คูม่ ือการลงทุนฉบับนี ้จัดทําขึ ้นด้ วยความร่วมมือระหว่างอีวายประเทศไทยและอีวาย
กัม พูช า โดยมี วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อ สรุ ป ภาพรวมการลงทุน ในกัม พูช า ภาษี อ ากรที่
เกี่ยวข้ อง รูปแบบการลงทุน และแนวปฏิบตั ิทางการธุรกิจและการบัญชีในกัมพูชา
ทังนี
้ ้ การตัดสินใจดําเนินธุรกิจในต่างประเทศมีความซับซ้ อนและต้ องอาศัยข้ อมูลเชิง
พาณิชย์ในแต่ละประเทศ นักลงทุนที่สนใจ ควรปรึ กษาผู้เชี่ยวชาญในรายละเอียด
ข้ อมูลในคูม่ ือฉบับนี ้เป็ นข้ อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2560
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A.

A.1

ภาพรวมการลงท ุนในกัมพูชา

ร ูปแบบการดําเนินธ ุรกิจ

บริษัทจํากัด
บริ ษัทจํากัดจัดตังโดยการแบ่
้
งทุนเป็ นหุ้น ทุนจดทะเบียนขันตํ
้ ่า คือ 4 ล้ านเรี ยล (มี
หุ้นอย่างน้ อย 1,000 หุ้น โดยแต่ละหุ้นมีมลู ค่าที่ตราไว้ ไม่ตํ่ากว่า 4,000 เรี ยล)
ในการจัดตังบริ
้ ษัทจํากัด ผู้ก่อการต้ องตรวจสอบชื่อบริ ษัท และยื่นคําขอจดทะเบียน
หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับบริ ษัท และเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายกําหนดกับ
กระทรวงพาณิชย์
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บริ ษัทจํากัดแบ่งเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
►

บริ ษัทจํากัด
บริ ษัทจํากัดต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อย 2 คนขึ ้นไป แต่ไม่เกิน 30 คน โดยผู้ถือหุ้น
อาจเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คลก็ได้

►

บริ ษัทจํากัดที่มีผ้ ถู ือหุ้นรายเดียว
บริ ษัทจํากัดประเภทนี ้จะมีบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลเป็ นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้
เดี ย ว เจ้ า ของบริ ษั ท สามารถแต่ง ตัง้ บุค คลหรื อ กลุ่ม บุค คลชาวกัม พูชาหรื อ
ต่างชาติให้ มีอํานาจกระทําการแทนตนได้

►

บริ ษัทจํากัดมหาชน
บริ ษัทจํากัดมหาชนสามารถออกจําหน่ายหลักทรัพย์ต่อสาธารณะ โดยต้ องมี
กรรมการอย่างน้ อย 3 คน

บริ ษัทในเครื อ คือ บริ ษัทจํากัดที่จดั ตังขึ
้ ้นภายใต้ กฎหมายกัมพูชาโดยมีบริ ษัทต่างชาติ
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 51 ในปั จจุบนั นักลงทุนชาวต่างชาติสามารถเป็ นผู้ถือหุ้นข้ าง
้ ้นในกัมพูชา เว้ นแต่เป็ นการ
มาก หรื อถือหุ้นในอัตราร้ อยละ 100 ในบริ ษัทที่จัดตังขึ
ประกอบธุรกิจต้ องห้ ามสําหรับนักลงทุนต่างชาติ
ห้ างหุ้นส่ วน
ห้ างหุ้นส่วนเป็ นรู ปแบบนิติบคุ คลที่ได้ รับความนิยมเป็ นอย่างมากในกลุม่ ผู้ประกอบ
วิชาชีพ เช่น แพทย์ ทนายความ นักบัญชี สามารถจัดตังขึ
้ ้นโดยการตกลงด้ วยวาจา
หรื อลายลักษณ์อกั ษรระหว่างบุคคลตังแต่
้ 2 คนขึ ้นไป แบ่งออกเป็ นห้ างหุ้นส่วนสามัญ
และห้ างหุ้นส่วนจํากัด

2
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สํานักงานสาขา
บริ ษัทต่างชาติสามารถจัดตังสํ
้ านักงานสาขาเพื่อประกอบธุรกิ จในกัมพูชาได้ โดย
สํานักงานสาขาของบริ ษัทต่างชาตินนั ้ จะถือว่ามีสถานะเป็ นนิติบุคคลเดียวกันกับ
สํานักงานใหญ่ในต่างประเทศ บริ ษัทต่างชาติประสงค์จะจัดตัง้ สํานักงานสาขาใน
กัมพูชาจะต้ องจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ โดยชื่อของสํานักงานสาขาจะต้ องมี
คําว่า “สาขา” แสดงอยูก่ ่อนหรื อหลังชื่อของบริ ษัทแม่
สํานักงานสาขาสามารถประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับสํานักผู้แทน และสามารถ
ประกอบธุ รกิ จที่ ก่ อให้ เกิ ดรายได้ หากธุ รกิ จดังกล่าวไม่เป็ นธุ รกิ จที่ ต้ องห้ ามตาม
กฎหมาย เช่น ซื ้อขายสินค้ า ให้ บริ การ ผลิต ก่อสร้ าง เป็ นต้ น
สํานักงานผู้แทน
สํานักงานผู้แทนจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่สํานักงาน
ใหญ่ในต่างประเทศในการจัดหาวัตถุดบิ และรวบรวมข้ อมูลในกัมพูชา อย่างไรก็ตาม
สํานักงานผู้แทนไม่สามารถดําเนินกิจกรรมอันก่อให้ เกิดรายได้ เช่น ซือ้ ขายสินค้ า
ให้ บริ การ ผลิต ก่อสร้ าง เป็ นต้ น
กิจกรรมที่สาํ นักงานผู้แทนสามารถกระทําได้ ภายใต้ กฎหมายกัมพูชา ได้ แก่
►

การติดต่อลูกค้ าเพื่อแนะนําลูกค้ าให้ แก่สาํ นักงานใหญ่

►

การค้ นคว้ าและรายงานข้ อมูลทางการค้ าให้ แก่สาํ นักงานใหญ่

►

การค้ นคว้ าข้ อมูลทางการตลาด

►

การประชาสัมพันธ์ สินค้ าในงานแสดงสินค้ า และจัดแสดงสินค้ าตัวอย่างใน
สํานักงานหรื องานแสดงสินค้ า
การลงทุนในกัมพูชา 2017
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►

การซื ้อและคงไว้ ซงึ่ สินค้ าเพื่อการจัดแสดงสินค้ า

►

การเช่าสํานักงานและจ้ างแรงงานในกัมพูชา

►

การทําสัญญากับลูกค้ าในกัมพูชาในนามของสํานักงานใหญ่

A.2

ข้อจํากัดในการประกอบธ ุรกิจของนักลงท ุนต่างชาติ

ภายใต้ แนวนโยบายของสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา (Council for the Development
of Cambodia: CDC) แม้ ภาครั ฐ ให้ การสนับสนุนการค้ า แบบเสรี รั ฐ บาลยัง ควบคุม
ธุ ร กิ จ บางประเภทมิ ให้ นัก ลงทุน ต่างชาติ ป ระกอบธุ ร กิ จในกัม พูช า ทัง้ นี เ้ พื่ อการ
คุ้มครองด้ านการสาธารณสุขและสิง่ แวดล้ อมโดยเฉพาะ รวมถึง
►

การผลิตสารที่สง่ ผลต่อระบบประสาทและสารเสพติด

►

การผลิตสารเคมีอนั ตรายและยากําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร

►

การผลิตกระแสไฟฟ้ าจากของเสียนําเข้ าจากต่างประเทศ

►

การตัดไม้ และการแสวงหาประโยชน์จากป่ าไม้

นอกจากนี ้ รัฐบาลกัมพูชายังจํากัดสิทธิชาวต่างชาติสําหรับการถือหุ้นทังหมดในการ
้
ลงทุนเพื่อประกอบกิจการบางประเภท ได้ แก่ เหมืองอัญมณี โรงสีข้าว ทอผ้ าไหม ไม้
แปรรูป และแกะสลักหิน เป็ นต้ น
A.3

ข้อจํากัดในการถือครองที่ดินของนักลงท ุนต่างชาติ

นักลงทุนต่างชาติหรื อนิติบคุ คลต่างชาติไม่สามารถถือครองที่ดินในกัมพูชาได้ หากแต่
สามารถทําสัญญาเช่าที่ดินระยะสันซึ
้ ง่ สามารถต่ออายุสญ
ั ญาเช่าได้ หรื อเช่าที่ดินเป็ น
ระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี
4
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สําหรับอาคาร ชาวต่างชาติสามารถเป็ นเจ้ าของอาคารหลายชันได้
้ ตงแต่
ั ้ ชนที
ั ้ ่ 2 เป็ น
ต้ นไป เนื่องจากอาคารชัน้ ที่ 1 (Ground floor) และชัน้ ใต้ ดินนันสงวนไว้
้
ให้ บคุ คลผู้มี
สัญชาติกัมพูชาเท่านัน้ นอกจากนี ้ ชาวต่างชาติยงั ไม่สามารถเป็ นเจ้ าของอาคารซึ่ง
้ ใ่ นเขต
ตังอยู
้ ใ่ นระยะ 30 กิโลเมตรจากชายแดนกัมพูชาได้ เว้ นแต่อาคารดังกล่าวตังอยู
เศรษฐกิจพิเศษ เขตชุมชนเมือง และพื ้นที่อื่นตามที่รัฐบาลกําหนด
A.4

สิทธิประโยชน์แก่นกั ลงท ุน

สภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาเป็ นหน่วยงานให้ การสนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนชาว
กั ม พู ช าและต่ า งชาติ ภ ายใต้ โครงการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (Qualified Investment
้
จ
Projects: QIPs) นอกเหนือจากนี ้ รัฐบาลกัมพูชายังจัดตังคณะกรรมการเขตเศรษฐกิ
พิเศษประจํากัมพูชาเพื่ออํานวยความสะดวกต่างๆ ให้ แก่นกั ลงทุนตามนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษอีกด้ วย
เงือ่ นไข
นักลงทุนต่างชาติสามารถขอรับสิทธิประโยชน์จากสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชาได้ โดย
การยื่นคําขอจดทะเบียนและอนุมตั ิเป็ นโครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน หาก
เป็ นโครงการทีเ่ ข้ าเงื่อนไข
เงื่อนไขที่สาํ คัญอย่างหนึง่ คือ นักลงทุนต่างชาติจะต้ องมีเงินลงทุนในธุรกิจที่ขอรับการ
ส่งเสริ มการลงทุนไม่น้อยกว่าเงินลงทุนขันตํ
้ ่าตามข้ อกําหนด ทังนี
้ ้มูลค่าเงินลงทุนขัน้
ตํ่าอาจอยูใ่ นช่วงตังแต่
้ 410 ล้ านถึง 32,000 ล้ านเรี ยล แตกต่างกันตามประเภทธุรกิจ
เช่น เงินลงทุนไม่ตํ่ากว่า 2,000 ล้ านเรี ยล สําหรับการประกอบธุรกิจผลิตเสื ้อผ้ า
ทัง้ นี ้ หากเป็ นโครงการที่มีเงิ นลงทุนไม่เกิ น 8,200 ล้ านเรี ยล สามารถยื่นคําขอจด
ทะเบียนและอนุมตั กิ บั คณะกรรมการประจําจังหวัดที่โครงการลงทุนดังกล่าวตังอยู
้ ่
การลงทุนในกัมพูชา 2017
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สิทธิประโยชน์ ด้านภาษีอากร
สิทธิประโยชน์ด้านภาษี อากรหลัก คือ การยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และการคิดค่า
เสือ่ มราคาในอัตราพิเศษ โดยจะสามารถเลือกจะใช้ สทิ ธิได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึง่
►

►

ในกรณีที่โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนเลือกรับสิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้
นิติบุคคล โครงการดังกล่าวจะได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบุคคลสําหรับกําไร
สุทธิที่เกิดจากกิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3
ปี ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวจะเริ่ มนับจากวันที่โครงการเริ่ มมีกําไรและ/หรื อเริ่ มมี
รายได้ อย่างไรก็ดี ธุรกิจบางประเภทรัฐบาลอาจพิจารณาให้ สทิ ธิยกเว้ นภาษีเงิน
ได้ นิติบคุ คลเป็ นระยะเวลาเพิ่มขึ ้นอีก 2 ปี ถึง 3 ปี แล้ วแต่กรณี
ในกรณีที่โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนเลือกรับสิทธิคิดค่าเสื่อมราคาใน
อัตราพิเศษ โครงการดังกล่าวจะสามารถหักค่าเสือ่ มราคาได้ ในอัตราร้ อยละ 40
ของมูลค่าทรัพย์สนิ ที่มีรูปร่างที่ใช้ ในกระบวนการผลิตสินค้ า

