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ប្បកាសង្នេះបែកង្ែញជា៖ 

This Prakas is divided into 

– ៣ ជំពូក 

   3 Chapters 

– ២១ ប្បការ 

   21 Articles 



• ជំពូកទី ១ ៖ បទបបញ្ញតតិទូង្ៅ (ាន ៤ ប្បការ) 

• Chapter 1: General Provision (4 Articles) 

• ជំពូកទី ២ ៖ ង្ោលការណ៍ទូង្ៅ (ាន ៤ ប្បការ) 

• Chapter 2: General Principle (4 Articles)  

• ជំពូកទី ៣ ៖ វិធីសាស្រសតសប្ាប់បបខបែកែំណូលនិខែំណាយកនុខែំង្ណាមបុគ្គលទាក់ទិន(ាន

១៣ប្បការ) 

• Chapter 3: Methods for allocation of incomes and expenses among related parties (13 

Articles) 



ប្បការសំខាន់ៗ 

ជំពូកទី១៖បទបបញ្ញត្តិទូទៅ 

Chapter 1: General Provision 

ប្បការ ៣៖ វិសាលភាព 

Article 3: Scope 

 “ប្បកាសទនេះមានវិសាលភាពអនុវត្តចំទ េះរាល់ប្បត្ិបត្តិការអាជីវកម្មរវាងបុគ្គលទាក់ទិនពីរ

ឬទប្ចើន ដែលកនុងចំទោម្បុគ្គលទាក់ទិនទាងំទ េះ បុគ្គលទាក់ទិនម្ួយយ៉ា ងត្ិចជាអនកជាប់ពនធ

និវាសនជន” 

 “The scope of this Prakas covers every business transaction among two or more 

related parties whom at least one party is a resident taxpayer”. 

 

 

 



 ប្បការ ៤៖ និយម្ន័យ 

Article 4: Definition 

•  កយ “បុគ្គលទាក់ទិន (Related Party)” សំទៅែល់ 

• The term “Related Party” refers to 

 ក-សមាជិកោមាន ក់កនុងរងវង់ញាត្ិអនកជាប់ពនធ 

 A. Any member of the taxpayer’s relative 

 

ប្បការសំខាន់ៗ 



ខ- សហប្ាសដែលប្គ្ប់ប្គ្ងទោយអនកជាប់ពនធ ឬសហប្ាសប្ត្ូវបានអនកជាប់ពនធប្គ្ប់ប្គ្ង ឬក៏សហប្ាសទ េះនិង

អនកជាប់ពនធសថ ិត្ទៅទប្កាម្ការប្គ្ប់ប្គ្ងរួម្ាន ។  កយ “ប្គ្ប់ប្គ្ង” មាននយ័ថា មានកម្មសិទធិចាប់ពី ២០ភាគ្រយ ទ ើង

ទៅទលើត្ម្ម្ៃម្នភាគ្កម្មទៅកនុងទែើម្ទុនផ្ទា លរ់បសស់ហប្ាស ឬសិទធិទបាេះទនន ត្កនុង ប្កុម្ ប្បឹកា ភិបាលម្នប្កុម្ហ ុន។ 

ទែើម្បីកំណត្់ទំហំម្នការប្គ្ប់ប្គ្ងរបស់អនកជាប់ពនធជារបូវនតបុគ្គលោមាន ក់ ប្ត្ូវគ្ិត្បញ្ចូល ទាងំអស់  នវូកម្មសិទធិទលើភាគ្

កម្មទៅកនុងទែើម្ទុនផ្ទា ល់របស់រូបវនតបុគ្គលទ េះ និងកម្មសិទិធផ្ទា ល់ ឬប្បទយលរបស់ សហព័ទធអនកជាប់ពនធ។ 

B. Enterprise which controls or is controlled by or is under common control with, the taxpayers. The term 

“Control” means ownership of 20 percent or more in the value or voting right of the equity interest in the 

enterprise. To determine the degree of control of a taxpayer who is physical person, shall taken into 

consideration all equity interest owned by the taxpayers and owned directly or owned indirectly by spouse 

of taxpayer. 

