สมาคมธุรกิจไทยในกัมพูชา (TBCC)
ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
กัมพูชาจัดเก็บภาษีในประเทศได้ร้อยละ 85 ของเป้าหมายทั้งปี ขณะที่จัดเก็บภาษีศุลกากรและ
สรรพสามิตรได้สูงกว่าเป้าหมายทั้งปีร้อยละ 5 ใน 9 เดือนแรกของปี 2019
ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2019 รัฐบาลกัมพูชา โดยกรมภาษี สามารถจัดเก็บภาษี ในประเทศได้
มากกว่า 2.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 85 ของเป้าหมายการจัดเก็บภาษีทั้งปี โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ
29 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน การจัดเก็บภาษีในประเทศที่เพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของ
เศรษฐกิจและภาคธุรกิจในประเทศ รวมถึงความเข้มงวดในการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลและการผลักดันให้สถาน
ประกอบการต่างๆ จดทะเบียนนิติบุคคลให้ถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะที่กรมศุลกากรฯ สามารถจัดเก็บภาษีศุลกากรและสรรพสามิตรได้ 2.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ สูง
กว่าเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ร้อยละ 5 โดยคาดว่าจะสามารถจัดเก็บภาษีศุลกากรและสรรพสามิตรทั้งปี ได้สูงกว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ประมาณ 800 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลจากกการที่กัมพูชามีการนำเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการภายในประเทศ นอกจากนั้นยังสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพ และความเข้มงวดใน
การจัดเก็บภาษีจากสินค้านำเข้า
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Thai Business Council in Cambodia (TBCC)
Weekly News Update
Cambodia collect 85% of the domestic tax collecting target for the whole year. While
customs and excise taxes collection is 5% higher than the target for the whole year in
the first 9 months of 2019
During the first 9 months of 2019, Cambodian government by the General Department
of Taxation has collected more than 2.1 billion USD of domestic taxes. It equals 85 percent
of the annual taxation target which increased by 29 percent compared to the same period
last year. The increasing in domestic taxation reflects the expansion of the economy and the
domestic business sector. It’s also the result of sharp reforms in terms of regulation and
administration and stressed the importance of having companies registered.
While the General Department of Customs and Excises has collected $2.3 billion from
customs and excises, surpassing the government’s target for the whole year by 5 percent, and
expect to collect more 800 million USD over the annual target by the end of the year. This
was due to the fact that Cambodia has increased imports to meet domestic demand. In
addition, it also reflects the efficiency and the stressed on the tax collecting of imported
goods.
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