นอกจากนี ้ โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนทุกโครงการยังได้ รับยกเว้ นภาษี ขนั ้
ตํ่า อากรขาเข้ า และอากรขาออก
โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนต้ องยื่นคําขอรับหนังสือรับรองสิทธิ ประโยชน์
(Certificate of Compliance: CoC) เป็ นรายปี จากสภาเพื่อการพัฒนากัมพูชา ซึ่งเป็ น
เอกสารที่รับรองว่าโครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนได้ ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดของ
กฎหมาย โครงการจึงจะสามารถใช้ สทิ ธิประโยชน์ทางการลงทุนได้
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โครงการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและการส่งออก รัฐบาลกัมพูชาได้ จัดตังเขตเศรษฐกิ
้
จพิเศษ
้ ฐานและสิ่ ง อํ า นวย
(Special Economic Zone: SEZ) ซึ่ ง มี ร ะบบสาธารณู ป โภคพื น
ความสะดวกที่จําเป็ นต่อการดําเนินงานของโครงการลงทุนจากต่างชาติ
โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนที่ตงั ้ อยู่ในเขตเศรษฐกิ จพิเศษจะได้ รั บ สิทธิ
ประโยชน์ ดังนี ้
►

►

สิทธิประโยชน์ด้านภาษี อากรเช่นเดียวกับโครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน
ที่กล่าวข้ างต้ น
ภาษี มูล ค่าเพิ่ มร้ อยละ 0 สํา หรั บ การนํ าเข้ า สินค้ าและวัตถุดิบ เข้ ามาในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ อย่างไรก็ตาม หากต่อมาสินค้ าและวัตถุดิบดังกล่าวถูกนําเข้ า
มายังกัมพูชา นักลงทุนจะต้ องเสียภาษี มลู ค่าเพิ่มตามมูลค่าการนําเข้ า

เขตเศรษฐกิจพิเศษในกัมพูชา
เขตเศรษฐกิจพิเศษหลักในกัมพูชา ได้ แก่
►

เขตเศรษฐกิจพิเศษดราก้ อนคิง (Dragon King SEZ) จังหวัดสวายเรี ยง

►

เขตเศรษฐกิจพิเศษเอชเคที (H.K.T SEZ) จังหวัดพระสีหนุ

►

เขตเศรษฐกิจพิเศษกัมปอต (Kampot SEZ) จังหวัดกัมปอต

►

เขตเศรษฐกิจพิเศษแมนแฮตตัน (Manhattan SEZ) จังหวัดสวายเรี ยง

►

เขตเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง (Neang Kok Koh Kong SEZ) จังหวัดเกาะกง

►

เขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญ (Phnom Pehn SEZ) กรุงพนมเปญ
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►

►
►

►

►

เขตเศรษฐกิจพิเศษปอยเปตโอเนียง (Poi Pet O’Neang SEZ) จังหวัดบันเมียน
เจย
เขตเศรษฐกิจพิเศษซานโกปอยเปต (Sanco Poi Pet SEZ) จังหวัดบันเมียนเจย
เขตเศรษฐกิจพิเศษท่าเรื อนํ ้าลึกสีหนุ (Sihanoukville Port SEZ) จังหวัดพระสี
หนุ
เขตเศรษฐกิจพิเศษสีหนุวิลล์ 1 (Sihanoukville SEZ 1) และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สีหนุวิลล์ 2 (Sihanoukville SEZ 2) จังหวัดพระสีหนุ
เขตเศรษฐกิ จพิเศษชานตงซันเชล (Shandong Sunshell SEZ ) จังหวัดสวาย
เรี ยง

►

เขตเศรษฐกิจพิเศษสุวรรณภูมิ (Suvannaphum SEZ) จังหวัดกันดาล

►

เขตเศรษฐกิจพิเศษไทเซง บาเวต (Tai Seng Bavet SEZ) จังหวัดสวายเรี ยง

ความคุ้มครองการลงทุน
นักลงทุนต่างชาติจะได้ รับความคุ้มครอง ดังต่อไปนี ้
►

การปฏิบตั ิกบั นักลงทุนต่างชาติเสมือนกับนักลงทุนในประเทศ ยกเว้ นข้ อกําหนด
เรื่ องการถือครองที่ดิน

►

นโยบายการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ

►

การควบคุมราคา

►

การควบคุมการแลกเปลีย่ นเงินตรา
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ข้ อจํากัดในการประกอบธุรกิจของนักลงทุนต่ างชาติ
นักลงทุนต่างชาติจะไม่ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ ด้านการส่งเสริ มการลงทุนสําหรั บการ
ประกอบธุรกิจบางประเภทอันได้ แก่
►

ค้ าขาย เช่น ค้ าส่ง ค้ าปลีก ร้ านค้ าปลอดภาษี

►

ธนาคารและบริ การทางการเงิน

►

สือ่ และสิง่ พิมพ์ เช่น การสร้ างภาพยนตร์ หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุกระจายเสียง

►

บริ การวิชาชีพ

►

ธุรกิจการพนัน

►

การบริ การท่องเที่ยว

►

ธุรกิจที่จํานวนเงินลงทุนน้ อยกว่ามูลค่าเงินลงทุนขันตํ
้ ่า

การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา
กัมพูชาไม่มีการควบคุมการโอนเงินไปต่างประเทศหากกระทําผ่านธนาคารพาณิชย์ที่
ได้ รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ธนาคารพาณิชย์ผ้ ูดําเนินการโอนเงินดังกล่าวมีหน้ าที่
รายงานต่อธนาคารแห่งชาติกมั พูชาเมื่อมูลค่าเงินโอนมากกว่า 41 ล้ านเรี ยล
โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนสามารถโอนหรื อจ่ายเงินไปต่างประเทศได้ อย่าง
เสรี สําหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้ องกับโครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน รวมถึงการ
ชําระเงินสําหรับการนําเข้ าสินค้ าและบริ การ การชําระค่าสิทธิ และค่าบริ หารจัดการ
การชําระคืนเงินกู้ ดอกเบี ้ยเงินกู้ และการจ่ายคืนเงินทุนและเงินปั นผล
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B.

B.1

ภาษีอากร

ภาษีเงินได้นิติบ ุคคล
ประเภทภาษี

อัตราภาษี (ร้ อยละ)

ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล (Tax on Income: TOI)

20

ภาษี เงินได้ จากการโอนสินทรัพย์

20

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย สําหรับเงินได้ ที่จ่ายให้ กบั ผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นกัมพูชา
ดอกเบี ้ยจ่ายให้ กบั ผู้รับทีไ่ ม่ใช่ธนาคารและสถาบันเพื่อการ
ออมทรัพย์ในกัมพูชา

15

ดอกเบี ้ยเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่ประจําที่จ่ายจากธนาคาร
หรื อสถาบันเพื่อการออมทรัพย์ในกัมพูชา

4

ดอกเบี ้ยเงินฝากประจําที่จ่ายจากธนาคารหรื อสถาบันเพื่อการ
ออมทรัพย์ในกัมพูชา

6
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ประเภทภาษี

อัตราภาษี (ร้ อยละ)

ค่าสิทธิ

15

ค่าเช่าสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์

10

ค่าบริ การ (สําหรับการบริ หารจัดการ การให้ คําปรึกษาและ
บริ การอื่นๆ ที่คล้ ายคลึงกัน) ที่จ่ายให้ กบั บุคคลธรรมดา

15

ภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่าย สําหรับเงินได้ ที่จ่ายให้ กบั ผู้ที่มิได้ มีถิ่นที่อยูใ่ นกัมพูชา
ดอกเบี ้ยที่จ่ายจากนิติบคุ คลผู้มถี ิ่นที่อยูใ่ นกัมพูชา

14

เงินปั นผลที่จ่ายจากนิติบคุ คลผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นกัมพูชา

14

เงินได้ จากการให้ บริ การในกัมพูชา

14

ค่าบริ หารจัดการและเทคนิคที่จา่ ยจากบุคคลผู้มีถิ่นที่อยูใ่ น
กัมพูชา

14

เงินได้ จากสังหาริ มทรัพย์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่อยูใ่ นกัมพูชา

14

ค่าสิทธิจากการใช้ หรื อสิทธิท่จี ะใช้ ทรัพย์ที่ไม่มีรูปร่างที่จ่าย
จากบุคคลหรื อสถานประกอบการถาวรซึง่ มีถิ่นที่อยูใ่ นกัมพูชา

14

กําไรจากการขายหรื อการโอนประโยชน์ในอสังหาริ มทรัพย์ที่
ตังอยู
้ ใ่ นกัมพูชา

14

ค่าเบี ้ยประกันภัย

14

เงินได้ จากการดําเนินธุรกิจของสถานประกอบการถาวรใน
กัมพูชาของบุคคลผู้มิได้ มีถิ่นที่อยูใ่ นกัมพูชา

14

กําไรจากการขายสังหาริ มทรัพย์ซง่ึ เป็ นทรัพย์ในการดําเนิน
ธุรกิจของสถานประกอบการถาวรในกัมพูชา

14
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นิติบุคคลซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชาจะต้ องนําเงินได้ จากการประกอบกิจการทัว่ โลกมา
รวมคํ านวณเพื่อเสียภาษี เงิ นได้ นิ ติบุคคล ในขณะที่ นิ ติ บุคคลซึ่งมิได้ มีถิ่นที่อยู่ใน
กัมพูชาจะต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลเฉพาะเงินได้ จากแหล่งเงินได้ ในกัมพูชาเท่านัน้
นิติบุคคลที่จัดตังเพื
้ ่อดําเนินธุรกิจ บริ หารจัดการ หรื อมีสํานักงานประกอบธุรกิจใน
กัมพูชาจะถือว่าเป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชา อย่างไรก็ดี นิติบุคคลต่างประเทศที่มิได้
ประกอบกิจการในกัมพูชาเพียงแต่ได้ รับเงินได้ จากแหล่งเงินได้ ในกัมพูชาไม่ถือว่าเป็ น
ผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นกัมพูชา
อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในปั จจุบนั คือ ร้ อยละ 20
เงินได้ จากการประกอบกิจการนํ ้ามันและก๊ าซธรรมชาติตามสัญญาแบ่งปั นผลผลิต
และเงินได้ จากการใช้ ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม้ สินแร่ ทองคํา และหินมีคา่
จะต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 30
บริ ษัทประกันภัยที่ดําเนินธุรกิจประกันภัย ประกันทรัพย์สิน หรื อการประกันภัยอื่นๆ
จะต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 5 สําหรับเบี ้ยประกันก่อนหักรายจ่าย
อย่างไรก็ ตาม บริ ษั ทประกันภัยที่ ดํ าเนิ นธุ รกิ จเกี่ ยวกับการประกันชี วิต หรื อ การ
ประกัน ในรู ป แบบของการออมเงิ น และผลิ ต ภัณ ฑ์ อื่ น ๆ ของบริ ษั ท ประกัน ที่ ไ ม่
เกี่ยวข้ องกับการประกันภัยทรัพย์สนิ ต้ องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20
ภาษีข้ันตํ่า
บริ ษัทที่ไม่ได้ จดั ทําบัญชีตามที่กฎหมายกําหนดจะต้ องเสียภาษีขนตํ
ั ้ ่า (Minimum tax)
ภาษี ขัน้ ตํ่าเป็ นภาษี ท่ีถูกจัดเก็ บแยกต่างหากจากภาษี เงิ นได้ นิติ บุคคล โดยจะถูก
้ รวมกับภาษี ทกุ ประเภท ยกเว้ น
จัดเก็บในอัตราร้ อยละ 1 ของรายรับของธุรกิจรวมทังปี
12
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ภาษี มลู ค่าเพิ่ม ทังนี
้ ้ หากภาระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลมากกว่าภาษี ขนตํ
ั ้ ่า ผู้มีหน้ าที่เสีย
ภาษี จะไม่ต้องเสียภาษี ขนตํ
ั ้ ่า
ภาษีเงินได้ นิติบุคคลส่ วนเพิ่มจากการจ่ ายเงินปั นผล
การจ่ายเงิ นปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นทัง้ ในและต่างประเทศ จะต้ องเสียภาษี เงิ นได้ นิ ติ
บุ ค คลส่ ว นเพิ่ ม จากการจ่ า ยเงิ นปั นผล
Distribution: APTDD)

(Additional Profit Tax on Dividend

ในอัตราร้ อยละ 20 หากเงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรที่ยงั

มิได้ เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 หรื อร้ อยละ 30 แล้ วแต่กรณี
กําไรจากการโอนสินทรั พย์
กําไรจากการขายทรัพย์สินของกิจการถือเป็ นเงินได้ ที่ต้องเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลใน
อัตราร้ อยละ 20
เงินได้ พึงประเมิน
กําไรที่จะต้ องนํามาคํานวณเสียภาษี เงินได้ นิติบุคคล คือ ผลต่างระหว่างรายได้ และ
รายจ่ายทางภาษี ที่เกิดจากการดําเนินกิจการ ทังนี
้ ้ เงินได้ ที่ต้องนํามาคํานวณเพื่อเสีย
ภาษี เงิ นได้ นิ ติ บุคคล รวมถึ ง เงิ นได้ จากการดํ าเนิ นธุ รกิ จ กํ าไรจากการจํ าหน่าย
ทรัพย์สนิ ดอกเบี ้ย ค่าสิทธิ และค่าเช่า เป็ นต้ น
รายจ่ ายทางภาษี
รายจ่ายทางภาษี เป็ นรายจ่ายที่เกิดจากการดําเนินกิจการ ซึ่งอาจมีข้อจํากัดสําหรับ
รายจ่ายบางประเภท ได้ แก่
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►

เงินบริ จาคเพื่อการกุศลให้ แก่องค์กรที่กําหนด ไม่เกินร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ
ทางภาษี ก่อนหักเงินบริ จาค

