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อัตราภาษีทีเกียวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจในประเทศกัมพู ชา
ประเภทภาษี

รายละเอียด/อัตรา

ภาษีกําไร นิติบุคคล
(Tax on Profit)

Resident คํานวณจากรายได้ในกัมพูชาและต่างประเทศ
Non- Resident คํานวณจากรายได้ในกัมพูชาเท่านัน
ร้อยละ 20สําหรับธุรกิจทัวไป
ร้อยละ 30 สําหรับธุรกิจนามันปโตรเลียม ก๊าซธรรมชาติ การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ
ร้อยละ 0 สําหรับโครงการทีได้รบ
ั การส่งเสริมการลงทุน QIP จาก CDC
ร้อยละ 0-20 สําหรับธุรกิจทีครอบครองโดยบุคคลธรรมดาเพียงคนเดียว

ภาษีกําไรล่วงหน้า
(Pre-Payment Tax on Profit)

คํานวณจากรายรับรวมของธุรกิจรวมกับภาษีทก
ุ ประเภทยกเว้น VAT อัตราร้อยละ 1
สําหรับธุรกิจทุกประเภท

ภาษีหก
ั ณ ทีจ่าย
(Withholding Taxes: WHT)

ร้อยละ 15 สําหรับการให้บริการ การบริหารจัดการ การให้คําปรึกษา ค่าสิทธิรวมถึง
ดอกเบีย (ไม่รวมดอกเบียทีจ่ายโดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน)
ร้อยละ 10 สําหรับการจ่ายค่าเช่าทรัพย์สน
ิ ทังทีเคลือนย้ายได้ และเคลือนย้ายไม่ได้
ร้อยละ 4 สําหรับการจ่ายดอกเบียโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินแก่บุคคลธรรมดาทีมี
บัญชีเงินฝากไม่ประจํา
ร้อยละ 6 สําหรับการจ่ายดอกเบียโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินแก่บุคคลธรรมดาทีมี
บัญชีเงินฝากประจํา
ร้อยละ 14 สําหรับการชําระค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายแก่ผท
ู้ ีมิได้มภ
ี ม
ู ล
ิ ําเนาอยูใ่ นประเทศ

ภาษีเงินเดือน
(Salary Tax)

คํานวณจากเงินเดือน โดยใช้อัตราก้าวหน้า ร้อยละ 0-20
ร้อยละ 0 , 0-5 แสนเรียล ( 0 – 300 USD)
ร้อยละ 5, > 5 แสนเรียล -1.25 ล้านเรียล ( 300.1 – 500 USD)
ร้อยละ 10, > 1.25 ล้านเรียล – 8.5 ล้านเรียล (500.1 – 2,125 USD)
ร้อยละ 15, > 8.5 ล้านเรียล –12.5 ล้านเรียล (2,125.1 – 3,125 USD)
ร้อยละ 20, มากกว่า 8.5 ล้านเรียล ( มากกว่า 3,125 USD)
ร้อยละ 20, เงินพิเศษ (fringe benefit)

ภาษีมล
ู ค่าเพิม (VAT)

ภาษีทีผูจ
้ ําหน่ายสินค้าหรือให้บริการต้องเก็บจากลูกค้าในอัตรา ร้อยละ 10 สําหรับการ
จําหน่ายหรือให้บริการในประเทศ และร้อยละ 0 สําหรับการส่งออก

ภาษีทีพัก
(Tax on Accommodation: TOA)

จัดเก็บจากการพักอาศัยในโรงแรม เกสท์เฮาส์ อพาร์ทเมนต์ คอนโดมิเนียม หรือทีพัก
ประเภทอืนๆ ในอัตรา ร้อยละ 2 ของค่าห้องรวมกับภาษีทก
ุ ประเภทยกเว้น VAT

ภาษีเฉพาะสําหรับสินค้าและบริการ
บางชนิด
(Specific Tax on Certain
Merchandises and Services:
STCMS)

ภาษีทีจัดเก็บสําหรับ สินค้าและบริการบางชนิดทังในประเทศ และทีนําเข้าจากต่าง
ประเทศ โดยจะคํานวณก่อนภาษีมล
ู ค่าเพิม
รถยนต์ ร้อยละ 65, ไวน์ ร้อยละ 35, อะไหล่รถยนต์ เบียร์ ร้อยละ 30, รถมอเตอร์ไซค์
นามันปโตรเลียม เครืองดืมแอลกอฮอล์ บุหรี ร้อยละ 20, อะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ นา
อัดลม การให้บริการทางด้านบันเทิง การขนส่งผูโ้ ดยสารทางอากาศ ร้อยละ 10, การให้
บริการโทรศัพท์ ร้อยละ3

ภาษีเครืองดืม แอลกอฮอล์และบุหรี
(Tax on Public Lighting: PLT)