ប្បការសំខាន់ៗ 



•  កយ “ទាលការណ៍ជំទោងម្ែ (Arm’s Length Principle)” សំទៅែល់៖ ទាលការណ៍

សប្មាប់កំណត្់ម្លៃម្នប្បត្ិបត្តិការដែលមានលកខខណឌ ែូចាន  ឬប្សទែៀងាន  ដែលទើើវទ ើងកនុង

ចំទោម្សហប្ាសឯករាជយ ទែើម្បីទប្បៀបទើៀបនឹងម្លៃម្នប្បត្ិបត្តិការោម្ួយដែលបានទើើវ

ទ ើងកនុងចំទោម្បុគ្គលទាក់ទិន។  

• The term “Arm’s Length Principle” refers to the principle for determining the price 

of transactions under the same or similar conditions that are conducted between 

independent enterprises in order to compare with price of any transaction that is 

conducted between related parties. For the purpose of this Prakas, the price 

determined under the Arm’s Length Principle shall be called “Arm’s Length Price”. 

ប្បការសំខាន់ៗ 



•  កយ “ប្បតិ្បត្តិការមានការទរៀបចំ (Controlled Transaction)” សំទៅែល់ប្បត្ិបត្តិការកនុង

ចំទោម្បុគ្គលទាក់ទិនដែលជាទូទៅដត្ងដត្មានការទរៀបចំទុកជាម្ុន។ សប្មាប់ទាលទៅម្ន

ប្បកាសទនេះ រាល់ប្បត្ិបត្ិតការជាម្ួយនឹងភាគ្ីដែលបទងកើត្ទ ើងទៅកនុងប្បទទសដែលមានដែន 

យុត្តត ើិការពនធទាបជាងប្ពេះរាជាោចប្កកម្ជុជាប្ត្ូវបានចាត្់ទុកថាជាប្បត្ិបត្តិការមានការទរៀបចំ។ 

• The term “Controlled Transaction” refers to transactions between related parties that are 

normally pre-arranged. For the purpose of this Prakas, every transaction with a party 

that occurs within a country that has lower tax jurisdiction than the Kingdom of 

Cambodia shall be deemed as controlled transaction. 

 

 

ប្បការសំខាន់ៗ 



•  កយ “ប្បតិ្បតិ្តការាម នការទរៀបចំ (Uncontrolled Transaction)” សំទៅែល់

ប្បត្ិបត្តិការដែលម្ិនដម្នជាប្បត្ិបត្តិការមានការទរៀបចំ និងដែលបានទើើវទ ើងទោយ

សហប្ាសឯករាជយ។ សប្មាប់ទាលទៅម្នប្បកាសទនេះ  កយ “សហប្ាសឯករាជយ” 

សំទៅែល់រូបវនតបុគ្គល ឬនីត្ិបុគ្គលដែលម្ិនដម្នជាបុគ្គលទាក់ទិន។ 

• The term “Uncontrolled Transaction” refers to transactions that are not 

controlled transaction and are arranged by an independent enterprise. For the 

purpose of this Prakas, the term “independent enterprise” refers to physical 

person or legal person that is not a related party. 

ប្បការសំខាន់ៗ 



ជំពូកទី២៖ទាលការណ៍ទូទៅ  

Chapter 2: General Principle  

 ប្បការ ៧៖ កត្តត កំណត់្ភាពដែលអាចទើៀបបាន 

 Article 7: Comparability factors 

 ទប្កាម្ទាលការណ៍ជំទោងម្ែ ទែើម្បីកណំត្់ភាពដែលអាចទើៀបបាន ប្ត្ូវទើើវការទប្បៀបទើៀបលកខខណឌ

រវាងប្បត្ិបត្តកិារមានការទរៀបចំ និងប្បត្ិបត្តិការរបស់សហប្ាសឯករាជយ ត្តម្រយៈកត្តត ម្យួចំនួនែូចខាងទប្កាម្៖ 

 Under the arm’s length principle, in order to determine comparability, compare the conditions 

between controlled transactions and transactions of independent enterprises. 