►

ค่าเสือ่ มราคา ซึง่ คํานวณด้ วยวิธีและตามอัตราค่าเสือ่ มราคาที่กําหนด

►

ดอกเบี ้ยจ่าย หากเป็ นไปตามข้ อกําหนดเฉพาะสําหรับการกู้ยืม

รายจ่ ายต้ องห้ าม
รายจ่ายต้ องห้ ามในการคํานวณภาษี เงินได้ นิติบคุ คล รวมถึง
►

►

►

►

รายจ่ายกิจกรรมนันทนาการ สันทนาการ และความบันเทิง และรายจ่ายสําหรับ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้ อง
ผลขาดทุนจากการขายหรื อโอนทรัพย์สนิ ทังทางตรงและทางอ้
้
อมระหว่างบริษัท
ในเครื อ
ภาษี ท่ีชําระขาด เบี ้ยปรับ และดอกเบี ้ยจากการจ่ายภาษี ลา่ ช้ าเนื่องจากการไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมายภาษี อากร
เงิ นบริ จาค เงิ นช่วยเหลือ หรื อเงิ นให้ เปล่าที่ให้ แก่องค์กรอื่นนอกเหนือจากที่
กําหนดไว้

เงินสํารองทางบัญชี
เงินสํารองทางบัญชีถือเป็ นรายจ่ายต้ องห้ าม อย่างไรก็ดี เงินสํารองหนี ้สงสัยจะสูญที่
ธนาคารหรื อสถาบันเพื่อการออมทรัพย์ในกัมพูชากันไว้ สามารถถือเป็ นรายจ่ายทาง
ภาษี ได้

14
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ค่ าเสื่อมราคาและการตัดจําหน่ าย
ตารางด้ านล่างแสดงวิธีการคํานวณหักค่าเสื่อมราคาและอัตราค่าเสื่อมราคาของ
สินทรัพย์แต่ละประเภท
ประเภทสินทรัพย์

วิธีคาํ นวณ

อัตรา (ร้ อยละ)

เส้ นตรง

5

คอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ
อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ใน
การขนถ่ายข้ อมูล

ยอดลดลง

50

รถยนต์ รถบรรทุก เครื่ องตกแต่ง และ
อุปกรณ์สาํ นักงาน

ยอดลดลง

25

ทรัพย์สนิ ที่มีรูปร่าง

ยอดลดลง

20

อาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง

โครงการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนสามารถเลือกคิดค่าเสื่อมราคาในอัตราร้ อยละ
40 ในปี ที่ซื ้อทรัพย์สินหรื อในปี แรกที่นําทรัพย์สินมาใช้ ทังนี
้ ้ หากโครงการที่ได้ รับการ
ส่งเสริ มการลงทุนเลือกใช้ สิทธิยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล โครงการจะไม่สามารถใช้
อัตราค่าเสือ่ มราคาในอัตราพิเศษได้
สินทรั พย์ ไม่มี ตัวตน เช่ น สิทธิ บัตร ลิขสิทธิ์ รู ปเขี ยน แบบจํ าลอง และแฟรนไชส์
สามารถตัดจําหน่ายตามอายุการใช้ งานด้ วยวิธีเส้ นตรงตามอายุการใช้ งาน หรื อ10 ปี
หากไม่มีการกําหนดอายุการใช้ งาน

การลงทุนในกัมพูชา 2017
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การบรรเทาภาระภาษีต่างประเทศ
กิจการสามารถนําภาษี ที่ถกู จัดเก็บในต่างประเทศมาเครดิตกับภาษี เงินได้ ในกัมพูชา
ได้ หากมีเอกสารแสดงการชําระภาษี ในต่างประเทศ
ขาดทุนสะสมยกมา
ผลขาดทุนไม่สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ทางภาษี สําหรับรอบระยะบัญชีที่ผ่านมาได้
แต่สามารถยกไปใช้ ได้ ภายใน 5 รอบระยะบัญชีถดั ไป หากเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี ้
►

ได้ บนั ทึกผลขาดทุนสะสมในแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ นิติบคุ คลและเอกสาร
ทางบัญชี

►

ไม่มีการเปลีย่ นแปลงผู้ถือหุ้น

►

ไม่มีการเปลีย่ นวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ

►

ไม่ถกู ประเมินภาษี โดยกรมสรรพากร

การใช้ ผลขาดทุนระหว่ างบริษัทในเครือ
กัมพูชาไม่อนุญาตให้ บริ ษัทในเครื อนําส่งแบบแสดงรายการภาษี เงิ นได้ นิติ บุคคล
รวมกัน นอกจากนี ้ ผลขาดทุนของบริ ษัทหนึ่งไม่สามารถนํามาหักเป็ นรายจ่ายของ
บริ ษัทในเครื ออีกบริ ษัทหนึง่ ได้
ข้ อกําหนดเฉพาะสําหรั บการกู้ยมื
กัมพูชาอนุญาตให้ มีการกู้ยืมเงินโดยไม่คิดดอกเบี ้ยหรื อคิดดอกเบี ้ยในอัตราที่ตํ่ากว่า
อัตราดอกเบี ้ยตลาด อย่างไรก็ตาม ดอกเบี ้ยจ่ายจะสามารถถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี
ตามเงื่อนไขดังนี ้
16
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►

►

ดอกเบี ้ยจ่ายให้ แก่บุคคลหรื อบริ ษัทที่ไม่เกี่ยวข้ องกันสามารถถือเป็ นรายจ่าย
ทางภาษี ได้ ไม่เกินร้ อยละ 120 ของอัตราดอกเบี ้ยตลาดในวันกู้ยืม
ดอกเบี ้ยที่จ่ายให้ แก่บริ ษัทในเครื อสามารถถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี ได้ ไม่เกิน
อัตราดอกเบี ้ยตลาดในวันกู้ยืม

กรมสรรพากรจะประกาศอัตราดอกเบี ้ยตลาดสําหรับอ้ างอิงเพื่อการคํานวณดอกเบี ้ยที่
ถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี ทังนี
้ ้ ในปี 2559 อัตราดอกเบี ้ยตลาดสําหรับการกู้ยืมเงิ น
สกุลดอลลาร์ สหรัฐและสกุลเรี ยลเท่ากับร้ อยละ 9.47 ต่อปี และร้ อยละ 15.24 ต่อปี
ตามลําดับ
นอกจากนี ้ ยังจํากัดจํานวนดอกเบี ้ยที่สามารถนํามาหักเป็ นรายจ่ายทางภาษี ได้ ไม่เกิน
ร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิ (รวมดอกเบี ้ยรับ ก่อนดอกเบี ้ยจ่าย) จํานวนดอกเบี ้ยจ่ายที่
เกินกว่าข้ อกําหนดข้ างต้ นจะสามารถถือเป็ นรายจ่ายทางภาษี ในรอบระยะเวลาบัญชี
ถัดไปได้ ทังนี
้ ้ ต้ องไม่เกินเพดานที่กําหนดไว้
บริ ษัทจะต้ องแจ้ งธุรกรรมการกู้ยืมเงิ นพร้ อมทัง้ แนบสัญญาการกู้ยืมหรื อเอกสารที่
เกี่ยวข้ องให้ กบั กรมสรรพากรภายใน 30 วันนับจากวันกู้ยืม ไม่เช่นนัน้ บริ ษัทผู้ก้ เู งิน
จะต้ องนําเงินกู้ยืมดังกล่าวมารวมคํานวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ
20

การนําส่ งแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ นิติบุคคล
ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี ต้องนําส่งแบบแสดงรายการภาษี เงินได้ นิติบุคคลและ/หรื อแบบ
แสดงรายการภาษี ขนตํ
ั ้ ่าประจําปี พร้ อมกับงบการเงินและข้ อมูลธุรกรรมระหว่างบริ ษัท
ในเครื อ ให้ กับ กรมสรรพากรภายใน 3 เดื อ นนับ จากวัน สิ น้ รอบระยะเวลาบัญ ชี
นอกจากนี ้ ยังต้ องชําระภาษี เงินได้ นิติบคุ คลล่วงหน้ าเป็ นรายเดือนในอัตราร้ อยละ 1
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ของรายรับรวมกับภาษี ทุกประเภทยกเว้ นภาษี มลู ค่าเพิ่ม ภายในวันที่ 20 ของเดือน
ถัดไป ซึง่ สามารถนํามาเครดิตกับภาษี เงินได้ นิติบคุ คลหรื อภาษี ขนตํ
ั ้ ่าประจําปี ได้
นิติบคุ คลที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจะได้ รับยกเว้ นมิต้องชําระภาษี เงินได้ นิติ
บุคคลล่วงหน้ ารายเดือนข้ างต้ น
อนุสัญญาภาษีซ้อน
กัมพูชาลงนามอนุสญ
ั ญาภาษี ซ้ อนกับสิงคโปร์ และสาธารณรั ฐประชาชนจี นในปี
2559 และกับบรู ไนในปี 2560 อย่างไรก็ดี ยังไม่มีผลบังคับใช้ สําหรับอนุสญ
ั ญาภาษี
ซ้ อนระหว่างกัมพูชากับประเทศไทยนัน้ คาดว่าจะมีการลงนามภายในปี 2560
B.2

ภาษีเงินได้บ ุคคลธรรมดา

ผู้มีหน้ าที่เสียภาษี
กัมพูชายังไม่มีการจัดเก็บภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดา อย่างไรก็ตาม บุคคลผู้มีถิ่นที่อยู่
ในกัมพูชาและบุคคลผู้ที่มิได้ มีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชามีหน้ าที่เสียภาษี เงินเดือน (Tax on
Salary: ToS) สํ า หรั บ เงิ น ได้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการจ้ า งงานและภาษี เ งิ น ได้ ห ัก ณ ที่ จ่ า ย
สําหรับเงินได้ บางประเภท
บุคคลผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นกัมพูชาเสียภาษี เงินเดือนสําหรับเงินได้ ที่ได้ รับจากการจ้ างงานทัง้
จากในกัมพูชาและต่างประเทศ ส่วนบุคคลผู้ที่ มิ ได้ มี ถิ่ นที่ อยู่ในกัมพูชาเสียภาษี
เงินเดือนเฉพาะเงินได้ ที่ได้ รับจากการจ้ างงานในกัมพูชาเท่านัน้
บุคคลธรรมดาที่มีที่อยู่อาศัยหรื อพํานักอยู่ในกัมพูชามากกว่า 183 วันในระยะเวลา
12 เดือนใดๆ จะถือเป็ นผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นกัมพูชา

18
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เงินได้ จากการจ้ างแรงงาน
เงินได้ ที่ลกู จ้ างต้ องเสียภาษี เงินเดือน ได้ แก่ เงินเดือน ค่าตอบแทน ค่าแรง เงินโบนัส
ค่าล่วงเวลา และค่าชดเชยต่างๆ ทังที
้ ่เป็ นตัวเงินและประโยชน์ที่ได้ รับจากการจ้ างงาน
อื่นที่อาจตีมลู ค่าได้ รวมถึงเงินเบิกล่วงหน้ าและเงินกู้
ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ ที่ลกู จ้ างได้ รับยังถือเป็ นเงินได้ ที่ต้องเสียภาษี ประโยชน์เพิ่ม
พนักงาน (Tax on Fringe Benefits: ToFB)
เงินได้ จากการจ้ างงานและผลประโยชน์ อื่นๆ ได้ รับในสกุลเงิ นต่างประเทศ จะต้ อง
แปลงค่าเป็ นสกุลเงินเรี ยลเพื่อการคํานวณภาษี
เงินได้ ที่ได้ รับยกเว้ น ได้ แก่
►

เงินเบิกคืนสําหรับค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการจ้ างแรงงาน

►

ค่าชดเชยจากการเลิกจ้ างในจํานวนไม่เกินที่กฎหมายแรงงานกําหนด

►

ค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด

►

เบี ้ยเลี ้ยงพนักงานสําหรับการทํางานนอกสถานที่

►

ค่าเครื่ องแบบพิเศษหรื ออุปกรณ์ทางวิชาชีพ

►

เงินเดือนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา บุคลากรทางการฑูต
และบุคลากรในองค์กรให้ ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ

นายจ้ างมี หน้ าที่ หักภาษี เงิ นเดื อนจากเงิ นเดื อนที่ จ่ ายให้ แก่ บุคคลผู้มี ถิ่ นที่ อ ยู่ใ น
กัมพูชาในอัตราภาษี ก้าวหน้ าดังต่อไปนี ้

การลงทุนในกัมพูชา 2017
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เงินได้ ต่อเดือน (เรียล)

อัตราภาษี (ร้ อยละ)

