควบคุม ได้ แก่ ธุรกิ จที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของ
ประเทศ ความสงบเรี ยบร้ อยของสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี สิ่งแวดล้ อม
สังคม และธรรมชาติ ซึง่ ต้ องได้ รับการพิจารณาอนุมตั ิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
นักลงทุนที่มีความประสงค์จะลงทุนในธุรกิจที่อยู่ภายใต้ การควบคุมต้ องยื่นคํา
ขอลงทุนต่อหน่วยบริ การการลงทุนของกระทรวงแผนการและการลงทุน และ
ได้ รั บ ใบอนุญ าตลงทุน จากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน อย่า งไรก็ ดีนัก
ลงทุนที่มีความประสงค์จะลงทุนในธุรกิจที่มิได้ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมต้ องยื่นคํา
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ขอลงทุนต่อกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ า และจดทะเบียนวิสาหกิจ ตาม
กฎหมายวิสาหกิจ (Law on Enterprise)
►

ธุรกิจสัมปทาน
ธุรกิจสัมปทาน หมายถึง ธุรกิจที่ต้องได้ รับอนุญาตจากรัฐบาลเพื่อสิทธิการใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สนิ และทรัพยากรที่รัฐบาลเป็ นเจ้ าของ เช่น ธุรกิจอันเกี่ยวข้ อง
กับสิทธิ ในการใช้ ที่ดินและแร่ ธาตุ ธุรกิจผลิตพลังงานไฟฟ้ า ธุรกิจสายการบิน
และธุรกิจโทรคมนาคม
นักลงทุนที่มีความประสงค์จะลงทุนในธุรกิจสัมปทานจะต้ องยื่นคําขอลงทุนต่อ
หน่วยบริ การการลงทุนของกระทรวงแผนการและการลงทุนเพื่อการพิจารณา
เบื ้องต้ น ก่อนส่งให้ คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนเพื่อพิจารณาอนุมตั ิในขัน้
ต่อไป
ระยะเวลาของการให้ สมั ปทานขึ ้นอยู่กับประเภท ขนาด มูลค่าการลงทุน และ
เงื่อนไขเฉพาะของกิจการสัมปทานแต่ละประเภท โดยมีระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน
50 ปี ทังนี
้ ้ นักลงทุนสามารถขอต่ออายุสมั ปทานได้ หากมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
เช่น ปฏิบตั ิตามข้ อตกลงอย่างสมํ่าเสมอ เป็ นประโยชน์ต่อประเทศ และมีสว่ น
ช่วยในการพัฒนาท้ องถิ่น ทังนี
้ ้ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจากรัฐบาล สภารัฐบาล
หรื อสภาประชาชนส่วนจังหวัด

►

กิจการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
กิจการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ หมายถึง กิจการที่ลงทุนในโครงการ
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและการพัฒนาเมืองใหม่ เพื่อดึงดูดนักลงทุนให้ เข้ ามา
ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้ องกับเทคโนโลยี นวัตกรรมในการผลิตทางการเกษตร
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การผลิตที่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม และธุรกิจเพื่อการพัฒนาสิง่ แวดล้ อมและการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนอื่นๆ
นักลงทุนที่มีความประสงค์ จะเป็ นผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ และผู้พฒ
ั นา
โครงสร้ างพื ้นฐาน จะต้ องยื่นคําขอต่อกระทรวงแผนการและการลงทุนเพื่อการ
พิจารณาเบือ้ งต้ น ก่อนส่งให้ คณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุนเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิในขันต่
้ อไป
นักลงทุนที่มีความประสงค์จะลงทุนในกิจการเป้าหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
จะต้ องยื่นคําขอลงทุนต่อคณะกรรมการบริ หารเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ประสงค์จะ
จัดตังโครงการ
้
สิทธิประโยชน์ ด้านภาษีอากร
บริ ษัทที่ประกอบธุรกิจที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนในสปป.ลาวอาจยื่นคําขอรับสิทธิ
ประโยชน์ ด้านภาษี ได้ โดยต้ องมีทุนจดทะเบียนขัน้ ตํ่าไม่น้อยกว่า 1,200 ล้ านกีบ
หรื อต้ องมีการจ้ างผู้เชี่ยวชาญสัญชาติลาว ไม่น้อยกว่า 30 คน หรื อแรงงานชาวลาว
ไม่น้อยกว่า 50 คน โดยมีระยะเวลาตามสัญญาจ้ างงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
กิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจะได้ รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษี ดงั ต่อไปนี ้
►

ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 4 ปี ถึง 15 ปี ต่อเนื่องกัน ตังแต่
้ วนั ที่
เริ่ มมีรายได้ จากการประกอบกิจการ ตามเขตการลงทุน (โปรดดูตารางแสดง
สิทธิประโยชน์ด้านภาษี อากร)

►

ยกเว้ นค่าธรรมเนียมการสัมปทานหรื อค่าเช่าที่ดิน โดยระยะเวลาการยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าเช่าดังกล่าวขึ ้นอยู่กบั เขตลงทุน (โปรดดูตารางแสดงสิทธิ
ประโยชน์ด้านภาษี อากร)
การลงทุนใน สปป.ลาว 2017
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►

ยกเว้ นอากรขาเข้ าสําหรับอุปกรณ์ ชิ ้นส่วน และวัตถุดิบ ที่ใช้ ในการผลิตสินค้ า
เพื่อส่งออกอันไม่สามารถจัดหาได้ ในประเทศและมีความจําเป็ นต้ องนํามาใช้ ใน
กระบวนการผลิต

►

ยกเว้ นภาษี มูลค่าเพิ่มสําหรั บวัตถุดิบ ซึ่งไม่ใช่ทรั พยากรธรรมชาติที่จัดหาใน
ประเทศสําหรับการผลิตสินค้ าเพื่อส่งออก

►

ยกเว้ นอากรขาออกสําหรับการส่งออกสินค้ า

►

ยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป สําหรั บกํ าไรสุทธิ ที่
นําไปใช้ ลงทุนใหม่เพื่อขยายธุรกิจ

ตารางด้ า นล่า งแสดงระยะเวลาการยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุคคลและการยกเว้ น
ค่าธรรมเนียมการสัมปทานหรื อค่าเช่าที่ดิน จําแนกตามกลุม่ ธุรกิจที่ได้ รับการส่งเสริม
การลงทุน
กลุม่ A การลงทุนในโครงการเกษตรสีเขียว อุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร หัตถกรรม การศึกษา การพัฒนาทรั พยากรบุคคล โรงพยาบาล
การแพทย์ และ/หรื อโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์
กลุม่ B การลงทุนในกิจการที่ใช้ เทคโนโลยีขนสู
ั ้ ง อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และธรรมชาติ การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน
สถาบันการเงินชุมชม และศูนย์การค้ า
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ตารางแสดงสิทธิประโยชน์ด้านภาษี อากร

เขต

เขตการลงทุน

ระยะเวลายกเว้ น
ภาษีเงินได้ นิติ
บุคคล (ปี )

ระยะเวลายกเว้ น
ค่ าธรรมเนียมการ
สัมปทานหรือค่ า
เช่ าที่ดิน (ปี )

A

B

A

B

1

พื ้นที่ที่โครงสร้ างพื ้นฐานยังไม่
สามารถอํานวยความสะดวก
แก่การลงทุน

15

10

15

10

2

พื ้นที่ที่โครงสร้ างพื ้นฐาน
สามารถอํานวยความสะดวก
แก่การลงทุน

7

4

8

5

3

เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ตามเงื่อนไขเฉพาะ
โครงการ

การลงทุนใน สปป.ลาว 2017

ตามเงื่อนไขเฉพาะ
โครงการ

9

B.