ប្បការសំខាន់ៗ 



1) លកខខណឌ កិចចសនាម្នប្បត្ិបត្តិការ  Contractual terms of the transaction 

2) ការ វិភាគ្មុ្ខងារ  Functional Analysis 

3) លកខណៈម្នប្ទពយ ឬទសវា Characteristics of property or service 

4) សាថ នភាពទសែឋកិចច  Economic conditions 

5) យុទធសាស្រសតអាជីវកម្ម  Business strategy 

 

ប្បការសំខាន់ៗ 



ប្បការ ៨៖ រងវង់ជំទោងម្ែ (Arm’s Length Range)  

Article 8: Arm’s Length Range 

 រងវង់ជំទោងម្ែ គ្ជឺារងវង់ម្នត្ួទលខសូច ករហិរញ្ញវត្ថុ ក់ព័នធ (ឧ. ម្លៃ ឬកប្ម្ិត្

ចំទណញ) ដែលទទលួបានពីការអនវុត្តវិើីសាស្រសត ទទារម្លៃទោយដទែកទៅទលើការវិភាគ្ទលើភាព

ដែលអាចទើៀបបាន។ 

 The arm’s length range is the range of relevant financial indicators (ex. price 

or profit level) obtained from implementing transfer pricing methods. 

  

 

ប្បការសំខាន់ៗ 



 ប្បត្ិបត្តិការមានការទរៀបចំនឹងម្ិនប្ត្ូវបានទើើវនិយ័ត្កម្មទទ ប្បសិនទបើសូច ករហិរញ្ញវត្ថុ

 ក់ព័នធដែលបានម្កពីប្បត្ិបត្តិការមានការទរៀបចំ ប្ត្ូវបានទើើវទត្សតត្តម្វិើីសាស្រសត ទទារម្លៃប្ត្ឹម្ប្ត្ូវ 

ដែលសថ ិត្ទៅកនុងរងវង់ជំទោងម្ែ។ ទាុយទៅវិញ សចូ ករហិរញ្ញវត្ថុទៅកនុងប្បត្ិបត្តិការមានការ

ទរៀបចំដែលសថ ិត្ទៅទប្ៅរងវង់ជំទោងម្ែ នឹងប្ត្ូវទើើវនយិ័ត្កម្មត្តម្ទម្ែានរបស់រងវង់ជំទោងម្ែ។ 

 A controlled transaction will not be adjusted, if the relevant financial indicators 

obtained from the controlled transaction was tested with a proper transfer pricing method 

that is within the arm’s length range. In contrast, financial moderator in a controlled 

transaction that is outside arm’s length range will be adjusted according the median of the 

arm’s length range. 
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ជំពូកទី៣៖វិើីសាស្រសតសប្មាប់ដបងដចកចំណូលនិងចំោយកនងុចំទោម្បុគ្គលទាក់ទិន 

Chapter 3: Methods for Allocation of Incomes and Expenses among related parties 

ប្បការ ១០៖ វិើី “លគ្ើ” Comparable Uncontrolled Price (CUP) 

ប្បការ ១១៖ វិើី “លទប” Resale Price Method (RPM) 

ប្បការ ១២៖ វិើី “បលែ” Cost Plus Method (CPM) 

ប្បការ ១៣៖ វិើី “កចស” Transactional Net Margin Method (TNMM) 

ប្បការ ១៤៖ វិើី “ញច” Profit Split Method (PS) 

ប្បការសំខាន់ៗ 



ប្បការ ១៥៖ ចំណចុសំខាន់ៗដែលប្តូ្វពិចារោចំទ េះប្ទពយអរូបី  

 Article 15  Important points to consider for intangible assets 

ប្បការ ១៦៖ វិើីកំណត់្ភាពជាមាច ស់ម្នប្ទពយអរូបីកនងុចំទោម្បុគ្គលទាក់ទិន 

 Article 16  Determination of intangible asset ownership among related 

parties 

ប្បការ ១៧៖ ទសវាកនងុចំទោម្សហប្ាសសម្ជន័ធញាតិ្ 

 Article 17  Intra-Group Services 

ប្បការសំខាន់ៗ 



 ប្បការ ១៨៖ ការកាន់កាប់រកាទុកឯកសារ 

 Article 18: Documentation 

 ១-អនកជាប់ពនធប្ត្វូទចញវិក័យបប្ត្ទលើរាល់ប្បត្បិត្តកិារអាជីវកម្ម ទហើយប្ត្ូវកត្ប់្ត្ត កាន់កាប់ រកាទុក នវូបញ្ជ ិកា