1,000,000 หรื อน้ อยกว่า

0

1,000,001 ถึง 1,500,000

5

1,500,001 ถึง 8,500,000

10

8,500,001 ถึง 12,500,000

15

12,500,001 หรื อมากกว่า

20

บุคคลผู้ที่มิได้ มีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชาจะต้ องเสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 เฉพาะเงินได้
จากแหล่งเงินได้ ในกัมพูชาเท่านัน้
ภาษีประโยชน์ เพิ่มพนักงาน
ภาษี ประโยชน์ เพิ่ มพนักงานจะจัดเก็ บจากผลประโยชน์ อื่ นๆ ที่ ลูกจ้ างได้ รั บจาก
นายจ้ าง เช่ น ยานพาหนะของบริ ษั ท เพื่ อ ประโยชน์ ส่ว นตัว ที่ พัก อาศัย อาหาร
สาธารณูปโภค ของใช้ ส่วนตัว เงินกู้ดอกเบี ้ยตํ่า ส่วนลดการซื ้อสินค้ า การสนับสนุน
การศึกษา (ยกเว้ นการฝึ กอบรมที่เกี่ยวข้ องกับการทํางาน) เบี ้ยประกันและเงินสมทบ
เงินบํานาญที่เกินจากอัตราที่ระบุไว้ ในกฎหมายแรงงาน
ลูกจ้ างผู้ได้ รับประโยชน์เพิ่มดังกล่าวจะต้ องเสียภาษี ประโยชน์เพิ่มพนักงานในอัตรา
ร้ อยละ 20 ของมูลค่าตลาดประโยชน์ที่ได้ รับรวมภาษี ที่เกี่ยวข้ อง
อย่างไรก็ ตาม ประโยชน์ เพิ่มดังต่อไปนีจ้ ะได้ รับการยกเว้ นภาษี หากนายจ้ างนําส่ง
เอกสารเกี่ยวกับนโยบายประโยชน์ส่วนเพิ่มของกิจการให้ กบั กรมสรรพากร ทังนี
้ ้ ไม่
เกินจํานวนที่กฎหมายกําหนด
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►

ค่าเดินทางสําหรับการเดินทางไป-กลับระหว่างที่พกั กับที่ทํางาน ค่าครองชีพ
หรื อที่พกั ในบริ เวณที่ทํางาน

►

ค่าอาหารที่ให้ ลกู จ้ างทุกคน

►

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมหรื อกองทุนประกันสุขภาพ

►

เบี ้ยประกันชีวิตหรื อเบี ้ยประกันสุขภาพที่ให้ ลกู จ้ างทุกคน

►

ค่าเลี ้ยงดูบตุ ร

►

เงินชดเชยจากการเลิกจ้ างหรื อค่าสินไหมทดแทนกรณีไล่ออก

เงินได้ จากการประกอบธุรกิจส่ วนตัวและการลงทุน
เงินได้ จากการลงทุนหรื อประกอบธุรกิจส่วนตัวและส่วนแบ่งกําไรที่ได้ รับจากกิจการที่
ไม่ใช่นิติบุคคล (เช่น ห้ างหุ้นส่วนสามัญ) จะต้ องเสียภาษี บุคคลธรรมดาในอัต รา
ก้ าวหน้ าตัง้ แต่ร้ อยละ 0 ถึ งร้ อยละ 20 อย่างไรก็ ตาม ในปั จจุบันกัมพูชายัง ไม่ มี
มาตรการในการจัดเก็บภาษี ดงั กล่าว
เงินได้ สุทธิ (เรียล)

อัตราภาษี (ร้ อยละ)

12,000,000 หรื อน้ อยกว่า

0

12,000,001 ถึง 18,000,000

5

18,000,001 ถึง 102,000,000

10

102,000,001 ถึง 150,000,000

15

150,000,001 หรื อมากกว่า
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การจ่ายเงินได้ ให้ กบั บุคคลผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นกัมพูชา จะต้ องหักภาษี ณ ที่จ่าย ดังนี ้
►
►

►

►

ร้ อยละ 15 สําหรับค่าสิทธิและค่าบริ การ
ร้ อยละ 4 และร้ อยละ 6 สําหรับดอกเบี ้ยเงินฝากแบบไม่ประจําและแบบประจํา
ที่จ่ายโดยธนาคารในประเทศ ตามลําดับ
ร้ อยละ 15 สํ า หรั บ ดอกเบี ย้ ที่ จ่ า ยจากบุค คลผู้มี ถิ่ น ที่ อ ยู่ใ นกัม พูช าที่ ไ ม่ใ ช่
ธนาคาร
ร้ อยละ 10 สําหรับค่าเช่า

บุคคลผู้ที่มิได้ มีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชาจะต้ องเสียภาษี เงินได้ หกั ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ
14 เมื่อได้ รับเงินได้ ดงั ต่อไปนี ้
►

ดอกเบี ้ยและเงินปั นผลที่จ่ายจากนิติบคุ คลในกัมพูชา

►

ค่าบริ การจากการให้ บริ การที่ทําในกัมพูชา

►

►
►

ค่าบริ การด้ านงานบริ หาร และค่าบริ การทางเทคนิคที่จ่ายจากผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ใน
กัมพูชา
เงินได้ เนื่องจากสังหาริ มทรัพย์หรื ออสังหาริ มทรัพย์ที่อยูใ่ นกัมพูชา
ค่าสิทธิเนื่องจากการใช้ หรื อการให้ สิทธิในการใช้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่จ่ายจาก
บุคคลผู้มีถิ่นที่อยูห่ รื อสถานประกอบการถาวรในกัมพูชา

►

กําไรจากการขายหรื อโอนกรรมสิทธิในอสังหาริ มทรัพย์ในกัมพูชา

►

เบี ้ยประกันภัยในกัมพูชา

►

เงินได้ จากการประกอบธุรกิจของสถานประกอบการถาวรในกัมพูชา

►

กําไรจากการขายสังหาริ มทรัพย์ของสถานประกอบการถาวรในกัมพูชา
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กําไรจากการโอนสินทรั พย์
กัมพูชายังไม่มีมาตรการในการจัดเก็บภาษี จากกําไรจากการโอนสินทรัพย์ของบุคคล
ธรรมดา
ค่ าลดหย่ อน
ผู้มีเงินได้ สามารถหักค่าลดหย่อนสําหรับคู่สมรสและบุตรได้ จํานวน 150,000 เรี ยล
ต่อคนต่อเดือน
การบรรเทาภาระภาษีต่างประเทศ
หากบุคคลผู้มีถิ่นที่อยูใ่ นกัมพูชาได้ รับเงินได้ จากการทํางานในต่างประเทศ และได้ เสีย
ภาษี เงินได้ ในประเทศแหล่งเงินได้ นนั ้ ภาษี เงินได้ ที่จ่ายในต่างประเทศแล้ วนันสามารถ
้
นํามาเครดิตกับภาษี ที่ต้องชําระในกัมพูชาได้
การชําระภาษีและการยืน่ แบบแสดงรายการ
นายจ้ างหรื อตัวแทนของนายจ้ างมีหน้ าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายเมื่อจ่ายเงินได้ จากการจ้ าง
แรงงานให้ กับลูกจ้ าง และนํ าส่งแบบแสดงรายการภาษี เงิ นเดื อนและแบบแสดง
รายการภาษี เ งิ น ได้ หัก ณ ที่ จ่ า ย พร้ อมนํ า ส่ง ภาษี ดัง กล่า วเป็ นรายเดื อ นให้ แก่
กรมสรรพากร ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป โดยไม่ต้องนําส่งแบบแสดงรายการ
ภาษี เงินเดือนและภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาเป็ นรายปี
กรณี นายจ้ างมิได้ เป็ นผู้มีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชา นายจ้ างสามารถแต่งตัง้ นิติบุคคลจด
ทะเบียนในกัมพูชาเป็ นตัวแทนเพื่อหักภาษี เงินเดือนและนําส่งให้ แก่กรมสรรพากร
หากตัวแทนไม่หกั และ/หรื อนําส่งภาษี อย่างไม่ถกู ต้ อง ตัวแทนต้ องรับผิดตามกฎหมาย
ของกัมพูชา
การลงทุนในกัมพูชา 2017
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B.3

ภาษีมลู ค่าเพิ่ม

ผู้มีถิ่นที่อยู่ในกัมพูชาประกอบกิ จการที่อยู่ในบังคับต้ องเสียภาษี มูลค่าเพิ่มต้ องจด
ทะเบียนเป็ นผู้ประกอบการภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ธุรกรรมที่อยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษี มลู ค่าเพิ่ม รวมถึง การขายสินค้ าและบริ การ การใช้
ในกิจการตนเอง การให้ ของขวัญ การขายสินค้ าหรื อให้ บริ การในราคาตํ่ากว่าทุน และ
การนําเข้ าสินค้ า
ในปั จจุบันภาษี มูลค่าเพิ่มอยู่ท่ีอัตราร้ อยละ 10 อย่างไรก็ ดี การส่งออกสินค้ าและ
บริ การ รวมถึงการขนส่งผู้โดยสารและสินค้ าระหว่างประเทศมีอตั ราภาษี มลู ค่าเพิ่มอยู่
้ ้ ผู้ประกอบการในกลุม่ อุตสาหกรรมสนับสนุน หรื อผู้รับจ้ างช่วงที่ขาย
ที่ร้อยละ 0 ทังนี
สินค้ าและให้ บริ การแก่ผ้ สู ง่ ออกอยูใ่ นบังคับต้ องเสียภาษี มลู ค่าเพิ่มด้ วย
ภาษี ซื ้อที่เกิดจากรายจ่ายดังต่อไปนี ้ถือเป็ นภาษี ซื ้อต้ องห้ าม
►

ค่าบริ การสันทนาการและความบันเทิง

►

ผลิตภัณฑ์จากปิ โตรเลียมบางประเภท

►

รถยนต์ไม่เกิน 10 ที่นงั่

►

ค่าบริ การโทรศัพท์เคลือ่ นที่

ผู้ประกอบการจดทะเบียนจะต้ องนําส่งแบบแสดงรายการภาษี มูลค่าเพิ่มและชํ าระ
ภาษี มลู ค่าเพิ่มภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
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B.4

ภาษีศ ุลกากร

สินค้ าที่นําเข้ ามาในกัมพูชาจะต้ องเสียภาษี ศลุ กากร ในอัตราร้ อยละ 0 ร้ อยละ 7 ร้ อย
ละ 15 ร้ อยละ 35 แล้ วแต่กรณี หรื อในอัตราที่สูงกว่าสําหรั บการนําเข้ าสินค้ าบาง
ประเภทที่อาจทําให้ เกิดการแข่งขันทางการค้ าอย่างไม่เป็ นธรรมหรื ออาจส่งผลกระทบ
ในทางลบต่อตลาดในประเทศ
การส่งออกสินค้ าเกษตรกรรมบางชนิด เช่น ยางพารา อัญมณีที่ยงั ไม่ผา่ นการเจียระไน
ไม้ แปรรูป และผลิตภัณฑ์จากการประมง ต้ องเสียอากรขาออกในอัตราระหว่างร้ อยละ
2 ถึงร้ อยละ 10 นอกจากนี ้การส่งออกสินค้ าบางประเภท เช่น การส่งออกเสื ้อผ้ า ซึ่ง
เป็ นสินค้ าส่งออกหลักของกัมพูชาจะต้ องแสดงหนังสือรับรองแหล่งกําเนิดสินค้ าและ
เสียค่าธรรมเนียมการจัดการส่งออก
ทัง้ นี ้ ผู้นํ าเข้ าและผู้ส่งออกต้ องสําแดงรายการสินค้ านํ าเข้ าและสินค้ าส่งออกต่อ
สํานักงานศุลกากรของกัมพูชา ตัวอย่างเอกสารประกอบ ได้ แก่ ใบแจ้ งหนี ้ ใบตราส่ง
สินค้ า ใบกํ ากับการบรรจุ หี บห่ อ ใบเสร็ จค่าภาระท่าเรื อ และหนังสือรั บ รองการ
ประกันภัย นอกจากนี ้ ผู้สง่ ออกยังต้ องสําแดงรายงานการตรวจสอบมาตรฐานสินค้ าที่
ออกโดยกรมการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานสินค้ าเพื่ อการนํ าเข้ าและการ
ส่ง ออก (Cambodia Import-Export Inspection and Fraud Repression Directorate
General: CAMCONTROL)

การลงทุนในกัมพูชา 2017
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B.5

ภาษีอื่น

อากรแสตมป์ (ภาษีการจดทะเบียน)
อากรแสตมป์ หรื อภาษี การจดทะเบียนจะจัดเก็ บจากเอกสารทางราชการ รวมถึง
สัญญาและการจดทะเบียน
เอกสาร/ธุรกรรม

อัตรา/จํานวนภาษี

การโอนที่ดิน หรื อโอนกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริ มทรัพย์ เช่น สิง่ ปลูกสร้ าง ที่ดิน หรื อ
เงินลงทุนในบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้ น

ร้ อยละ 4 ของมูลค่า
อสังหาริ มทรัพย์

การโอนกรรมสิทธิ์ของยานพาหนะทุกประเภท

ร้ อยละ 4 ของมูลค่ายานพาหนะ

การโอนหุ้น

ร้ อยละ 0.1 ของมูลค่าหุ้น

สัญญาซื ้อขายสินค้ าหรื อสัญญาให้ บริ การจาก
งบประมาณของรัฐ

ร้ อยละ 0.1 ของมูลค่าสัญญา

เอกสารทางกฎหมาย เช่น การจัดตังบริ
้ ษัท
การควบบริ ษัท การเลิกบริ ษัท เป็ นต้ น

1 ล้ านเรี ยล

ภาษีอนื่ ๆ
กัมพูชาจัดเก็บภาษี อื่นๆ อีกหลายประเภท รวมถึงภาษี ดงั ต่อไปนี ้
►
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ภาษี เ ฉพาะสําหรั บ สิน ค้ าและบริ ก ารบางประเภท (Specific Tax on Certain
Merchandises and Service: STCMS) เ ช่ น นํ า
้ อั ด ล ม เ ค รื่ อ ง ดื่ ม ที่ ไ ม่ มี
แอลกอฮอล์ บุหรี่ เบียร์ ไวน์ บริ การสันทนาการ และตั๋วเครื่ องบินทัง้ ในและ
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ต่างประเทศ การให้ บริ การโทรศัพท์ ซึ่งจัดเก็บในอัตราร้ อยละ 3 ถึง ร้ อยละ 35
บนร้ อยละ 90 ของราคาขาย
►