B.1

ภาษีอากร

ภาษีเงินได้นิติบ ุคคล
ประเภทเงินได้

อัตราภาษี (ร้ อยละ)

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล

24

ภาษี เงินได้ ของสํานักงานสาขา

24

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายสําหรับเงินได้ ที่จ่ายให้ กบั ผู้ท่ีมิได้
มีถิ่นที่อยูใ่ นสปป.ลาว
เงินปั นผล

10 (ก)

ดอกเบี ้ย

10 (ก)

ค่าสิทธิ

5 (ก)

(ก) อัตราภาษี อาจลดหรื อยกเว้ นได้ ภายใต้ อนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อน
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ในสปป.ลาว ภาษี เงิ นได้ นิติบุคคล จะเรี ยกว่า อากรกํ าไร (Profit Tax) กิ จการทุก
ประเภท ที่ประกอบกิจการอันก่อให้ เกิดเงินได้ ในสปป.ลาว จะต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติ
บุคคล หากบริ ษัทในสปป.ลาวมีสาํ นักงานสาขา หรื อสํานักงานผู้แทนในต่างประเทศ
จะต้ องนําเงินได้ ที่เกิดจากการประกอบกิจการของสํานักงานสาขาหรื อสํานักงาน
ผู้แทนในต่างประเทศมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในสปป.ลาวเช่นกัน
บริ ษัทต่างชาติท่ีได้ รับเงิ นได้ จากสปป.ลาว หรื อทําสัญญาร่ วมค้ ากับนักลงทุนใน
สปป.ลาวถือว่ามีรายได้ จากแหล่งเงินได้ ในสปป.ลาว (Lao-sourced income) และมี
หน้ าที่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในตามอัตราภาษี ที่กฎหมายกําหนด
อัตราภาษี
อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลสําหรับวิสาหกิจหุ้นส่วน บริ ษัท และการร่ วมค้ า อยู่ที่ร้อย
ละ 24 แต่ธุรกิ จบางประเภท อาจเสียภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลในอัตราที่แตกต่างกัน
ออกไป เช่น ร้ อยละ 26 สําหรั บธุรกิ จยาสูบ หรื อตามอัตราที่กําหนดไว้ ในสัญญา
สัมปทานสําหรับธุรกิจเหมืองแร่
วิ ส าหกิ จส่วนบุคคลและผู้รับ จ้ างอิ ส ระ จะต้ อ งเสียภาษี เงิ น ได้ นิ ติบุคคลในอัตรา
ก้ าวหน้ าตังแต่
้ ร้ อยละ 0 ถึง ร้ อยละ 24 ดังตาราง
เงินได้ สุทธิ (กีบ)

อัตราภาษี (ร้ อยละ)

3,600,000 หรื อน้ อยกว่า

0

3,600,001 ถึง 8,000,000

5

8,000,001 ถึง 15,000,000

10

15,000,001 ถึง 25,000,000

15

25,000,001 ถึง 40,000,000

20

40,000,001 หรื อมากกว่า

24

การลงทุนใน สปป.ลาว 2017

11

บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสปป.ลาว อาจได้ รับลดหย่อนอัตราภาษี
เงินได้ นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลา 4 ปี
เงินได้ พึงประเมิน
เงิ นได้ ที่ต้องนํามารวมคํานวณเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคล คือ กํ าไรสุทธิ ทางบัญชีที่
ได้ รับการปรับปรุ งให้ เป็ นกําไรสุทธิทางภาษี ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายภาษี อากร
ลาว
รายได้ ที่ได้ รับยกเว้ น
รายได้ ที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล รวมถึง
►

เงินปั นผลที่ได้ รับจากวิสาหกิจที่ได้ เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลแล้ ว

►

เงินสํารองที่ได้ รับคืน

รายจ่ ายทางภาษี
รายจ่ายดังต่อไปนี ้สามารถถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี ได้
►

รายจ่ายทัว่ ไปที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจ เช่น ค่าไฟ เงินเดือนและค่าจ้ าง สวัสดิการ
และประกันสังคม ค่าเช่า ดอกเบี ้ย และเบี ้ยประกันภัย

►

ค่าเสือ่ มราคา

►

ค่าเดินทาง ไม่เกินร้ อยละ 0.6 ของรายได้ ตอ่ ปี

►

ค่ารับรองลูกค้ าและค่าโทรศัพท์ ไม่เกินร้ อยละ 0.4 ของรายได้ ตอ่ ปี

►

เงินบริ จาคและสนับสนุน ไม่เกินร้ อยละ 0.3 ของรายได้ ตอ่ ปี

12

การลงทุนใน สปป.ลาว 2017

►

ค่าโฆษณา ไม่เกินร้ อยละ 0.5 ของรายได้ ตอ่ ปี

รายจ่ ายต้ องห้ าม
รายจ่ายที่ไม่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินกิจการไม่สามารถถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี ได้
เช่น
►

ภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล

►

ดอกเบี ้ยจากการกู้ยืมเงินจากผู้ถือหุ้น

►

ค่าปรับหรื อเบี ้ยปรับ

►

ค่าใช้ จ่ายในการเล่นกอล์ฟ การเต้ นรํ า ของขวัญและรางวัล

►

เงินสํารอง

สินค้ าคงเหลือ
สปป.ลาวมิได้ วางหลักเกณฑ์การประเมินมูลค่าของสินค้ าคงเหลือไว้ อย่างไรก็ดีเพื่อ
ประโยชน์ในการคํานวณภาษี มูลค่าของสินค้ าคงเหลือสามารถคํานวณจากราคาทุน
หรื อราคาตลาด แล้ วแต่มลู ค่าใดจะตํ่ากว่า

การลงทุนใน สปป.ลาว 2017
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ค่ าเสื่อมราคา
ตารางด้ านล่างแสดงอัตราค่าเสือ่ มราคาต่อปี ของสินทรัพย์แต่ละประเภท
ประเภทของสินทรัพย์

อัตราค่ าเสื่อมราคาต่ อปี
(ร้ อยละ)

สินทรัพย์ไม่มีรูปร่าง

20 ถึง 50

อาคาร
อาคารอุตสาหกรรม

2 ถึง 5

อาคารพาณิชย์และที่พกั อาศัย

5 ถึง 10

โรงงานและเครื่ องจักร

20

ยานพาหนะ

20

อุปกรณ์สาํ นักงาน

20

เรื อและอากาศยาน

10

ขาดทุนสะสมยกมา
ผลขาดทุนไม่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ทางภาษี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที่ผ่าน
มาได้ แต่สามารถยกไปใช้ ได้ 3 รอบระยะเวลาบัญชีถดั ไปต่อเนื่องกัน
การใช้ ผลขาดทุนระหว่ างบริษัทในกลุ่ม
ผลขาดทุนของบริ ษัทหนึ่งไม่สามารถนํามาหักเป็ นรายจ่ายของบริ ษัทในเครื ออีก
บริ ษัทหนึง่ ได้

14
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การกําหนดราคาโอน (Transfer pricing)
ปั จจุบนั สปป.ลาวยังไม่มีข้อกําหนดเรื่ องการกําหนดราคาโอน
ข้ อกําหนดของอัตราส่ วนหนี้สนิ ต่ อทุน
สปป.ลาว ยังไม่มีข้อกําหนดเรื่ องอัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน
อย่างไรก็ดี บริ ษัทต่างชาติที่ลงทุนในกิจการสัมปทานต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขพิเศษ
ของกฎหมายการลงทุน โดยต้ องมีทนุ จดทะเบียนไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 30 ของมูลค่าการ
ลงทุนทังหมด
้
ดังนัน้ กิจการสัมปทานจะสามารถมีหนี ้สินได้ ไม่เกินร้ อยละ 70 ของ
มูลค่าการลงทุนตลอดโครงการ
การนําส่ งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ นิติบุคคล
รอบระยะเวลาบัญชีในสปป.ลาวจะสอดคล้ องกับปี ปฏิทิน ซึ่งในทางบัญชี บริ ษัท
สามารถกําหนดรอบระยะเวลาบัญชีให้ แตกต่างจากนี ้ได้ หากได้ รับความเห็นชอบ
จากกระทรวงการคลัง แต่ในทางภาษี บริ ษัทจะต้ องใช้ รอบระยะเวลาบัญชี ตามปี
ปฏิทินเท่านัน้
กิ จ การที่ ใ ช้ ระบบบั ญ ชี ขัน้ สู ง (Advance Accounting System) หรื อ ระบบบัญ ชี
สามัญ (Ordinary Accounting System) จะต้ องยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลและชําระภาษี เป็ นรายไตรมาสภายในวันที่ 10 เมษายน 10 กรกฎาคม 10
ตุลาคม และ 10 มกราคมของทุกปี และชําระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเพิ่มเติม (หากมี)
สําหรับปี ภาษี นนภายในวั
ั้
นที่ 1 มีนาคมของปี ถัดไป ภาษี ที่ชําระเป็ นรายไตรมาสนี ้
สามารถคํานวณได้ จากจํานวนภาษี ที่ชําระแล้ วของปี ภาษี ที่ผ่านมา หรื อผลกําไรที่
เกิดขึ ้นจริ งในไตรมาสดังกล่าว หรื อประมาณการภาระภาษี สําหรับปี ปั จจุบนั ภาษี ที่
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ชําระไว้ เกินสําหรับปี ภาษี หนึง่ สามารถนํามาเครดิตกับภาษี เงินได้ นิติบคุ คลที่ต้องเสีย
ในปี ภาษี ถดั ไปได้
ในกรณีที่บริ ษัทใช้ ระบบบัญชีพื ้นฐาน (Basic Accounting System) กิจการจะต้ อง
ยื่นแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลและชําระภาษี ที่ได้ ตกลงไว้ กบั รัฐบาลของ
สปป.ลาวในอัตราร้ อยละ 3 ถึงร้ อยละ 25 เว้ นแต่จะสามารถพิสจู น์ภาระภาษี ได้
ในกรณีที่ไม่ได้ ยื่นแบบแสดงภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและชําระภาษี ตามกําหนดข้ างต้ น
กิจการจะต้ องเสียเบี ้ยปรับในอัตราร้ อยละ 1 ของจํานวนภาษี ที่ค้างชําระเป็ นรายวัน
อนุสัญญาภาษีซ้อน
สปป.ลาวลงนามเข้ าร่ วมอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้อนกับประเทศต่างๆ จํานวน 10 ประเทศ
ดังนี ้
เกาหลีใต้
จีน
ไทย
บรูไน
B.2