จัดเก็บจากผูท
้ ีจําหน่ายเครืองดืมแอลกอฮอล์ และบุหรีทุกประเภท โดยจะทําการคํานวณ
ก่อนภาษีเฉพาะ (STCMS) และภาษีมล
ู ค่าเพิม (VAT)
อัตรา ร้อยละ 3

ภาษีการจดทะเบียน
(Registration Tax or
Transfer Tax)

จัดเก็บจากการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย ก่อตัง ควบรวม ยกเลิกกิจการ
จัดเก็บจากการโอนสินทรัพย์
1 ล้านเรียล/ 1 กิจกรรม
AEC Business Support Center
ร้อยละ 4 ของมูลค่าสินทรัพย์ (ทีดิน บ้าน รถ)
Phnom Penh, Cambodia

อัตราภาษีทีเกียวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจในประเทศกัมพู ชา
ประเภทภาษี

รายละเอียด/อัตรา

ภาษีประกอบการธุรกิจเฉพาะ
(Patent Tax) (ต้องต่ออายุทก
ุ ป)

ภาษีประจําปทีธุรกิจต้องชําระภายในเดือนมีนาคมของทุกปตามประเภทของธุรกิจ
และตามเขตจังหวัดทีธุรกิจตังอยู่
อัตรา 4 แสนเรียล (100 USD) สําหรับธุรกิจขนาดเล็ก รายรับรวมต่อปตังแต่ 250 ล้าน
เรียล (62,500 USD) ถึง 700 ล้านเรียล (175,000 USD)
อัตรา 1.2 ล้านเรียลต่อป (300 USD) สําหรับธุรกิจขนาดกลาง รายรับรวมต่อปตังแต่
700 ล้านเรียล (175,000 USD) ถึง 2,000 ล้านเรียล (500,000 USD)
อัตรา 3 ล้าน เรียลต่อป (750 USD) สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ รายรับต่อปตังแต่ 2,000
ล้านเรียล (500,000 USD) ถึง 10,000 ล้านเรียล (2.5 ล้าน USD)
อัตรา 5 ล้าน เรียลต่อป (1,250 USD) สําหรับธุรกิจขนาดใหญ่ รายรับต่อปมากกว่า
10,000 ล้านเรียล (2.5 ล้าน USD)

ภาษีอสังหาริมทรัพย์ (Tax on
Immovable Properties)

อสังหาริมทรัพย์ทีมีมล
ู ค่ามากกว่า 100 ล้านเรียล (25,000 USD)
ร้อยละ 0.1 ของมูลค่าทีประเมินโดยคณะกรรมการประเมินมูลค่าทรัพย์สน
ิ
ผูเ้ สียภาษีต้องชําระภาษีภายในวันที 30 กันยายน ของทุกป

ภาษีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ
(Registration Tax)

จัดเก็บจากผูซ
้ อหรื
ื
อผูไ้ ด้รบ
ั โอนกรรมสิทธิในสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์อัตรา
ร้อยละ 4 ของมูลค่าสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์นน
ั

ภาษีนําเข้า

ร้อยละ 0 – สินค้าทีได้รับการยกเว้น เช่น ยารักษาโรค อุปกรณ์การศึกษาปจจัย
การผลิตสินค้าเกษตร สินค้าทีได้สิทธินําเข้าภายใต้โครงการทีได้รับการส่งเสริม
การลงทุน
ร้อยละ 7 – สินค้าขันต้นหรือวัตถุดิบ
ร้อยละ 15 – สินค้าทีจัดเปนทุน, เครืองจักรและอุปกรณ์การผลิต, วัตถุดิบทีมีใน
ประเทศ
ร้อยละ 35 – สินค้าสําเร็จรูป, เครืองดืมแอลกอฮอล์, ยานพาหนะ,อัญมณีและหิน
มีค่า
สามารถค้นหา และเปรียบเทียบอัตราภาษีในการนําเข้าสินค้าของประเทศ
กัมพูชา (ทังอัตราแบบทัวไป MFN และอัตราพิเศษ AFTA) ตามพิกัดของสินค้า
ได้ที www.customs.gov.kh

การยกเว้นการเก็บภาษีซาซ้อน
กับประเทศทีมีข้อตกลง

ยกเว้นภาษีรายได้บุคคล และนิติบุคคลทีได้มีการชําระแล้วในประเทศใด
ประเทศหนึง โดยการลดหย่อนหรือเครดิตภาษีผา่ นวิธีการคํานวนทีระบุไว้
ในข้อตกลง
ลดอัตราภาษีหัก ณ ทีจ่าย จากร้อยละ 14 เหลือร้อยละ 10 สําหรับค่าบริการ
ทางเทคนิค เงินปนผล ดอกเบียทีจ่ายโดยสถาบันการเงิน และค่าสิทธิต่างๆ
ทีจ่ายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลทีมีภูมิลําเนาอยูใ่ นอีกประเทศหนึง
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