►
►

►

►

►

►

ภาษี เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ (Tax for Public Lighting: TPL) จะจัดเก็บ
ในอัตราร้ อยละ 3
ภาษี ที่พกั (Accommodation Tax: AT) จัดเก็บในอัตราร้ อยละ 2
ภาษี การประกอบธุรกิจเฉพาะ (Patent Tax) จัดเก็บเป็ นรายปี ตังแต่
้ 4 แสนเรี ยล
ถึง 5 ล้ านเรี ยล กําหนดชําระภายในวันที่ 31 มีนาคมของปี ถัดไป
ภาษี อ ากรแสตมป์ (Fiscal Stamp Tax) เรี ย กเก็ บ บนเอกสารที่ ร าชการ และ
เอกสารอื่นๆ ตามทีก่ ฎหมายกําหนด
ภาษี อสังหาริ มทรัพย์ (Tax on Immovable Property) จัดเก็บเป็ นรายปี ในอัตรา
ร้ อยละ 0.1 บนมูลค่าอสังหาริ มทรัพย์ที่มีมลู ค่าเกินกว่า 100 ล้ านเรี ยล
ภาษี ที่ดินที่ไม่ได้ ใช้ ประโยชน์ (Tax on Unused Land) จัดเก็บในอัตราร้ อยละ 2
ของราคาตลาดของที่ดินที่ไม่มีการใช้ ประโยชน์และไม่มีสงิ่ ปลูกสร้ าง
ภาษี ยานพาหนะ

(Tax on Mean Transportation) จั ด เก็ บ เป็ นรายปี จาก

ยานพาหนะทุกชนิด

การลงทุนในกัมพูชา 2017
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C.

รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี

หลักการบัญชี
กิจการต้ องใช้ เกณฑ์คงค้ างในการจัดทํางบการเงิน
แนวทางการปฏิบัติทางบัญชี
สภาการบัญชี แห่งชาติ ได้ นํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิ นระหว่างประเทศ
(International Financial Reporting Standards: IFRS) และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (International
Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities: IFRS for
SMEs) มาเป็ นต้ นแบบของมาตรฐานการบัญชีของกัมพูชาซึ่งประกอบด้ วยมาตรฐาน

การรายงานทางการเงิ น กัม พูช า (Cambodian International Financial Reporting
Standards: CIFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินกัมพูชาสําหรับธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (Cambodian International Financial Reporting Standards for
Small and Medium-sized Entities: CIFRS for SMEs)
28
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บริ ษัทจดทะเบียน สถาบันการเงิน และนิติบคุ คลขนาดใหญ่ต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกัมพูชา
บริ ษัทที่ต้องจัดให้ มีการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะต้ อง
จัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกัมพูชาสําหรั บธุรกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม หรื อสามารถเลือกใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินกัมพูชาได้
นิติบุคคลที่ไม่ถูกบังคับให้ ต้องจัดให้ มีการตรวจสอบและรับรองบัญชีไม่ต้องปฏิ บัติ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใดเป็ นการเฉพาะ
การเปิ ดเผยข้ อมูล
งบการเงิ น ประกอบด้ วย งบแสดงฐานะทางการเงิ น งบกํ าไรขาดทุน งบแสดงการ
เปลีย่ นแปลงของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
งบการเงินและเอกสารการบัญชีที่เกี่ยวข้ องต้ องจัดทําเป็ นภาษาเขมรและใช้ สกุลเงิน
เรี ยล ในกรณีที่บริ ษัทดําเนินธุรกิจกับบริ ษัทต่างชาติหรื อเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท
ต่างชาติ บริ ษัทอาจได้ รับอนุญาตให้ จดั ทําบัญชีเป็ นภาษาอังกฤษหรื อใช้ สกุลเงิ นอื่น
ควบคู่ไปกับการจัดทํางบการเงิ นเป็ นภาษาเขมรในสกุลเงินเรี ยลตามข้ อบังคับจาก
กระทรวงเศรษฐกิจและการเงิน
การสอบบัญชี
งบการเงินของห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษัทจะต้ องได้ รับการตรวจสอบและรับรองบัญชีโดย
ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เมื่อห้ างหุ้นส่วนหรื อบริ ษั ทมีคุณสมบัติ อย่างน้ อย 2 ใน 3
ข้ อกําหนดต่อไปนี ้
►

มีรายได้ ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้ านเรี ยลต่อปี
การลงทุนในกัมพูชา 2017
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►

มีสนิ ทรัพย์ไม่น้อยกว่า 2,000 ล้ านเรี ยล

►

มีลกู จ้ างไม่น้อยกว่า 100 คน

อย่างไรก็ดี บริ ษัทที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนทุกบริ ษัทจะต้ องจัดให้ งบการเงินได้ รับ
การตรวจสอบและรับรองบัญชีโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่จดทะเบียนกับสมาคมนัก
บัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีกมั พูชา (Kampuchea Institute of Certified Public
Accountants and Auditors: KICPAA) โดยมิต้องพิจารณาข้ อกําหนดข้ างต้ น
การนําส่ งงบการเงิน
ห้ างหุ้นส่วนและบริ ษัทที่จัดตัง้ ขึน้ ภายใต้ กฎหมายกัมพูชา จะต้ องจัดทําและนําส่ง
รายงานแจ้ งสถานะทางธุรกิจเมื่อสิ ้นรอบระยะเวลาบัญชี ต่อกรมจดทะเบียนธุรกิ จ
กระทรวงพาณิชย์
นิติบคุ คลในกัมพูชาต้ องจัดทํางบการเงินภายใน 3 เดือนนับจากวันสิ ้นรอบระยะเวลา
บัญชี อย่างไรก็ดี ยังไม่มีข้อกําหนดในเรื่ องวันกําหนดส่งงบการเงินที่ชดั เจน
ธนาคาร สถาบันการเงิน และบริ ษัทประกันจะต้ องนําส่งงบการเงินให้ กบั ธนาคารชาติ
แห่งกัมพูชาและกระทรวงเศรษฐกิจและการเงินภายในวันที่ 31 มีนาคมของปี ถัดไป
งบการเงินจะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากกรรมการและจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 21 วัน
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี
ระยะเวลาการจัดเก็บเอกสาร
นิติบคุ คลในกัมพูชาต้ องเก็บรักษางบการเงิน บัญชีแยกประเภทและเอกสารการบัญชี
ที่เกี่ยวข้ องไว้ เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
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หน่ วยงานกํากับดูแลด้ านการรายงานทางการเงิน
►

►

►

สภาการบัญชีแห่งชาติ (National Accounting Council: NAC) ซึง่ อยูภ่ ายใต้ การ
ควบคุมของกระทรวงเศรษฐกิ จและการเงิ น มีหน้ าที่ ตรวจสอบและปรั บปรุ ง
มาตรฐานการบัญ ชี ข องกัม พูชา (Cambodia Accounting Standards: CASs)
และระเบียบข้ อบังคับทางการบัญชี
สมาคมนัก บัญ ชี แ ละผู้ สอบบัญ ชี กัม พูช า เป็ นหน่ ว ยงานภายใต้ ก ระทรวง
เศรษฐกิ จและการเงิ น มีหน้ าที่กํากับดูแลการจัดการองค์ กรและการประกัน
คุณภาพของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
คณะกรรมการหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งกัมพูชา (Securities and
้ ้นภายใต้ กฎหมายการ
Exchange Commission of Cambodia: SECC) ซึง่ จัดตังขึ
ออกจํ าหน่ายและการซื ้อขายหลักทรั พย์ มีหน้ าที่ออกประกาศที่เกี่ยวข้ องกับ
ปั ญหาและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี เพื่อให้ การจัดทํารายงานทางการเงินของ
บริ ษัทจดทะเบียนต่างๆ เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน

การลงทุนในกัมพูชา 2017
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D.

D.1

บ ุคคลธรรมดา

เงินสมทบกองท ุนประกันสังคม

กัมพูชามีโครงการประกันสังคม 2 รู ปแบบ ได้ แก่ กองทุนเงินประกันความเสีย่ งในการ
ประกอบอาชี พ (Occupational risk) ซึ่ ง บัง คับ ใช้ แล้ ว ในปั จ จุ บัน และกองทุน เงิ น
บํานาญ (Pension) ซึง่ ปั จจุบนั ยังไม่มีผลบังคับใช้
กองทุน ประกันความเสี่ย งในการประกอบอาชี พ คุ้ม ครองถึ งกรณี ลูก จ้ างประสบ
อุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยเนื่องจากการทํางาน และอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางไปและ
กลับจากสถานที่ทํางาน
บริ ษัทที่มีลกู จ้ างตังแต่
้ 8 คนขึ ้นไปจะต้ องขึ ้นทะเบียนกับกองทุนประกันสังคมแห่งชาติ
และมีหน้ าที่จ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุนประกันความเสีย่ งในการประกอบอาชีพแต่เพียง
ฝ่ ายเดียวในอัตราร้ อยละ 0.8 ของเงินค่าจ้ างรายเดือน แต่ไม่เกิน 8,000 เรี ยลต่อคน
ต่อเดือน ทังนี
้ ้ นายจ้ างไม่สามารถขอคืนเงินสมทบเข้ ากองทุนดังกล่าวได้
32
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D.2

วีซ่า

ชาวต่างชาติที่ประสงค์ จะเดินทางเข้ ากัมพูชาต้ องได้ รับวีซ่า อย่างไรก็ ดี บุคคลผู้มี
สัญชาติประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน (เช่น อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์
สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม)ได้ รับอนุญาตไม่ต้องยื่นขอวีซ่า แต่จะได้ รับประทับตรา
หนังสือเดินทางเมื่อเดินทางเข้ ากัมพูชา ซึ่งอนุญาตให้ พํานักในกัมพูชาได้ ไม่เกิน 14
วัน 21 วัน หรื อ 30 วัน ขึ ้นอยูก่ บั สัญชาติของบุคคลผู้เดินทางเข้ าประเทศ
กั ม พู ช ามี วี ซ่ า หลายประเภท ได้ แก่ วี ซ่ า ธุ ร กิ จ ( Category E) วี ซ่ า นัก ท่ อ งเที่ ย ว
(Category T) และวีซา่ สําหรับเจ้ าหน้ าที่ทางการฑูต (Category A)
ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทํางานในกัมพูชาจะต้ องได้ รับวีซา่ ธุรกิจ โดยยื่นคําขอวีซา่ ได้
ทีส่ ถานทูตกัมพูชาในต่างประเทศ หรื อด่านตรวจคนเข้ าเมือง
ระยะเวลาที่ อนุญาตให้ อยู่ในกัมพูชาสําหรั บวี ซ่าธุ รกิ จประเภทเข้ าออกครั ง้ เดียว
(Single-entry business visa) จะขึ ้นอยูก
่ บั สัญชาติของผู้ขอวีซา่ แต่หากหลังจากได้ รับ
วีซ่าธุรกิจประเภทเข้ าออกครัง้ เดียวแล้ ว ชาวต่างชาติสามารถขอรับวีซา่ ธุรกิจประเภท
เข้ าออกหลายครั ง้ (Multiple-entry business visa) ซึ่งมีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 เดือน 6
เดือน หรื อ 12 เดือน จากสํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง กระทรวงมหาดไทย
D.3

ใบอนญ
ุ าตทํางาน

ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะทํางานในกัมพูชาต้ องขอใบอนุญาตทํางาน และจะต้ องเป็ น
ผู้ทไี่ ด้ รับวีซา่ ธุรกิจเรี ยบร้ อยแล้ ว
นายจ้ างมีหน้ าที่ยื่นขอใบอนุญาตทํางานให้ แก่ลกู จ้ าง การขอใบอนุญาตทํางานจะใช้
เวลาประมาณ 1 เดือนถึง 3 เดือน
การลงทุนในกัมพูชา 2017
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ใบอนุญาตทํางานมี 2 ประเภท คือ ใบอนุญาตทํางานชัว่ คราวและใบอนุญาตทํางาน
ถาวร
ใบอนุญาตทํางานชัว่ คราวจะออกให้ กบั ชาวต่างชาติ ดังต่อไปนี ้
►

เจ้ าหน้ าที่และผู้เชี่ยวชาญด้ านการบริ หารจัดการ

►

ช่างเทคนิค

►

แรงงานมีฝีมือ

►

ผู้ให้ บริ การหรื อผู้ใช้ แรงงาน

ใบอนุญาตทํางานถาวรจะออกให้ แก่ชาวต่างชาติ ดังต่อไปนี ้
►
►

ผู้อพยพที่ได้ รับการรับรองจากกระทรวงมหาดไทย
นักลงทุนต่างชาติ คู่สมรสและบุตรที่ได้ รับการรับรองจาก สภาเพื่อการพัฒนา
กัมพูชา