เบลารุส
มาเลเซีย
เมียนมา
ลักเซมเบิร์ก

เวียดนาม
สิงค์โปร์

ภาษีเหมาจ่าย

ภาษี เหมาจ่าย (Lump-sum tax) เป็ นภาษี ที่จดั เก็บจากวิสาหกิจขนาดย่อมซึง่ มิได้ จด
ทะเบียนเป็ นผู้ประกอบการในระบบภาษี มลู ค่าเพิ่ม
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อัตราภาษี เหมาจ่ายสําหรับธุรกิจการผลิต การค้ า และการบริ การจะแตกต่างกัน ดัง
ตารางด้ านล่าง
จํานวนเงิน(กีบ)/อัตราภาษี (ร้ อยละ)

เงินได้ สุทธิ (กีบ)

การผลิต

การค้ า

การบริการ

12,000,000 หรื อน้ อยกว่า

-

12,000,001 ถึง 50,000,000

สูงสุด 600,000 กีบต่อปี (หมายเหตุ)

50,000,001 ถึง 120,000,000

3

4

5

120,000,001 ถึง 240,000,000

4

5

6

240,000,001 ถึง 400,000,000

5

6

7

หมายเหตุ: รัฐบาลลาวจะเป็ นผู้กําหนดจํานวนเงินภาษี ทตี่ ้ องเสียโดยพิจารณาจาก
ที่ตงโครงการลงทุ
ั้
น
B.3

ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ของผูป้ ระกอบการต่างชาติ

สปป .ลาวไม่ ไ ด้ กํ า หนดหลัก เกณฑ์ ก ารจัด เก็ บ ภาษี อ ากรสํ า หรั บ ผู้ป ระกอบการ
ต่างชาติที่เข้ ามาประกอบกิจการในสปป.ลาวไว้ เป็ นการเฉพาะ อย่างไรก็ดี ในทาง
ปฏิบตั ิ บุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลต่างชาติที่ได้ รับเงินได้ อนั เป็ นค่าตอบแทนตาม
สัญ ญาจากแหล่ง เงิ น ได้ ใ นสปป .ลาว ถื อ เป็ นผู้ป ระกอบการต่ า งชาติ (Foreign
contractor) และมี ห น้ า ที่ ต้ อ งเสียภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุคคลหัก ณ ที่ จ่ า ย ในอัต ราตาม
ประเภทธุรกิจ ดังนี ้
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ประเภทธุรกิจ
ผลิต (เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม)

อัตราภาษี (ร้ อยละ)
0.72

การค้ า (ยกเว้ น การส่งออกสินค้ า) การขนส่ง และการค้ า
ไม้

1.2

ก่อสร้ าง บริ การให้ คาํ ปรึกษา และบริ การอื่นๆ

2.4

ขุดเจาะสํารวจและถมที่ดิน

3.6

การค้ าไม้ ผลิตภัณฑ์จากป่ าและแร่ธาตุ นายหน้ า รวมถึง
การก่อสร้ างและการพัฒนาทีด่ ินเพื่อขาย

4.8

บันเทิง

6.0

B.4

ภาษีเงินได้บ ุคคลธรรมดา

ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี
ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาในสปป.ลาว ได้ แก่
►

ผู้ได้ รับเงินได้ จากแหล่งเงินได้ ในสปป.ลาว

►

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในสปป.ลาว ซึ่งทํางานและได้ รับเงินได้ จากต่างประเทศ และเงินได้
ดังกล่าวได้ รับการยกเว้ นภาษี ที่ตา่ งประเทศ

►

ผู้มีสญ
ั ชาติลาว ซึ่งทํางานในสถานเอกอัครราชฑูต สถานกงสุล หรื อองค์ กร
ระหว่างประเทศในต่างประเทศ และได้ รับเงินได้ จากแหล่งเงินได้ ในสปป.ลาว

►

ชาวต่างชาติ ซึ่งทํางานและได้ รับเงินเดือนจากนิติบุคคลในสปป.ลาวหรื อ นิติ
บุค คลต่ า งประเทศ ทัง้ นี อ้ าจได้ รั บ ยกเว้ น ภายใต้ อ นุส ัญ ญาภาษี ซ้ อ น หรื อ
ข้ อตกลงระหว่างรัฐบาลและนักลงทุน
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เงินได้ พึงประเมิน
เงินได้ ที่ต้องเสียภาษีในสปป.ลาว ได้ แก่
►

เงิ น ได้ จากการจ้ างแรงงาน ได้ แ ก่ เงิ น เดือน ค่า จ้ าง โบนัส ค่า ล่ว งเวลา เงิ น
ประจําตําแหน่ง เบี ้ยประชุมกรรมการ รวมถึงผลประโยชน์อื่นที่ได้ รับเป็ นเงินหรื อ
ทรัพย์สนิ

►

เงินปั นผล ส่วนแบ่งกําไร หรื อผลประโยชน์อื่นใดที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อหุ้นส่วน

►

เงินได้ /กําไรจากการขายหุ้น

►

ดอกเบี ้ยเงินกู้ ค่านายหน้ า และค่าธรรมเนียมการคํ ้าประกันที่ได้ รับเนื่องมาจาก
สัญญาหรื อภาระผูกพัน

►

เงินได้ จากกิจกรรมอันมิใช่การประกอบธุรกิจ

►

เงินได้ จากรางวัลหรื อสลากกินแบ่งทีม่ ีมลู ค่ามากกว่า 5 ล้ านกีบ

►

เงิ น ได้ จ ากการให้ เ ช่ า สัง หาริ ม ทรั พ ย์ และอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ เช่ น ที่ ดิ น บ้ า น
ยานพาหนะ สิง่ ปลูกสร้ าง เครื่ องจักร หรื อทรัพย์สนิ อื่นๆ

►

เงินได้ จากทรัพย์สินทางปั ญญา เช่น สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์ เครื่ องหมายการค้ า เป็ น
ต้ น

เงินได้ ที่ได้ รับยกเว้ น
เงินได้ ดงั ต่อไปนี ้ได้ รับยกเว้ นไม่ต้องนํามารวมคํานวณภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา
►

เงินเดือนไม่เกิน 1 ล้ านกีบ
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►

ค่าลดหย่อนบางประเภท เช่น เงินบํานาญและเบี ้ยเลี ้ยงที่จ่ายให้ ครัง้ เดียว ค่า
เลี ้ยงดูคสู่ มรสและบุตรที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี เงินช่วยเหลือสําหรับการคลอดบุตร
รวมถึงเงินชดเชยจากการเจ็บป่ วย ประสบอุบตั ิเหตุ เป็ นต้ น