ใบอนุญาตทํางานชั่วคราวจะมีอายุไม่เกิ นกําหนดระยะเวลาของวีซ่า (สูงสุด 1 ปี )
ในขณะที่ใบอนุญาตทํางานถาวรจะมีอายุประมาณ 2 ปี
ในการต่ออายุใบอนุญาตทํางาน ผู้ยื่นต้ องยื่นคําขอต่ออายุผา่ นทางอินเตอร์ เน็ตให้ กบั
กระทรวงแรงงานและการอบรมวิ ช าชี พ ของกั ม พู ช า (Ministry of Labor and
Vocational Training: MLVT) ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี
คู่สมรสและบุตรของผู้มีใบอนุญาตทํางานต้ องยื่นขอวีซ่าธุรกิจประเภทเข้ าออกครั ง้
เดี ยวก่ อน จึ งจะสามารถขอวีซ่าธุ รกิ จประเภทเข้ าออกหลายครั ง้ เพื่อพํ านักอยู่ใน
กัมพูชาได้
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D.4

ข้อกําหนดการจ้างแรงงานต่างชาติ

นายจ้ างต้ องได้ รับอนุญาตสําหรับการจ้ างแรงงานต่างชาติจากกระทรวงแรงงานและ
การอบรมวิชาชีพก่อน จึงจะสามารถจ้ างลูกจ้ างชาวต่างชาติและยื่นขอใบอนุญาต
ทํางานสําหรับลูกจ้ างชาวต่างชาตินนได้
ั้
นายจ้ างสามารถจ้ างลูกจ้ างชาวต่างชาติได้ ไม่เกินร้ อยละ 10 ของจํานวนลูกจ้ างชาว
กัมพูชาทัง้ หมดและจะต้ องไม่เกิ นอัตราส่วนที่ กํ าหนดสําหรั บแต่ละตํ าแหน่งงาน
ดังต่อไปนี ้
ตําแหน่ งงาน

อัตราส่ วนลูกจ้ าง
ชาวต่ างชาติ (ร้ อยละ)

พนักงานประจําสํานักงาน

3

ผู้ชํานาญเฉพาะทาง ผู้เชี่ยวชาญ หรื อช่างเทคนิค

6

พนักงานทัว่ ไป

1

D.5

ใบสําคัญถิ่นที่อยู่

ผู้ ไม่ มี ส ัญ ชาติ กั ม พู ช าจะต้ องขอใบสํ า คั ญ ถิ่ น ที่ อ ยู่ เ พื่ อ พํ า นั ก ในกั ม พู ช าจาก
กระทรวงมหาดไทย ใบสําคัญถิ่ นที่อยู่มี 2 ประเภท คือ ใบสําคัญถิ่ นที่อยู่ประเภท
ชัว่ คราว และใบสําคัญถิ่นที่อยูถ่ าวร
ใบสําคัญถิน่ ที่อยู่ช่วั คราว
ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ชวั่ คราวมีอายุ 2 ปี และสามารถต่ออายุได้ ทกุ ๆ 2 ปี โดยใบอนุญาต
ประเภทนี ้จะออกให้ กบั ลูกจ้ างที่มีตําแหน่งผู้บริ หาร ช่างเทคนิค หรื อผู้เชี่ยวชาญ
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ใบสําคัญถิน่ ที่อยู่ถาวร
ใบสําคัญถิ่ นที่อยู่ถาวรจะออกให้ กับนักลงทุนต่างชาติและครอบครั วของนักลงทุน
ต่ า งชาติ ที่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตจากสภาเพื่ อ การพัฒนากัมพูชา รวมถึ ง ชาวต่างชาติ ที่
กระทรวงมหาดไทยให้ การรับรอง

36

การลงทุนในกัมพูชา 2017

Preface
This book was prepared by EY Thailand and EY Cambodia. It was
written to give the busy executive a quick overview of the investment
in Cambodia 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 Cambodia, 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

Companies
A limited liability company (LLC) is a legal entity formed with capital
equally divided into shares. The minimum registered capital for
setting up the LLC is KHR 4 million, with a minimum share issuance of
1,000 shares and a par value of not less than KHR 4,000 per share.
To set up the LLC, the name of the company must first be checked
with the Ministry of Commerce (MOC). Subsequently, a Memorandum
of Association, Articles of Association and other prescribed documents
will have to be filed with the MOC.
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There are 3 types of the LLC in Cambodia as follows: ►

Private limited company
The company is required to have at least 2 shareholders, but not
more than 30 shareholders. The shareholders can be juristic
person and/or individual.

►

Single member private limited company
The company must be owned by a single individual or a juristic
person. The company owner is allowed to appoint 1 or several
persons as authorized representative(s) for an unlimited term.
The foreigner is allowed to be the authorized representative of
the company.

► Public limited company

A public company is authorized to issue securities offered in the
public and is required to have at least 3 directors.
A subsidiary is an LLC which is incorporated in Cambodia with at least
51% of its capital held by a foreign company. Currently, there is no
restriction prohibiting a foreign individual/company from holding
100% share capital of an LLC established in Cambodia, except for
certain businesses which will be discussed in Section A.2.
Partnership
A partnership can be formed by a contract either in the form of a
verbal or written agreement between 2 or more persons. In
accordance with the Law of Commercial Enterprise, a partnership can
be either an ordinary partnership or a limited partnership. The main
difference between the two is the extent to which partners will be
liable to the partnership debts.
In Cambodia, the partnership is generally a favored legal form for
professionals, such as doctors, lawyers and accountants.
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Branch office
A foreign corporation may establish a branch office to conduct their
business in Cambodia. The branch office will be regarded as the same
entity as the head office in overseas.
The foreign corporation who desires to set up a branch office in
Cambodia is subject to the registration requirements of the MOC. The
business name of the branch office is required to consist of the word
“Branch” placed either before or after the name of the head office.
A branch office can engage in the non-profit generating activities
similar to a representative office (see below) and can undertake
profit-seeking activities, such as buying and selling goods, providing
services or engaging in manufacturing, processing or construction
businesses, provided that such activities are not prohibited by laws.
Representative office
Representative office is mainly set up for the purpose of assisting a
head office in sourcing local supplies and/or collecting local
information. The representative office is prohibited from undertaking
profit-making activities including buying or selling goods, providing
services or engaging in manufacturing, processing or construction
businesses.
The representative office is allowed to carry out the activities listed
below: ►

To contact customers for the purpose of introducing customers
to its head office

►

To conduct research with respect to commercial information and
provide information to its head office

►

To conduct market research

►

To market goods at trade fairs and exhibit samples and goods in
its office or at trade fairs
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►

To buy and maintain a quantity of goods for the purpose of trade
fairs

►

To rent an office and employ local employees

►

To enter into contracts with local customers on behalf of the
head office

A.2

Foreign ownership restrictions

Cambodia is an open economy with few restrictions on trade and
investment. It has a diverse economy, with a few principal industries
including agriculture, manufacturing and services. The restrictions
imposed by the government include prohibition on foreign
involvement in some activities to protect public health and
environment, including the following areas: ►

Production/processing of psychotropic and narcotic substances

►

Production of poisonous chemicals and agricultural
pesticides/insecticides

►

Production/processing of electrical power using waste imported
from foreign countries

►

Forestry exploitation

The government also limits the rights of foreigners to have full
ownership in certain investment categories, e.g., gemstone mining,
rice milling, silk weaving, wood processing and stone carving.

A.3

Land ownership restrictions

Foreign investors are restricted from owning land in Cambodia.
However, foreigners are allowed to enter into renewable short-term
leases and long-term leases for a maximum period of 50 years.
The law also limits foreign ownership in buildings. Foreigners are
allowed to own the multi-story buildings only from the first floor up.
The ground floor and underground floors of the multi-story buildings
are prohibited to own by foreigners. In addition, foreigners are not
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allowed to own the multi-story buildings situated within 30 kilometers
from Cambodia’s borderline, except the multi-story buildings located
in the Special Economic Zones (SEZs), important urban areas and
other areas determined by the government.

A.4

Investment incentives

Under the Law on Investment of the Kingdom of Cambodia 1994
(amended and implemented in 2003), the Council for the
Development of Cambodia (CDC) encourages both Cambodian and
foreign investors to invest in Cambodia by offering an investment
promotion scheme which is called Qualified Investment Projects
(QIPs) to investors. Furthermore, the government has established the
Cambodian Special Economic Zone Board to facilitate investors under
the SEZ scheme.
Permission
Foreign investors may seek investment incentives by registering for
the QIPs status with the CDC. Investment incentives are normally
granted if the proposed projects are qualified.
A key qualification is that the amount of investment capital must
exceed the CDC’s minimum requirement. The range of minimum
investment capital varies from approximately KHR 410 million to KHR
32 billion, depending on the types of business activities. For example,
projects investing in the manufacturing of garment and textile are
required to have the investment capital of not less than approximately
KHR 2 billion.
In addition, projects with an investment capital not exceeding
approximately KHR 8.2 billion are required to register with the local
investment sub-committee in the province where the project is
located.
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Tax incentives
There are 2 major tax incentive schemes offered in Cambodia: Tax on
Income (TOI) exemption and application of special depreciation rate,
whereby the QIPs are entitled to select only one of them.
►

If the QIPs opt for the TOI exemption, it will be entitled to the
corporate income tax exemption on its net taxable profits. The
minimum tax holiday period will always be at least 3 years for a
QIP. However, the day that QIP earns its first profits, if any,
and/or its first revenue will determine the commencement of the
tax holiday period. For some industries, the government may, at
its discretion, provide an additional 2 or 3 years tax holiday
period.

►

If QIPs opt for the special depreciation rates, the tangible
properties used in production or processing can be depreciated at
a rate of 40% per annum.

Under both options, QIPs are exempt from Cambodia’s minimum tax
and import and export duties.
Each tax year, QIPs are required to obtain a Certificate of Compliance
(CoC) from the CDC in order to exercise their entitlement to
investment incentives. The CoC provides confirmation that the QIP
has complied with the relevant tax regulations.
Projects located in the SEZs
To boost up industrial and export activities, the government has
established SEZs, which facilitate the foreign investment project with
the sufficient infrastructure and utilities. The QIPs located in the SEZs
are entitled to the following incentives: ►

All of the tax incentives granted to the QIPs mentioned above

►

0% Value Added Tax (VAT) will be applicable to all import
transactions into the SEZs. However, in the case where some
production outputs are imported into the domestic market, the
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SEZ investor will be required to proportionally pay the VAT at the
normal rate.
Some of the SEZs in Cambodia are: ►

Dragon King SEZ, Svay Rieng

►

H.K.T SEZ, Sihanoukville

►

Kampot SEZ, Kampot

►

Manhattan SEZ, Svay Rieng

►

Neang Kok Koh Kong SEZ, Koh Kong

►

Phnom Penh SEZ, Phnom Penh

►

Poi Pet O’Neang SEZ, Banteay Meanchey

►

Sanco Poi Pet SEZ, Banteay Meanchey

►

Sihanoukville Port SEZ, Sihanoukville

►

Sihanoukville SEZ 1 and Sihanoukville SEZ 2, Sihanoukville

►

Shandong Sunshell Svay Rieng SEZ, Svay Rieng

►

Suvannaphum SEZ, Kandal

►

Tai Seng Bavet SEZ, Svay Rieng

Guarantees
The law governing investment in Cambodia offers guarantees on the
following issues: ►

Non-discrimination against foreign investors, except for landownership

►

Nationalization policy

►

Price control

►

Foreign exchange control
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Restrictions on foreign investment projects
Although foreign investors are encouraged by the CDC to register as
the QIPs, certain foreign investment projects are not qualified for
investment incentives. These include investment projects engaging
in the following types of businesses: ►

Merchandising, such as wholesale, retail and duty free shop

►

Banking and financial services

►

Media and publishing, such as movie production, newspapers and
radio

►

Professional services

►

Casinos and gambling

►

Tourism services

►

Other business whose investment capital is less than the minimum
investment capital specified for that particular industry by the
CDC

Foreign exchange controls
There is no foreign exchange control on the transfer of funds and
overseas payments through authorized banks, although transfer of
funds of approximately KHR 41 million or more must be reported by
the banks to the National Bank of Cambodia (NBC).
The QIPs can freely remit payments relating to their investments,
including payments for imports, royalty, management fee, repayment
of loan and interest, repatriation of investment capital and dividend
without the reporting requirement above.
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B.