►

เงินปั นผลที่จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว

►

กําไรจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

►

เบี ้ยเลี ้ยงที่จ่ายให้ แก่นกั เรี ยน

อัตราภาษี
ตารางด้ า นล่างแสดงอัต ราภาษี เงิ น ได้ บุค คลธรรมดาสําหรั บ เงิ น ได้ จากการจ้ าง
แรงงาน

20

เงินได้ พึงประเมิน (กีบ)

อัตราภาษี (ร้ อยละ)

1,000,000 หรื อน้ อยกว่า

0

1,000,001 ถึง 3,000,000

5

3,000,001 ถึง 6,000,000

10

6,000,001 ถึง 12,000,000

12

12,000,001 ถึง 24,000,000

15

24,000,001 ถึง 40,000,000

20

40,000,001 หรื อมากกว่า

24
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ตารางด้ านล่างแสดงอัตราภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาสําหรับเงินได้ ประเภทอื่นๆ
ประเภทเงินได้

อัตราภาษี (ร้ อยละ)

เงินปั นผลหรื อผลประโยชน์อื่นที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อหุ้นส่วนได้ รับ

10

เงินได้ /กําไรจากการขายหุ้นในบริ ษัท (หมายเหตุ 1)

10 หรื อ 2

ดอกเบี ้ยเงินกู้ ค่านายหน้ า และค่าธรรมเนียมการคํ ้า
ประกัน

10

เงินได้ จากกิจกรรมอันมิใช่การประกอบธุรกิจ

10

เงินได้ จากรางวัลหรื อสลากกินแบ่งที่มีมลู ค่าเกินกว่า 5
ล้ านกีบ

10

เงินได้ จากการให้ เช่า ที่ดิน บ้ าน ยานพาหนะ สิง่ ปลูกสร้ าง
เครื่ องจักร หรื อทรัพย์สนิ อื่น

10

เงินได้ จากทรัพย์สนิ ทางปั ญญา เช่น สิทธิบตั ร ลิขสิทธิ์
เครื่ องหมายการค้ า หรื อสิทธิอื่นๆ

5

เงินได้ จากการขายหรื อโอนสิทธิในการใช้ ที่ดิน สิง่ ปลูก
สร้ าง หรื อที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง (หมายเหตุ 2)

5 หรื อ 2

หมายเหตุ
1.

ผู้มี เ งิ น ได้ เ สี ย ภาษี ใ นอัต ราร้ อยละ 10 บนกํ า ไรจากการขายหุ้น ในกรณี ที่ มี
เอกสารแสดงราคาทุนของหุ้น มิเช่นนัน้ เสียภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ 2 บน
ราคาขาย
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2.

ผู้มีเงินได้ เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 5 บนกําไรจากการขายสินทรัพย์ในกรณีที่มี
เอกสารแสดงราคาทุนของสินทรัพย์ มิเช่นนันเสี
้ ยภาษี เงินได้ ในอัตราร้ อยละ 2
บนราคาขาย

การชําระภาษีและการยืน่ แบบแสดงรายการ
นายจ้ างมีหน้ าที่หกั ภาษี เมื่อจ่ายเงินได้ ให้ แก่ลกู จ้ างและนําส่งแบบแสดงรายการภาษี
เงินได้ บุคคลธรรมดาพร้ อมเงินภาษี ให้ กบั กรมสรรพากรภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป
B.5

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม

การขายและการนํ า เข้ าสิน ค้ า การให้ บ ริ ก าร การส่ง ออกผลิต ภัณ ฑ์ ที่ ทํ า มาจาก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ นสปป.ลาว และการให้ เ ช่ า อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จะต้ อ งเสี ย
ภาษี มลู ค่าเพิ่มในอัตราร้ อยละ 10
กิ จ การที่ มีร ายได้ ต่อ ปี มากกว่า 400 ล้ า นกี บ ต้ อ งจดทะเบี ยนเป็ นผู้ประกอบการ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มในสปป.ลาว
B.6

ภาษีศ ุลกากร และภาษีสรรพสามิต

ภาษีศุลกากร
การนําเข้ าและการส่งออกสินค้ าทุกประเภทจะต้ องเสียภาษี ศลุ กากร ในอัตราร้ อยละ
5 ถึงร้ อยละ 40 ทังนี
้ ้ สินค้ าฟุ่ มเฟื อยและยานพาหนะอาจต้ องเสียภาษี ในอัตราที่สงู
กว่า เว้ นแต่ได้ รับยกเว้ นภายใต้ กฎหมายศุลกากร
กรมศุลกากรภายใต้ การบริ หารของกระทรวงการคลัง เป็ นผู้กํากับดูแลพิธีศลุ กากร
สําหรับการนําเข้ าและส่งออกดังกล่าว
22
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ภาษีสรรพสามิต
การบริ โ ภคสิน ค้ า นํ า เข้ า และสิน ค้ าที่ ส ามารถผลิต ได้ ภ ายในประเทศและบริ การ
จะต้ องเสียภาษี สรรพสามิตในอัตราร้ อยละ 3 ถึงร้ อยละ 90
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C.

รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี

หลักการบัญชี
โดยทัว่ ไปบริ ษัทใช้ เกณฑ์คงค้ าง (Accrual basis) ในการจัดทํางบการเงิน
แนวทางการปฏิบัติทางบัญชี
สปป.ลาวไม่ได้ กําหนดมาตรฐานการบัญชีไว้ เป็ นการเฉพาะ อย่างไรก็ตาม นิติบคุ คล
ในสปป .ลาวสามารถใช้ มาตรฐานรายงานทางการเงิ น ระหว่ า งประเทศ
(International Financial Reporting Standards: IFRS) ในการบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละ
จัดทํารายงานทางการเงินได้
พระราชบัญ ญัติก ารบัญ ชี แ ห่ง สปป .ลาวกํ า หนดให้ นิ ติบุคคลในสปป .ลาวบันทึก
รายการบัญชีและจัดทํางบการเงินเป็ นภาษาลาวและใช้ สกุลเงินกีบ เว้ นแต่จะได้ รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ ใช้ สกุลเงินตราต่างประเทศ

24
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การเปิ ดเผยข้ อมูล
โดยทั่ว ไป งบการเงิ น ประกอบด้ ว ย งบแสดงฐานะทางการเงิ น งบกํ า ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิ น ทัง้ นี ้ บริ ษัทมหาชนขนาดใหญ่ แ ละ
กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ สว่ นเสียสาธารณะต้ องจัดทํางบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดด้ วย
การสอบบัญชี
งบการเงินของนิติบุคคลดังต่อไปนีต้ ้ องได้ รับการตรวจสอบและรั บรองจากบริ ษัท
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
►

บริ ษัทต่างชาติ

►

ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ภายใต้ การกํากับดูแลของธนาคารแห่งสปป.
ลาว

►

บริ ษัทประกันภัยและตัวแทนประกันภัย

►

บริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ บริ ษัทเงิ นทุนหลักทรั พย์ และบริ ษัท
มหาชน

►

รัฐวิสาหกิจ

►

โครงการที่ ดํ า เนิ น งานโดยใช้ เงิ น ทุน จากแหล่งเงิ น กู้ในต่า งประเทศซึ่งได้ รับ
อนุญาตจากรัฐบาล

►

บริ ษัทจํากัดที่มีสนิ ทรัพย์มากกว่า 5 หมื่นล้ านกีบ
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การนําส่ งงบการเงิน
บริ ษัทและสํานักงานสาขาของบริ ษัทต่างชาติต้องนําส่งงบการเงินให้ กับสรรพากร
ภายใน 2 เดือนนับจากสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องนําส่งรายงานประจําครึ่งปี แรกให้ กบั ตลาด
หลักทรั พย์ ลาวภายใน 45 วันนับจากวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชีครึ่ งปี และนําส่ง
รายงานประจําปี ภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี
ระยะเวลาการจัดเก็บเอกสาร
นิติบคุ คลทุกประเภทจะต้ องจัดเก็บเอกสารทางบัญชีไว้ เป็ นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
หน่ วยงานกํากับดูแลด้ านการรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการที่ ป รึ กษาด้ านบั ญ ชี (The Advisory Accountancy Board) เป็ น
หน่วยงานภายใต้ กระทรวงการคลังมีหน้ าที่กํากับดูแลมาตรฐานการบัญชีที่ใช้ ใน
สปป.ลาว ในขณะที่สภาวิชาชีพนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งสปป.ลาว (Lao
Chamber of Professional Accountants and Auditors: LCPAA) มี ห น้ า ที่ ขึ ้น
ทะเบียนและรับรองผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในสปป.ลาว
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D.

D.1

บ ุคคลธรรมดา

เงินสมทบกองท ุนประกันสังคม

นายจ้ างและลูกจ้ างอยู่ในบังคับต้ องสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคมเป็ นรายเดือน
โดยลูกจ้ างและนายจ้ างต้ องสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคมในอัตราร้ อยละ 5.5 ของ
เงินเดือนของลูกจ้ าง หรื อไม่เกิน 247,500 กีบต่อเดือน และในอัตราร้ อยละ 6 ของ
เงินเดือนของลูกจ้ าง หรื อไม่เกิน 270,000 กีบต่อเดือน ตามลําดับ
การสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคมข้ างต้ นจะบังคับใช้ กบั ลูกจ้ าง ดังนี ้
►

ลูกจ้ างในระบบเศรษฐกิจและสังคมทุกภาคส่วน รวมถึง ลูกจ้ างของรัฐวิสาหกิจ
สถาบันการเงิน โรงงาน โรงแรม ร้ านอาหาร และภาคการเกษตร

►

พนักงานชาวต่างชาติที่ได้ รับเงินเดือนหรื อค่าจ้ าง
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นอกจากนี ้ ผู้ที่มีอาชีพรับจ้ างอิสระยังสามารถสมทบเข้ ากองทุนประกันสังคมได้ ตาม
ความสมัครใจ
D.2

วีซ่า

ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้ าสปป.ลาวต้ องได้ รับวีซา่ ไม่วา่ จะอยูใ่ นสปป.ลาว
นานเท่าใดก็ตาม
วีซา่ สําหรับชาวต่างชาติมีหลายประเภท ดังนี ้
►

วีซา่ ธุรกิจ
วีซ่าธุรกิจ (NI-B2 หรื อ I-B2) จะออกให้ กบั นักธุรกิจชาวต่างชาติและสมาชิกใน
ครอบครัว ซึง่ เป็ นผู้ลงทุนหรื อรวบรวมข้ อมูลทางธุรกิจในสปป.ลาว

►

วีซา่ ทํางาน
วีซ่าทํางาน (LA-B2) จะออกให้ กับชาวต่างชาติ รวมถึงสมาชิกในครอบครัว ที่
ทํางานในสปป.ลาว

►

วีซา่ ท่องเทีย่ ว
วีซ่าท่องเที่ยว (T-B3) จะออกให้ กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายัง
สปป.ลาวเพื่อการท่องเที่ยว

►

วีซา่ ระยะสัน้
วีซา่ ระยะสัน้ (NI-B3) จะออกให้ กบั บุคคลดังต่อไปนี ้
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►

►

ชาวต่างชาติที่ได้ รับอนุญาตให้ เดินทางมายังสปป.ลาว เพื่อเข้ าร่ วมการ
ประชุม การอบรม หรื อเพื่อศึกษาเล่าเรี ยนเป็ นการชัว่ คราว

►

ชาวต่ า งชาติ ที่ ป ระสงค์ จ ะเยี่ ย มเยี ย นบุ พ การี ญาติ เพื่ อ น หรื อ เพื่ อ
จุดประสงค์อื่นตามกฎหมายของสปป.ลาว

วีซา่ ระยะยาว
วี ซ่ า ระยะยาว ( I-B3) จะออกให้ กับ ชาวต่า งชาติ ที่ มี ภ ารกิ จ ในการปกป้ อง
ประเทศ (เช่น ทหารผ่านศึก) รวมถึงบุคคลผู้สร้ างประโยชน์ต่อสปป.ลาว (เช่น
นัก วิ ท ยาศาสตร์ ) และผู้ที่ มี ค วามประสงค์ จ ะพํ า นัก ในสปป .ลาวเป็ นระยะ
เวลานาน
ทังนี
้ ้ ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะพํานักในสปป.ลาวเป็ นระยะเวลานาน จะต้ องมี
เงินฝากในบัญชีกับธนาคารของสปป.ลาวไม่ตํ่ากว่า 165 ล้ านกีบ สําหรับการ
พํานักอาศัยเป็ นระยะเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี หรื อไม่ตํ่ากว่า 329 ล้ านกีบ สําหรับ
การพํานักอาศัยเป็ นระยะเวลาตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป

►

วีซา่ ถาวร
วีซ่าถาวร (P-B3) จะออกให้ กับชาวต่างชาติที่ได้ รับอนุญาตให้ พํานักในสปป.
ลาวเป็ นการถาวร

สํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง สถานเอกอัครราชฑูต หรื อสถานกงสุลของสปป.ลาวใน
ต่างประเทศสามารถอนุมตั ิวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าระยะสัน้ และวีซ่าผ่านแดนสําหรับ
ชาวต่างชาติ สําหรับวีซ่าประเภทอื่นๆ เช่น วีซ่าประเภทเข้ าออกหลายครัง้ (Multiple
visa) จะต้ องได้ รับการอนุมต
ั ิจากกระทรวงการต่างประเทศ
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ทังนี
้ ้หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติผ้ ปู ระสงค์จะเดินทางเข้ ามายังสปป.ลาวจะต้ อง
มีอายุเกิน 6 เดือน
D.3

ใบอนญ
ุ าตทํางาน

ชาวต่างชาติที่ประสงค์ จะทํางานในสปป.ลาวจะต้ องได้ รับวีซ่าธุรกิ จ ใบอนุญาต
ทํางาน และบัตรประจําตัวชาวต่างชาติ โดยกิจการที่ได้ รับอนุญาตให้ จ้างแรงงาน
ต่างชาติจะต้ องยื่นขอใบอนุญาตทํางานภายใน 1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับอนุญาต
ใบอนุญาตทํางานจะออกให้ กับชาวต่างชาติเฉพาะในตําแหน่งที่ต้องใช้ ทกั ษะและ
ความเชี่ยวชาญระดับสูง
นายจ้ างต้ องยื่นคําขอใบอนุญาตทํางานของแรงงานต่างชาติกับกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม ทัง้ นี ้ เอกสารที่เกี่ ยวข้ องจะต้ องแปลเป็ นภาษาลาวพร้ อมทัง้
รับรองโดยโนตารี พบั ลิคในสปป.ลาว
ใบอนุญาตทํางานมีอายุ 12 เดือน และสามารถขยายระยะเวลาได้ อีกคราวละไม่เกิน
12 เดือน โดยระยะเวลาการทํางานทังหมดตามใบอนุ
้
ญาตทํางานจะต้ องไม่เกิน 5 ปี
หากเกินกว่านัน้ ชาวต่างชาติที่เข้ ามาทํางานจะต้ องทําเรื่ องขอใบอนุญาตทํางาน
ฉบับใหม่ ใบอนุญาตทํางานจะหมดอายุเมื่อสัญญาจ้ างงานสิ ้นสุดลง
ชาวต่างชาติสามารถขอใบอนุญาตทํางานชั่วคราวซึ่งมีอายุไม่เกิ น 3 เดือน เพื่อ
ทํางานในช่วงระยะเวลาทดลองงาน เพื่อทดสอบความเป็ นไปได้ ของโครงการ หรื อ
เพื่อติดตังและเตรี
้
ยมเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ภายใต้ สญ
ั ญา
คู่สมรสของผู้ท่ีได้ รับวีซ่าธุรกิจประเภทเข้ าออกหลายครัง้ (Multiple-entry business
่ ของตนไปพร้ อมกันกับการยื่นคําขอ
visa) และใบอนุญาตทํางาน จะต้ องยื่นคําขอวีซา
วีซา่ ของชาวต่างชาติที่จะเข้ ามาทํางานในสปป.ลาว
30
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Preface
This book was prepared by EY Thailand and EY Lao. It was written to
give the busy executives a quick overview of the investment in Lao
PDR mainly covering taxation, investment incentives, forms of
business, and accounting practice.
Making decisions about foreign operations is complex and requires an
intimate knowledge of a country’s commercial climate, with a
realization that the climate can change overnight. Companies doing
business in Lao PDR, or planning to do so, are advised to obtain
current and detailed information from experienced professionals.
This book reflects information current at 30 April 2017.