B.1

Taxation

Corporate income tax

At a glance
Descriptions

Rate (%)

Tax on Income (TOI)

20

Capital gains tax

20

Withholding tax on payments to resident taxpayers: Interest paid to recipients other than domestic banks and
savings institutions

15

Interest paid on non-fixed term savings accounts by
domestic banks or savings institutions

4

Interest paid on fixed-term savings accounts by domestic
banks or savings institutions

6

Royalties

15
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Descriptions

Rate (%)

Rental paid for movable and immovable properties

10

Payments to individuals for services, including
management, consultation and similar services

15

Withholding tax on payments to non-resident taxpayers: Interest paid by a resident enterprise of Cambodia

14

Dividends distributed by a resident enterprise

14

Income from services performed in Cambodia

14

Compensation for management and technical services
paid by a resident person

14

Income from movable or immovable property, if such
property is situated in Cambodia

14

Royalties from the use, or right to use intangible property
paid by a resident/permanent establishment (PE) in
Cambodia

14

Gain from the sale of immovable property located in
Cambodia or from the transfer of any interest in
immovable property situated in Cambodia

14

Premiums from insurance of risks in Cambodia

14

Income from business activities carried on by a nonresident through a PE in Cambodia

14

Gain from the sale of movable property which is part of
the business property of a PE in Cambodia

14

Scope of corporate income tax
In Cambodia, TOI is equivalent to corporate income tax. The taxable
income for TOI calculation purposes includes business income, capital
gains and passive income, e.g., interest, royalties and rental fee.
The resident taxpayers are subject to the TOI on their worldwide
income and the non-resident taxpayers are subject to the TOI on their
Cambodia-sourced income. A legal entity is regarded as a tax resident
if it is established, organized, managed or has a principal place of
business in Cambodia. On the other hand, the non-resident taxpayer
52

Doing Business in Cambodia 2017

is foreign enterprise receiving Cambodian-sourced income in
Cambodia.
The standard TOI rate is 20%.
A tax rate of 30% is applicable on income derived from oil or natural
gas under production sharing contracts and from the exploitation of
natural resources including timber, ore, gold and precious stones.
A tax rate of 5% is imposed on the gross premium income of the
insurance companies engaged in providing insurance or reinsurance
for property or other risks. However, the insurance companies
engaged in providing life insurance or reinsurance in form of savings
products and any other products not related to the insurance or
reinsurance of physical property or other risks is subject to standard
TOI rate of 20%.
Minimum tax
Minimum tax will only be applicable to the company that does not
maintain the proper accounting records.
Minimum tax is a separate annual tax imposed at a rate of 1% of annual
turnover inclusive of all taxes, except VAT. If the TOI liability exceeds
the minimum tax, the taxpayer will be not liable to pay the minimum
tax.
Additional Profit Tax on Dividend Distribution
Additional Profit Tax on Dividend Distribution (APTDD) at the rate of
20% is imposed on distribution of dividend and remittance of profit,
which have not been taxed, to local and/or overseas shareholders.
Therefore, the distribution of profit/dividend, which have already
been taxed at the rates of 20% or 30%, are not subject to APTDD.
APTDD is payable by the distributing company.
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Capital gains
Capital gains and gains derived from the disposal of corporation’s
capital assets are considered as ordinary income and subject to the
standard TOI rate of 20%.
Assessable income
Taxable profit equals the difference between total income and allowed
expenses that are incurred from carrying on the business.
Deductible expenses
Allowable deductions include most expenses incurred in the course of
carrying on the business with certain limitations. These limitations
include the following: ►

The deduction of charitable contributions to organizations as
specified by the law is limited to 5% of taxable profit before
deducting the amount of the charitable contributions

►

Depreciation is allowed as a deduction in accordance with the
rates and methods set forth in the tax regulations (see tax
depreciation rate and methods in Tax depreciation and
amortization below)

►

Deduction of interest expenses is subject to the special rules of
interest rate (see Special rules for interest rate below)

Non-deductible expenses
►

Expenses incurred on activities generally considered to be
amusement, recreation, entertainment or related to such
activities

►

Losses on direct or indirect sales or exchanges of property
between related parties

►

Additional tax, penalties and late payment interest imposed as a
result of the violation of tax regulations
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►

Donations, grants or subsidies to organizations other than those
specified by the law

Provisions
Provisions are not allowed as expenses for tax purposes. However,
domestic banks or saving institutions can treat some provisions for
bad debts of certain types of loan as deductible expenses.
Tax depreciation and amortization
The following table sets forth the allowed depreciation method and
the annual depreciating rates for depreciable asset for tax purposes.
Type of assets

Method

Rate (%)

Straight-line

5

Computers, electronic
information systems, software
and data handling equipment

Decliningbalance

50

Automobiles, trucks, office
furniture and equipment

Decliningbalance

25

Other tangible properties

Decliningbalance

20

Buildings and structures

The QIP can elect to apply a special depreciation rate of 40% on the
value of the new or used tangible properties used in the production or
processing in the year of purchase or in the first year the tangible
assets used in the operations. However, if the QIP elects to receive
the TOI exemption privilege, the special depreciation rate will not be
allowed.
Intangible assets with a limited useful life, such as patents,
copyrights, drawings, models and franchises, can be amortized over
their useful lifetime on a straight-line basis. If the lifetime of the
intangible assets cannot be determined, the assets must be
amortized using the straight-line method at a rate of 10%.
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Foreign tax relief
With supporting document, a credit is allowed for tax paid overseas
on income accruing to Cambodian company.
Tax loss carried forward
The carryback of losses is not allowed. Tax losses can be carried
forward to offset future taxable profit for up to 5 years if they meet
the following conditions: ►

Must be recorded in a TOI return and supported by accounting
books and records

►

No change of ownership

►

No change of business objectives

►

No unilateral tax assessment by the General Department of
Taxation (GDT)

Tax consolidation concept
Consolidated tax filing is not allowed in Cambodia. The losses of one
company cannot be used to reduce the profits of an affiliate.
Special rules for interest rate
Interest-free or below-market interest rate loan is allowed. For abovemarket-interest loan, the following limitations are imposed on the
deductible interest expenses that can be claimed by Cambodian
taxpayers.
►

For interest on a third-party loan, the deductible interest rate
must not exceed 120% of the market interest rate at the time of
borrowing.

►

For a related-party loan, the maximum deductible interest rate is
the market interest rate at the time of borrowing.
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For this purpose, the market interest rate can be referred from the
annual market interest rate issued by the GDT. In 2016, the GDT
announced market interest rates of 9.47% per annum for USD
currency loans and 15.24% per annum for loans denominated in KHR.
Any interest expense in excess of that payable at the market interest
rate is non-deductible for tax purposes. In addition, the annual
deductible interest expense is capped at 50% of the taxpayer’s noninterest net profit plus 100% of its interest income in the same tax
year. Disallowed interest expenses may be carried forward to
subsequent years, subject to the same deduction limitations.
An enterprise entered into the loan transaction is required to notify
the GDT no later than 30 days after a loan transaction occurred, and
all loan agreement(s) or documentation certifying the loan
transaction must be provided together with the notification. If the
enterprise fails to notify the GDT about the loan transaction or no
proper documentation is provided, the loan principal will be treated
as a deemed taxable income of the borrower and subject to the 20%
TOI.
Tax compliance and administration
Resident taxpayers must file an annual TOI and/or minimum tax
return together with the financial statements and related-party
transaction table to the GDT within 3 months after the end of the fiscal
year.
Resident taxpayers are required to make monthly TOI prepayments at
the rate of 1% on the monthly turnover inclusive of all taxes, except
VAT. The TOI prepayments must be made by the 20th day of the
month following the month in which the tax liability arose. The TOI
prepayments can be used to offset against the annual TOI or minimum
tax liability at year-end. The TOI prepayments are not required for
the entities being under the TOI exemption period.
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Tax treaties
Cambodia signed double tax agreements (DTAs) with Singapore and
China in 2016 and with Brunei in 2017. However, it has yet been
ratified. As a potential development, the DTA with Thailand is under
the process of negotiation and is expected to be signed by 2017.

B.2

Personal income tax

Who is liable?
Resident and non-resident individuals are subject to Tax on Salary
(ToS) on income from their employment activities and withholding tax
on certain types of income. Resident individuals are subject to the
ToS on their worldwide employment income, while non-resident
individuals are subject to the ToS on their Cambodian-sourced
employment income only.
For tax purposes, an individual is considered to be a Cambodian
resident if the individual’s residence or principal place of abode is in
Cambodia or if that individual has a physical presence in Cambodia for
183 days or more in any 12-month period.
Employment income
ToS is applicable to employment income which includes salary,
remuneration, wages, bonus, overtime and other compensation, both
in cash and in kind, including advances and loans.
Fringe benefits are subject to a separate tax called Tax on Fringe
Benefits (ToFB) which will be discussed below.
Salary and fringe benefits received in foreign currency are converted
to KHR for taxable income calculation purpose.
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The following categories of employment income are exempt from tax:
►

Reimbursements of employment-related expenses

►

Indemnity for a layoff within the limit provided in the Labor Law

►

Additional remuneration with social characteristics as indicated in
the Labor Law

►

Flat allowance for mission and travel expenses (per diem for field
work for employees)

►

Allowances for special uniforms or professional equipment

►

Salaries of members of the National Assembly and the Senate,
and employees of approved diplomatic and international aid
organizations

Employers must withhold ToS from resident employees at progressive
rates ranging from 0% to 20%. The following table presents the ToS
rates imposed on the monthly taxable salary of resident individuals.
Monthly taxable salary (KHR)

Rate (%)

1,000,000 or less

0

1,000,001 to 1,500,000

5

1,500,001 to 8,500,000

10

8,500,001 to 12,500,000

15

12,500,001 or more

20

A non-resident employee is subject to tax at a flat rate of 20% on his
or her Cambodian-sourced income.
Tax on Fringe Benefits
The ToFB is applicable on taxable fringe benefits provided by an
employer, including the provision of, among other items, private use
of vehicles, accommodation, food, utilities, household personnel, lowinterest loans, discounted sales, educational assistance (except for
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employment-related training), insurance premiums and pension
contributions in excess of the levels provided by the Labor Law.
However, the following fringe benefits are exempt from the ToFB if
the company submits the allowance policy to the GDT: ►

Travel allowance from residence to workplace and from
workplace to the residence, and furnishing living cost or housing
in the workplace area in compliance with the provisions of the
Labor Law

►

Meal allowance provided to all workers without any distinction on
positions or titles

►

Social security fund or social health fund within the limit as
provided by law

►

Insurance premiums on life or health provided to all workers
without any distinction on positions or titles

►

Child allowance or nursery expense as stipulated in the provisions
of the Labor Law

►

Severance pay (for employment termination) or indemnity (for
employment dismissal) within the limit as provided in the Labor
Law

The ToFB liability lies with the beneficiary. The fringe benefits are
taxable at the rate of 20% on the total value of the benefits provided.
For tax purposes, the value of the fringe benefits is the fair market
value inclusive of all taxes.
Self-employment and investment income
In principle, the investment incomes (e.g., profits realized by
individuals and profit sharing distributed to members of pass-through
entities that are not classified as legal entities, for example, an
ordinary partnership) are subject to tax at progressive rate ranging
from 0% to 20%. However, in practice, no mechanism currently exists
to tax the individuals earning such investment income.
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The progressive tax rates are presented below.
Annual taxable profit (KHR)

Rate (%)

12,000,000 or less

0

12,000,001 to 18,000,000

5

18,000,001 to 102,000,000

10

102,000,001 to 150,000,000

15

150,000,001 or more

20

Withholding tax is imposed on resident individuals at the following
rates: ►

15% on royalties and services

►

4% on interest income on non-fixed term deposits at domestic
banks

►

6% on interest income on fixed term deposits at domestic banks

►

15% on interest income paid by resident taxpayers except banks

►

10% on rental income

Non-resident individuals will be subject to withholding tax at a flat rate
of 14% on the following types of incomes: ►

Interest paid by a resident enterprise of Cambodia

►

Dividends distributed by a resident enterprise

►

Income from services performed in Cambodia

►

Compensation for management and technical services paid by a
resident person

►

Income from movable or immovable property, if such property is
situated in Cambodia

►

Royalties from the use, or right to use intangible property paid by
a resident/PE in Cambodia
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►

Gain from the sale of immovable property located in Cambodia or
from the transfer of any interest in immovable property situated
in Cambodia

►

Premiums from insurance of risks in Cambodia

►

Income from business activities carried on by a non-resident
through a PE in Cambodia

►

Gain from the sale of movable property which is part of the
business property of a PE in Cambodia

Capital gains
Currently, Cambodia does not have a mechanism to impose tax on
capital gains derived by individuals.
Deductions
Subject to certain conditions, an allowance for the spouse and minor
dependent children of a taxpayer of KHR 150,000 per person per
month is deductible.
Relief for foreign tax
With supporting documents, a Cambodian resident who receives
foreign-sourced salary and pays taxes according to a foreign tax law
will receive a tax credit against the ToS.
Tax filing and payment procedures
Individuals or employees are not required to file ToS and withholding
tax returns with the authorities. Employers and withholding agents
must withhold tax from payments to employees or income recipients
before making such payments, file monthly ToS and withholding tax
returns for each employee or other taxable income recipient, and
remit the due taxes to the tax authorities on their behalf.
Employers residing outside Cambodia may appoint a fiscal
representative (a locally registered company) in Cambodia to be in
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charge of withholding the ToS and remitting it to the Cambodian tax
authorities. If the appointed fiscal representative fails to withhold
ToS, such representative will be held responsible under Cambodian
law.
The monthly ToS and withholding tax returns must be filed with and
taxes must be remitted to the tax authorities by the 15th day of the
following month.
The submission of an annual ToS or personal income tax return is not
required in Cambodia.