A.

A.1

Overview of foreign investment

Forms of business

In Lao PDR, foreign investors may carry on businesses in the forms of
enterprise, branch office, representative office or joint venture.
Enterprise
There are 3 forms of enterprise in Lao PDR as follows: ►

Sole-trader enterprise
Sole-trader enterprise is a form of enterprise owned by an
individual. The sole-trader enterprise operates under the name of
its owner holding unlimited liabilities.

►

Partnership enterprise
Partnership enterprises can be classified as general partnership
enterprise and limited partnership enterprise.
Doing Business in Lao PDR 2017
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►

Company
A company is the most common form of enterprise, established
with its share capital. Payment for shares of a company may be
contributed in cash or in kind. The liabilities of the shareholders
are limited to those unpaid capital of the shares they hold.
There are 2 types of company in Lao PDR: private company and
public company. The private company can also be divided into 2
types as follows: ►

A one-person limited company which is owned by a single
shareholder

►

A limited liability company which has 2 or more shareholders,
with a maximum of 30 members

A public company is a company having at least 9 shareholders
who are the initial promoters. The public company’s shares can
be freely transferred and openly offered to the public. The public
company is subject to a higher degree of control and supervision
by the authorities.
Branch office
A foreign corporation can set up a branch office in Lao PDR only to
perform certain business activities (e.g., foreign bank, financial
institution, insurance company, international consulting company and
foreign airline).
Representative office
A foreign corporation is allowed to set up a representative office in
Lao PDR only to operate non-income generating activities, e.g.,
liaising with its head office and gathering information on investment
feasibility in Lao PDR.
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Joint venture
A joint venture can be set up between foreign investor(s) and local
partner(s), with at least 10% contribution by the foreign investor(s) of
the total investment value.

A.2

Foreign ownership restrictions

Although a formal list of specific activities in which foreign investment
is restricted has not been announced yet, certain businesses are only
allowed to Lao citizens and entities. The restricted activities include
extraction of herbal products, production of pottery and tableware,
microfinance institutions and tour operators. The wholesale and
retail businesses were previously restricted for foreign investors, but
are now relaxed, provided that certain conditions and minimum
capital thresholds are met.

A.3

Land ownership restrictions

Foreign investors are not permitted to own land in Lao PDR.
Generally, land concessions granted by the government to foreign
enterprises are limited to 50 years. In case of the lease of land by Lao
citizen to foreign companies, it is limited to 30 years. However, in all
cases, lease period may be extended with the approval of the
competent authority. In addition, prior approval from the National
Assembly (NA) must be obtained for the lease or concession of land
having an area exceeding 10,000 hectares.

A.4

Investment incentives

Lao PDR has in place the Law on Investment Promotion (LIP) to
govern investment in the country. The same investment rules apply
to both domestic and foreign investors.
The LIP outlines the promoted activities, forms of permitted
investment, investment terms, tax incentives, investors’ obligations
and the procedure for obtaining an investment license.
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Investment authorities
The Investment Promotion and Management Committees (IPMC) is
the government authority overseeing investments under the control
list, concessionary activities and activities for development of Special
Economic Zones (SEZs). The members of IPMC consist of the Minister
of Ministry of Planning and Investment (MPI), Head of provincial
Planning and Investment Division as well as representatives from the
government, industrial, commercial, financial and other relevant
sectors.
The investment service unit of IPMC provides a wide range of services
to facilitate the investment, including providing information to
investors, being a contacting unit in receiving investment applications
and submitting them for further consideration, coordinating with
relevant agencies to issue enterprise license, tax license, operation
license, etc. after obtaining an authorization by the IPMC as well as
monitoring and inspecting the investment implementation. The
investment service unit also acts as the one point of contact of
relevant government agencies for the investors.
Types of investment
There are 3 types of investment in Lao PDR: general business,
concession business and activities for the development of SEZs.
►

General business
General business can be divided into 2 groups, which are
uncontrolled and controlled businesses. Controlled businesses
are businesses effecting the national stability, social order,
traditional culture, environment, society and nature which must
be considered by relevant governments before obtaining the
investment authorization.
Investors wishing to invest in the general business listed in the
control list are required to submit an application to the investment
service unit at the MPI and obtain approval from the IPMC.
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Whereas, investors wishing to invest in general business not
under the control list are required to submit an application to the
Ministry of Industry and Commerce (MOIC) and register the
enterprise in compliance with the Law on Enterprise.
►

Concession business
Concession business refers to business activities which require a
permission from the government in order to utilize assets owned
by the government to undertake certain businesses, e.g., land and
mineral concession, electric power generation, airline and
telecommunication.
Investors wishing to invest in concession business are required to
submit an application to the investment service unit at the MPI for
initial assessment. Subsequently, the application will be passed
to the IPMC for further consideration and approval.
The terms of the concession granted depends on the type, size,
amount of investment and conditions of the concession activities
as well as relevant regulations and laws. Concessions may not
exceed 50 years and may be extended with the approval from the
government or NA or provincial People’s Council if the business
benefits the country, complies with the concession agreement
and contributes to local development.

►

Activities for the development of special economic zones
Activities for the development of SEZs refers to business
activities that develop the comprehensive infrastructure and new
city to attract investments regarding modern technology,
innovations in agricultural production, clean production and other
sustainable and environmental developments.
For zone developers or infrastructure developers, they are
required to submit an application to the MPI for initial evaluation
and subsequently to the IPMC for consideration and approval.
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As for investors wishing to invest in certain businesses in the SEZ,
they are required to submit an application directly to the zone
management committee of the SEZ for consideration and
approval.
Tax incentives
Tax incentives are available to companies engaging in the promoted
businesses in Lao PDR. The company applying for the tax incentives
is required to have either the minimum registered capital of at least
LAK 1.2 billion or employment of at least 30 Lao experts or 50 Lao
general labors with contract term of at least 1 year.
The companies engaging in the promoted sectors are qualified for the
below tax incentives: ►

Exemption from profit tax for the period of 4 to 15 consecutive
years, starting from the date on which the company generates
income, depending on the zone where the investment is located
(see Table below)

►

Exemption from land rental or concession fee, the period of which
depends on the zone where the investment is located (see Table
below)

►

Exemption from import duties and other taxes on equipment,
parts and raw materials, which are not available in Lao PDR, used
in production of export goods and essential for a production
process

►

Exemption from Value Added Tax (VAT) on domestic purchase of
raw material which is not natural resources for production of
export goods

►

Exemption from export duties on export products

►

Exemption from profit tax in the next accounting year if net profit
is reinvested to expand the business operations. The amount of
profit entitled to tax exemption shall be in proportion with profit
ratio reinvested
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Groups of promoted businesses include: A

Investments in green agriculture, green agriculture product
processing industry, handicraft, education, human resource
development, modern hospital, medicine and/or medical
equipment manufacturing factory.

B

Investments in high technology, natural, cultural and historical
tourism industry, infrastructure development, micro financial
institutions and modern commercial center.

Zone

Description

Profit tax
exemption
period (years)

Land fee
exemption
period (years)

A

B

A

B

1

Zones where socio-economic
infrastructure is not
favorable for investment

15

10

15

10

2

Zones where socio-economic
infrastructure is favorable for
investment

7

4

8

5

3

SEZs

Under specific
regulations
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B.

B.1

Taxation

Corporate income tax

At a glance
Description

Rate (%)

Profit tax

24

Branch tax

24

Withholding tax on payments to non-residents: Dividend

10 (a)

Interest

10 (a)

Royalty

5 (a)

(a) The rate could be reduced or exempt under the tax treaties.
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Scope of corporate income tax
Profit tax is the term of corporate income tax in Lao PDR. All
enterprises are subject to the profit tax on their Lao-sourced income.
Foreign companies deriving income from payers in Lao PDR or
entering into joint venture contracts with project owners in Lao PDR
are considered to be generating Lao-sourced income and will be
subject to the profit tax.
In addition, the Lao parent enterprises are required to include income
generated by its overseas branches and/or representative offices in
its accounts for profit tax calculation purposes.
Tax rate
The standard rate of profit tax for partnership enterprises, companies
and joint venture is 24%. Certain businesses (e.g., tobacco related
business) are subject to tax at a rate of 26%. Companies in certain
industries (e.g., mining) are taxed at the rates specified in the
agreement concluded with the government. Public companies listed
in the Lao Securities Exchange (LSX) in Lao PDR may be entitled to a
reduced tax rate for 4 years.
The sole-trader enterprises and freelancers are subject to the
progressive profit tax at the rates ranging from 0% to 24% below: Annual profit base (LAK)

Rate (%)

3,600,000 or less

0

3,600,001 to 8,000,000

5

8,000,001 to 15,000,000

10

15,000,001 to 25,000,000

15

25,000,001 to 40,000,000

20

40,000,001 or more

24
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Assessable income
To determine the taxable income, accounting profits are adjusted in
accordance with Lao Tax Law.
Tax-exempted income
Significant tax-exempted income include, but not limited to: ►

Dividend income received from other enterprises which have paid
profit tax

►

Reserve recovery

Deductible expenses
Allowable tax deductions from gross revenue include, but not limited
to the following: ►

Business related expenses such as electricity, salaries and wages,
welfare and social security, rent, interest and insurance

►

Depreciation

►

Traveling cost, capped at 0.6% of annual revenue

►

Cost of guest entertainment and telephone calls, capped at 0.4%
of annual revenue

►

Donations and support, capped at 0.3% of annual revenue

►

Cost of advertising, capped at 0.5% of annual revenue

Non-deductible expenses
Expenses not related to business activities are not deductible for tax
purposes, including but not limited to the following: ►

Profit tax

►

Interest on shareholder loan
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►

Penalties or fines

►

Golf expenses, dancing expenses, gifts and awards

►

Reserves for risks and unexpected losses

Inventories
The law does not prescribe a basis for the valuation of inventory, but
it is generally valued using the lower of cost or market value for tax
purposes.
Depreciation
The following table sets forth the annual tax depreciation rates for
depreciable assets: Type of assets

Annual tax
depreciation rate (%)

Intangible assets

20 to 50

Buildings
Industrial buildings
Commercial and residential buildings

2 to 5
5 to 10

Plant and machinery

20

Motor vehicles

20

Office equipment

20

Ships and aircraft

10

Loss carried forward
Losses which are certified by the tax authority can be carried forward
and offset against the profit in the following 3 consecutive accounting
years. The carryback of loss is not allowed.
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Tax consolidation concept
There is no tax consolidation concept. Tax losses of one company
cannot be used to offset against the taxable profits of another
affiliate.
Transfer pricing
Currently, there is no transfer pricing rule in Lao PDR.
Thin capitalization rule
Currently, Lao PDR does not have a thin capitalization rule.
However, foreign entities investing in concession businesses are
subject to special capital rules under the LIP which requires them to
have the registered capital of at least 30% of the total investment and
thus, their debt of not more than 70% of total assets for the entire
project lifetime.
Tax compliance and administration
The Lao PDR’s fiscal year is in line with the calendar year. For
accounting purposes, the fiscal year can be different from the
calendar year with the pre-approval from the Ministry of Finance
(MOF). However, for tax compliance purposes, only calendar year is
acceptable.
Companies, branch office, representative office and joint venture
using advanced or ordinary accounting system are required to declare
and pay the profit tax quarterly by 10 April, 10 July, 10 October and
10 January with a final payment due on 1 March of the following year.
The quarterly payments are calculated based on the final tax liabilities
of the preceding year or the actual profits during the current quarter
or the projected liability for the current year. Any excess payments
may be carried forward to be credit against the future profit tax
liability.
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As for the companies using basic accounting system, the profit tax is
required to be declared and paid as agreed with the government at
the deemed profit ranging from 3% to 25%, unless proved otherwise.
Failure to file a return and pay tax results in a daily penalty of 0.1% of
the tax shortfall.
Tax treaties
Lao PDR has concluded double tax treaties with 10 countries as
follows: Belarus

Malaysia

Thailand

Brunei

Myanmar

Vietnam

China

Singapore

Luxembourg

South Korea

B.2

Lump-sum tax

Lump-sum tax is applicable on the gross income of small-sized
enterprises that are outside the VAT system. Different rates are
applied to manufacturing, trading and service businesses as follows: -

Annual revenue (LAK)

Amount (LAK)/Rate (%)
Manufacturing

Trading

Service

12,000,000 or less

Exempted

12,000,001 to 50,000,000

Maximum LAK 600,000/year (see Note)

50,000,001 to 120,000,000

3

4

5

120,000,001 to 240,000,000

4

5

6

240,000,001 to 400,000,000

5

6

7

Note: The government will determine the amount of tax liability based
on the investment locations.
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B.3

Withholding profit tax for foreign contractor

Although there is no specific or separate tax regulation applicable to
foreign contractors in Lao PDR. In practice, foreign individuals or
entities that earn income in Lao PDR on the basis of a contract will be
regarded as foreign contractors and any payments paid by Lao payers
to the foreign contractors will be subject to withholding profit tax at
the deemed rates as follows: Types of business activities
Manufacturing (agriculture and industry)

Rate (%)
0.72

Trading (except for goods delivered outside
Lao PDR), transportation and wood
plantation trade

1.2

Construction, advisory and other services

2.4

Exploration drilling or filling land

3.6

Natural wood trade, forestry products and
mines, agency service and land development
and construction for sale

4.8

Entertainment

6.0

B.4

Personal income tax

Who is liable?
Personal income tax is imposed on the individuals’ income generated
in Lao PDR. The following taxable persons are required to pay
personal income tax in Lao PDR: ►

Persons who generate income in Lao PDR

►

Lao residents who work abroad and generate tax-exempted
income abroad
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►

Lao employees who work in embassies, consular offices or
international organizations in foreign countries and generate
income in Lao PDR

►

Foreigners who work and receive salary from local or foreign
entities, unless exempt under a tax treaty or investment
agreement between the government and investor

Assessable income
Taxable income include, but not limited to the following: ►

Employment income, including salaries, wages, bonuses,
overtime payments, position allowances, title fee, allowances for
members of boards of management and other benefits in cash or
in kind

►

Dividends and profits or other benefits paid to shareholders or
partners

►

Income/gains from the sale of shares

►

Interest income from loans, a brokerage or agency commissions
and income from guarantee fees received according to contracts
or other binding obligations

►

Income from non-business activities

►

Income from prizes, lotteries in cash or in kind over a value of LAK
5 million

►

Income from leases of land, houses, vehicles, structures,
machines or other properties

►

Income from intellectual properties such as patents, copyrights,
trademarks or other rights

Tax-exempted income
The following types of income are exempted from tax: ►

Salaries of up to LAK 1 million
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►

Certain allowances, including pensions and one-time allowances,
marital support for spouses and children under the age of 18-year
old and additional allowances for special circumstances (e.g.,
maternity, sickness, occupational accidents)

►

Dividends paid to shareholders of companies listed in the LSX

►

Capital gains derived from the sale of shares of companies listed
in the LSX

►

Per diem for students

Rates
The following progressive tax rates are imposed on the employment
income: Taxable income (LAK)

Rate (%)

1,000,000 or less

0

1,000,001 to 3,000,000

5

3,000,001 to 6,000,000

10

6,000,001 to 12,000,000

12

12,000,001 to 24,000,000

15

24,000,001 to 40,000,000

20

40,000,001 or more

24

Other types of income are subject to the following flat tax rates: Types of income
Dividends or other benefits received by
shareholders or partners
Income/gains from the sale of shares in private
companies (see Note 1)
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Rate (%)
10
10 or 2

Types of income

Rate (%)

Interest, commission from brokerage or agency and
income from guarantees provided in accordance
with contracts or other binding obligations

10

Income from non-business activities

10

Income from prizes and lotteries in cash or in kind
of over LAK 5 million

10

Income from the lease of land, houses, vehicles,
machines or other properties

10

Income from intellectual property such as patents,
copyrights, trademarks or other rights

5

Income from the sale or transfer of land-use rights,
structures or land with existing structures thereon
(see Note 2)

5 or 2

Notes: (1) In case there are supporting documents for the acquisition cost,
the capital gain shall be taxed at the rate of 10%. Otherwise, it
shall be taxed at the rate of 2% of gross selling price.
(2) In case there are supporting documents for the acquisition cost,
the capital gain shall be taxed at the rate of 5%. Otherwise, it
shall be taxed at the rate of 2% of gross selling price.
Tax filing and payment procedures
Payroll taxes are deducted at source and payable by the 15th day of
the following month. The employer is responsible for the filing of the
return and payment of the taxes to the tax authority.
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B.5

VAT

VAT is levied at the rate of 10% on goods purchased/imported,
provision of service, the export of unfinished goods made from
natural resources in Lao PDR and the lease of immovable property.
The entities generating an annual revenue exceeding LAK 400 million
are required to register as a VAT operator in Lao PDR.