B.3

Value Added Tax (VAT)

Resident taxpayers providing taxable supplies must register for VAT.
Taxable supplies include supplies of goods or services, the
appropriation of goods for own use, making gifts or supplying goods
and services at below cost and import of goods by Cambodian
taxpayers.
The standard rate of VAT is 10%. A 0% rate of VAT is applicable to
exports of goods and services including international transportation
of passengers and goods and services with respect to such
transportation. VAT is also applicable to enterprises in supporting
industries and subcontractors that supply certain goods and services
to exporters.
Expenses incurred from the following are not allowed to be treated as
input VAT: ►

Recreation and entertainment

►

Purchase or import of certain petroleum products

►

Purchase or import of passenger vehicles with less than 10 seats

►

Mobile phone calls

The filing of VAT returns and payment of VAT must be made by the
20th day of the following month.
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B.4

Customs duties

Customs duties are levied on all imported goods. Most customs duties
are levied at one of the 4 rates: 0%, 7%, 15% or 35%. However, the
government may impose additional import duty surcharges on certain
imports that are expected to create the unfair competition with local
industries or imports that may erode the domestic market.
Certain agricultural goods exported from Cambodia, including natural
rubber, uncut gemstones, processed wood, fish and aquatic products
are subject to export duties at the rate ranging from 2% to 10%.
Export management fee is also imposed on specific exported items,
especially garment and textile products, which are the major exports
of Cambodia. Exporters of such exported items must submit the
Certificate of Origin form when they pay the export management fee.
All imported and exported goods are required to be declared through
the customs office. Documentation required includes the commercial
invoice, bill of lading, packing list, terminal handling receipt and
insurance certificate. For export purposes, an inspection report from
the Cambodia Import-Export Inspection and Fraud Repression
Directorate General (CAMCONTROL) is also required.

B.5

Other taxes

Stamp duty (registration tax)
Stamp duty, known as registration tax, will be levied on certain
instruments, including agreements and registration transactions.
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Instruments/Transactions

Rate/Amount

► Change of title deed or possessory

4% on the value of
immovable property

rights of immovable property, such as
construction and land or investment of
capital in the form of immovable
property in a company

► Change to title or possessory rights

4% on the value of
transportation or vehicles

► Share transfers

0.1% of shares value

► Contracts for the supply of goods or

0.1% of the contract value

► Legal documents, such as documents

KHR 1 million

services, which are funded by the state
budget
with respect to the establishment,
integration and dissolution of a
company

Other types of taxes
Cambodia imposes various other taxes, including the following: ►

Specific Tax on Certain Merchandises and Service (STCMS) is
collected on certain products and services at the following rates:
►

10% on soft drinks and non-alcoholic products

►

20% on cigarettes

►

30% on beer

►

35% on wine

►

10% on entertainment and domestic and international air
tickets

►

3% on telephone services
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For certain locally manufactured products, the tax base for the
STCMS calculation is 90% of the selling price recorded in the
invoice to the customer excluding VAT, turnover tax and STCMS,
as the case may be.
►

Tax for Public Lighting is collected at a rate of 3% on the selling
price of alcoholic drinks and cigarettes inclusive of all taxes,
excluding Tax for Public Lighting and VAT.

►

Accommodation Tax is calculated at a rate of 2% on the
accommodation fee inclusive of other service fees and all taxes,
excluding Accommodation Tax and VAT.

►

Patent Tax ranges from KHR 400,000 to KHR 5 million depending
on the annual turnover. All enterprises registering for the patent
must pay Patent Tax annually by 31 March of the following year.

►

Fiscal Stamp Tax is levied on court documents, non-court
documents and other documents as specified by the law.

►

Tax on Immovable Property is collected annually at a rate of 0.1%
of the value of immovable property with a value exceeding KHR
100 million.

►

Tax on Unused Land is imposed at a rate of 2% of the market value
of the vacant land on which no construction is undertaken.

►

Tax on Means of Transportation is annually imposed on all
vehicles and means of transportation.
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C.

Financial reporting and audit

Method of accounting
For statutory reporting purposes, the financial statements must be
prepared on an accrual basis.
Accounting principles
The National Accounting Council (NAC), a regulatory body of the
Ministry of Economy and Finance (MEF),
has fully adopted
International Financial Reporting Standards (IFRS) and International
Financial Reporting Standards for Small and Medium-sized Entities
(IFRS for SMEs). As a result, the new Cambodian Standards will be
referred to as Cambodian International Financial Reporting Standards
(CIFRS) and Cambodian International Financial Reporting Standards
for Small and Medium-sized Entities (CIFRS for SMEs).
Publicly traded companies, financial institutions and large-sized
entities are required to comply with the CIFRS.
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Non-publicly traded companies that meet certain requirements are
required to have a statutory audit performed. Such companies must
comply with the CIFRS for SMEs or may choose to adopt the CIFRS.
While those that are not subject to the statutory audit requirement
are not required to comply with any specific accounting standards.
Disclosure requirements
The financial statements must consist of a balance sheet, income
statement, statement of changes in shareholders’ equity, cash flow
statement and explanatory notes.
The financial statements and other supporting documents must be
prepared in the Khmer language and expressed in KHR. Companies
that carry on business with foreign companies or are subsidiaries of
foreign companies may be authorized to prepare accounting records
in English or in a currency other than KHR along with the accounting
records in the Khmer language and KHR currency in compliance with
the conditions set out by the MEF.
Audit requirements
Generally, companies or partnerships are only required to have their
financial statements audited by an independent auditor if they meet
2 of the following 3 criteria: ►

Annual turnover of KHR 3 billion and above

►

Total assets of KHR 2 billion and above

►

100 or more employees

If an entity is subject to the audit requirement, the audit must be
carried out by the Kampuchea Institute of Certified Public
Accountants and Auditors (KICPAA) registered auditors.
However, all QIP registered companies are required to have their
financial statements audited by the KICPAA registered auditors,
regardless of size.
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Filing and reporting requirements
A partnership and company incorporated under the law of Cambodia
are required to file an annual declaration of its status with the
Business Registration Department of the MOC by the end of the fiscal
year.
The annual financial statements are required to be prepared within 3
months after the end of each fiscal year. There are no specified
deadlines for filing financial statements, other than banks and
insurance companies or financial institutions being required to submit
annual financial statements to the NBC and the MEF by the 31st of
March of the following year.
The financial statements must be approved and signed by directors,
and submitted to the shareholders at least 21 days prior to the annual
general meeting date.
Books and records keeping
The financial statements, corresponding ledgers and documentary
evidence are required to be kept for at least 10 years.
Professional associations
►

The NAC is responsible for examining and revising Cambodian
Accounting Standards (CASs) and accounting regulations.

►

The KICPAA, the professional accounting body of the MEF, is
responsible for regulating the organization and quality assurance
of the private accounting profession.

►

The Securities and Exchange Commission of Cambodia (SECC),
established under the Law on the Issuance and Trading of
Securities, occasionally announces notifications involving
accounting issues, primarily to standardize the financial reporting
practices of listed companies.
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D.

D.1

Individuals

Social security contributions

There are 2 types of social security schemes in Cambodia: the
occupational risks scheme and the pension scheme. The occupational
risks scheme is currently being applied, while the pension scheme has
not yet been implemented.
The occupational risks scheme covers work-related accidents,
accidents commuting between home and the workplace and
occupational related diseases.
Employers having 8 or more
employees must register with the National Social Security Fund and
make an occupational risks contribution of 0.8% on the monthly
average wage of each employee not exceeding KHR 1 million, i.e., a
maximum monthly contribution of KHR 8,000 per employee. The
occupational risks contributions are not refundable.
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D.2

Entry visas

Foreign nationals must obtain valid entry visas to enter Cambodia.
However, this requirement does not apply to nationals of the ASEAN
member countries such as Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines,
Singapore, Thailand and Vietnam.
Nationals of ASEAN countries may obtain an immigration stamp upon
arrival. This immigration stamp is valid for 14, 21 or 30 days,
depending on the nationality of the individual.
Cambodia has several types of entry visas, including business
(Category E), tourism (Category T) and diplomatic missions (Category
A).
All foreign nationals must obtain a business-entry visa in order to
work in Cambodia. Subject to the nationality of an applicant, visas
may be obtained from any Cambodian Embassy in the home country
or upon arrival in Cambodia.
After receiving a single-entry business visa to Cambodia, a multipleentry business visa with a validity of 1, 6 or 12 months can be
obtained from the Immigration Department of the Ministry of Interior.

D.3

Work permits

All foreign nationals who wish to work in Cambodia must obtain work
permits from the Cambodian Ministry of Labor and Vocational
Training (MLVT). To be eligible to obtain a work permit, a foreigner
must have a business visa.
An employer who has established an office and registered with the
MLVT in Cambodia is responsible for processing an application for an
employee's work permit.
There are 2 types of work permits: temporary work permit and
permanent work permit.
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Temporary work permit will be issued to the following foreigners: ►

Staff and management specialists

►

Technical staff

►

Skilled workers

►

Service providers or other labourers

Permanent work permit will be issued to the following foreigners: ►

Foreign immigrants recognized by the Ministry of Interior

►

Foreign investors, spouses and dependents recognized by the
CDC

Generally, it takes 1 - 3 months to obtain approval for a work permit.
The validity of the temporary work permit will not exceed that of the
approved visa (maximum 1 year), while the permanent work permit
shall be initially approved for 2 years.
To renew a work permit, an online application for renewal must be
submitted to the MLVT by the end of March of each year, before the work
permit becomes expired.
The spouse and dependents of a work permit holder must apply for
single-entry business visas and multiple-entry business visas
thereafter, which permit them to live in Cambodia.

D.4

Foreign quota

Prior to applying for foreign work permit, the employers of the
foreign individual shall apply for the approval from the MLVT on the
foreign quota so that they can employ foreigner to work for their
entity.
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The MLVT limits the number of expatriate employees. An employer
is allowed to hire foreign employees up to 10% of the total number of
Cambodian employees depending on his/her position as follows: Position

D.5

Proportion of
foreign employees

Office employees

3%

Specialists, skilled or technical
employees

6%

Unskillful employees

1%

Residence permits

Any person who is not a Cambodian national is required to obtain a
resident card from the Ministry of Interior. There are 2 types of
resident card: temporary and permanent resident cards.
Temporary resident cards
Temporary resident card is valid for a period of 2 years and can be
extended every 2 years. This type of resident card is issued to
employees performing managerial, technical or specialized services.
Permanent resident cards
Permanent resident cards are issued to foreign investors who have
been authorized by the CDC to invest in Cambodia and their family
members. This type of resident card is also issued to other foreigners
who are recognized by the Ministry of Interior.
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Appendix

List of government agencies in Cambodia and contact details
Government agencies
Business Registration
Department, Ministry of
Commerce

Contact details
Lot 19-61, MOC Road (113B Road),
Phum Teuk Thla, Sangkat Teuk Thla,
Khan Sen Sok, Phnom Penh
Tel: (+855 23) 866 048/993 188
Website: www.moc.gov.kh

Ministry of Economy and
Finance

St.92, Sangkat Wat Phnom, Khan Daun
Penh, Phnom Penh
Tel: (+855 23) 724 664
Website: www.mef.gov.kh
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Government agencies
General Department of
Taxation

Contact details
Lot 522-524, Corner Russian
Federation & Mao Tsetong Blvd. Toek
Laak I, Tuol Kork, Phnom Penh
Tel: (+855 23) 886 708
Website: www.tax.gov.kh

Council of Development
in Cambodia

Government Palace, Sisowath Quay,
Wat Phnom, Phnom Penh
Tel:
(+855 23) 427 97 (Administrative)
(+855 23) 981 154 (Cambodia
Investment Board)
(+855 23) 992 355 (Cambodian
Special Economic Zones Board)
Website: www.cambodiainvestment.gov.kh

Ministry of Labor and
Vocational Training

3 Russia Federation Blvd., Phnom Penh
Tel: (+855 23) 884 375
Website: www.mlvt.gov.kh

National Bank of
Cambodia

22-24 Norodom Blvd., Phnom Penh
Tel: (+855 23) 722 563/722 221
Website: www.nbc.org.kh

Ministry of Industry and
Handicraft

45 Norodom Blvd., Phnom Penh
Tel: (+855 23) 210 141
Website: www.mih.gov.kh

Ministry of Interior

275 Norodom Blvd., Phnom Penh
Tel: (+855 23) 721 905/726 052
Website: www.interior.gov.kh

Immigration Department

Confederation de la Russie, in front of
Phnom Penh Airport, Phnom Penh
Tel: (+855 23) 890 380
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Abbreviations

APTDD
ASEAN
CAMCONTROL
CASs
CDC
CIFRS
CIFRS for SMEs

CoC
DTA
GDT
IFRS
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Additional Profit Tax on Dividend Distribution
Association of Southeast Nations
Cambodia Import-Export Inspection and
Fraud Repression Directorate General
Cambodian Accounting Standards
Council for the Development of Cambodia
Cambodian International Financial Reporting
Standards
Cambodian International Financial Reporting
Standards for Small and Medium-sized
Entities
Certificate of Compliance
Double Tax Agreement
General Department of Taxation
International Financial Reporting Standards
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IFRS for SMEs
KHR
KICPAA
LLC
MEF
MLVT
MOC
NAC
NBC
PE
QIPs
SECC
SEZ
STCMS
ToFB
TOI
ToS
VAT

International Financial Reporting Standards
for Small and Medium-sized Entities
Riel
Kampuchea Institute of Certified Public
Accountants and Auditors
Limited Liability Company
Ministry of Economy and Finance
Ministry of Labor and Vocational Training
Ministry of Commerce
National Accounting Council
National Bank of Cambodia
Permanent establishment
Qualified Investment Projects
Securities and Exchange Commission of
Cambodia
Special Economic Zone
Specific Tax on Certain Merchandises and
Service
Tax on Fringe Benefits
Tax on Income
Tax on Salary
Value added tax
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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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