B.6

Customs duties and excises taxes

Customs duties
Unless exemptions are available, all imports and exports of goods are
subject to duties upon importation and exportation. They generally
range from 5% to 40%. Higher rates may apply on luxury goods and
vehicles.
All customs procedures are administered by the Customs Department
under the MOF.
Excise taxes
Excise tax is levied on the consumption of certain imported goods and
domestically-produced goods and services in Lao PDR. The excise tax
rates range from 3% to 90%.
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C.

Financial reporting and audit

Method of accounting
Companies generally use an accrual method of accounting for
preparing the financial statements.
Accounting principles
Lao PDR does not have its own accounting standards. Entities in Lao
PDR are permitted to use the International Financial Reporting
Standards (IFRS) in preparing and maintaining their accounting
records and financial statements.
Lao Accounting Law requires companies and entities to prepare
accounting journal entries, books of account and financial statements
in Lao language and in local currency (LAK), unless they have
obtained permission from the MOF to use a foreign currency

Doing Business in Lao PDR 2017

55

Disclosure requirements
The basic financial statements include a statement of financial
position (balance sheet), income statement and explanatory notes to
financial statements. The large-sized public interest entities and nonpublic interest entities are required to additionally include a
statement of changes in shareholders’ equity and a statement of cash
flows to their financial statements.
Audit requirements
Entities which the annual financial statements are required to be
audited by an independent audit firm are as follows: ►

Foreign enterprises

►

Banks and other financial institutions under the supervision of the
Bank of the Lao People’s Democratic Republic (BOL)

►

Insurance companies and insurance agents

►

Listed companies, securities companies and public companies

►

State-owned enterprises

►

Granted projects with external loan

►

Companies with total assets exceeding LAK 50 billion

Filing and reporting requirements
All companies and branch offices are required to prepare their annual
financial statements and submit them to the Lao PDR’s tax office
within 2 months from the closing date of the annual accounts.
Listed companies are required to submit a semi-annual report to the
LSX within 45 days after the end of the first 6 months of their
accounting period and an annual report within 3 months after the
year-end.
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Books and records keeping
All business entities must maintain all accounting and supporting
documents for at least 10 years.
Professional associations
The Advisory Accountancy Board under the supervision of the MOF is
responsible for overseeing the accounting standards in Lao PDR while
the Lao Chamber of Professional Accountants and Auditors (LCPAA)
is responsible for registering and certifying the Certified Public
Accountants (CPA).
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D.

D.1

Individuals

Social security contributions

The rates for social security contribution in Lao PDR are 5.5% for
employees and 6% for employers. These rates are applied to salaries
of up to LAK 4.5 million. In other words, the maximum monthly
contributions are LAK 247,500 for employees and LAK 270,000 for
employers.
The compulsory target groups under the social security scheme
include but not limited to the following: ►

Labors in all economic and social sectors, including state and
private enterprises, financial institutions, factories, hotels,
restaurants and farms

►

Workers and foreign labors under an employment who receive
salary or wage
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►

Self-employed persons and freelancers can voluntarily apply to
join the social security scheme.

D.2

Entry visas

A visa is required for a visit to Lao PDR for any duration. There are
various categories of visa for foreign nationals entering Lao PDR,
some of them are presented below: ►

Business visas
Business visas (NI-B2 or I-B2) are issued to foreign businessmen
(and their family members) who are investing or collecting
information about business in Lao PDR.

►

Labor visas
Labor visas (LA-B2) are issued to foreigners (and their family
members) who are employed in Lao PDR.

►

Tourist visas
Tourist visas (T-B3) are issued to foreign visitors for the purpose
of tourism in Lao PDR.

►

Short-term visas
Short-term visas (NI-B3) are issued to: ►

Foreigners who are authorized to join meetings, training or
temporary study in Lao PDR

►

Foreigners who wish to visit parents, cousins, friends and
other legal purposes in accordance with the regulations of
Lao PDR
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►

Long-term visas
Long-term visas (I-B3) are issued to foreigners involved in good
missions to protect and/or build the nation (e.g., war veterans) or
those who are considered beneficial to Lao PDR (e.g., scientists)
and wish to stay in Lao PDR for an extended period.
In general, foreigners who intend to stay in Lao PDR for an
extended period must deposit at least approximately LAK 165
million for 6-month to 1-year stay and at least approximately LAK
329 million for a period of over 1 year in Lao PDR bank account.

►

Permanent visas
Permanent visas (P-B3) are issued to foreigners who are
authorized to stay permanently in Lao PDR.

Immigration authorities at any designated international entry point or
Embassies or General Consulates of Lao PDR in foreign countries can
approve the tourist visas, short-term visas and transit visas for
foreigners. Other types of visa, such as multiple-entry visas, must be
approved by the Ministry of Foreign Affairs (MFA).
Individuals entering into Lao PDR must have a passport validity of no
less than 6 months.

D.3

Work permits

To work in Lao PDR, a foreigner must obtain a visa and apply for a
work permit and foreign identity card. Entities that are authorized to
employ foreigners must register and apply for work permits for those
foreigners within 1 month from the day they receive authorization.
Work permits will be issued to foreigners only for positions requiring
a high level professional or managerial skill.
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The work permits application must be submitted to the Ministry of
Labor and Social Welfare by the employer. Any document certified in
a foreign country must be translated into Lao language and legally
notarized.
Work permits are usually issued for a period of up to 12 months and
can be extended for up to 12 months each time. However, the total
working period must not exceed 5 years. If the work period is longer
than 5 years, a new work permit must be applied. A work permit
generally expires when the employment contract is terminated.
Temporary work permits can be issued for up to 3 months to cover a
probationary period for monitoring and evaluating projects or for the
installation and preparation of machinery in accordance with an
equipment sales contract.
The spouse of the holder of a multiple-entry business visa and work
permit does not automatically receive the same type of authorization.
A separate application must be filed at the same time as the
expatriate’s application.
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Appendix

List of government agencies in Lao PDR and contact details
Government agencies
Ministry of Planning and
Investment
Ministry of Industry and
Commerce
(Foreign Trade Policy
Department)

Contact details
Tel: + 856 21 217 012
Website: www.investlaos.gov.la
Tel: +856 21 450 066
Website: www.laoftpd.com

Ministry of Finance

Tel: +856 21 217 025, 242 688

(Tax Department)

Website: www.tax.gov.la

Ministry of Finance
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Tel: + 856 21 911 336
Website: www.mof.gov.la
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Abbreviations

BOL

Bank of the Lao People’s Democratic Republic

CPA
IFRS
IPMC
LAK
LAO PDR
LCPAA

Certified Public Accountant
International Financial Reporting Standards
Investment Promotion and Management Committees
Kip, the Lao PDR’s unit of currency
Lao People’s Democratic Republic
Lao Chamber of Professional Accountants and
Auditors
Law on Investment Promotion
Lao Securities Exchange
Ministry of Finance
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Industry and Commerce
Ministry of Planning and Investment
National Assembly
Special Economic Zones
Value Added Tax

LIP
LSX
MOF
MFA
MOIC
MPI
NA
SEZs
VAT
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Our “Doing Business” booklet series
With a local market saturation and intense competition amongst
domestic players, a business expansion to overseas is increasingly
gaining attention from investors. An effective tax risk management has
posted crucial challenges to many corporations investing in foreign
countries. As a starting point, to be well prepared for your outbound
investment in CLMV+I, read our Doing Business booklet series.
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