គ្ណទនយយ លិខិត្យុត្តិការ និងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុទទេងៗែចូដែលបទបបញ្ញត្តិសត ពីីពនធោរបានកំណត្ ់និងប្ត្ូវទតល់ជូនត្តម្ការត្ប្ម្ូវ

របស់រែឋបាលសារទពើពនធ។ បញ្ជ ិកាគ្ណទនយយ លិខិត្យុត្តិការ និងឯកសារហិរញ្ញវត្ថុខាងទលើទនេះ ប្ត្ូវរកាទុកកនុងរយៈទពល ១០ នន ំ 

គ្ិត្ចាប់ពីែំោចន់ន ំជាបព់នធ។ 

 Taxpayers must issue invoices for every business transaction, and record, document, and 

maintain accounting records, legal documents and other financial documents as determined by 

provisions on taxation, which shall be provided to the tax administration as required. Said 

accounting records, legal documents and financial documents must be kept for a duration of 10 

years, counting from the end of the tax year. 

ប្បការសំខាន់ៗ 



 ២-ទោយម្ិនកប្ម្ិត្ប្ត្ឹម្ដត្ែូចខាងទប្កាម្ទនេះ អនកជាប់ពនធដែលមានប្បត្ិបត្តិការជាម្ួយបុគ្គលទាក់ទិន

ប្ត្ូវមានកាត្ពវកិចចទរៀបចំឱ្យបានទប្សចបាច់នូវព័ត្៌មានែូចខាងទប្កាម្៖ 

 Not limited to the following, taxpayers that have transactions with related parties will have 

the obligation to fully prepare the following information: 

      ក.ព័ត៌្មានទូទៅរបស់សហប្ាស និងបុគ្គលទាក់ទិន 

          General information on the enterprise and related party 

      ខ.ព័ត៌្មានសដ ីពីប្បតិ្បត្តិការរបស់សហប្ាស 

          Information on operation of the enterprise 

      គ្.ព័ត៌្មានអំពីវិើីទទារម្លៃ  

          Information on the transfer pricing method  

ប្បការសំខាន់ៗ 



 ៣-អនកជាប់ពនធប្ត្ូវបានត្ប្ម្ូវឱ្យបំទពញកនុងលិខិត្ប្បកាសពនធទលើចំណូលប្បចំានន ំ អំពី

ព័ត្៌មានម្ួយចំនួន ក់ព័នធនឹងប្បត្ិបត្តិការកនុងចំទោម្បុគ្គលទាក់ទិន និងត្ប្ម្ូវឱ្យទតល់ ឯកសារ

ទាងំឡាយែូចមានដចងកនុងកថាខណឌ  ២ ម្នប្បការទនេះទៅត្តម្ការចំាបាច់របស់រែឋបាលសារទពើ    

ពនធ។ 

 Taxpayers are required to complete annual Tax on Income returns that contain 

certain information relevant to the transactions between related parties and are 

required to provide all documents as stated in paragraph 2 of this article to the tax 

administration as required. 

 

ប្បការសំខាន់ៗ 



 ប្បការ ១៩៖ ទទាសទណឌ  

 Article 19: Penalty 

 ទោយម្ិនទាន់គ្ិត្ពទីទាសទណឌ ែម្ទទទៀត្ ការខកខានម្ិនបានអនុវត្តកាត្ពវកិចចែចូមានដចងកនុងប្បការ ១៨ 

ម្នប្បកាសទនេះ អនកជាប់ពនធប្តូ្វបានែកហតូ្ម្កវញិនវូវញិ្ញញ បនបប្ត្អនុទោម្ភាពសារទពើពនធ ឬប្តូ្វវាយត្ម្ម្ៃ

អនុទោម្ភាពសារទពើពនធទ ើងវិញ និងប្តូ្វទទលួរងនវូទទាសទណឌ ែចូមានដចងកនុងមាប្ត្ត ១៣៣ ម្នចាប់សត ីពី

សារទពើពនធ។ 

 Without considering other penalties, for failing to implement obligations as stated in article 18 of 

this Prakas, the taxpayer’s certificate of tax compliance will be withdrawn or be re-evaluated and 

taxpayer will face penalties as stated in article 133 of the Law on Taxation.  

ប្បការសំខាន់ៗ 



 កនុងករណីចំាបាច់ រែឋបាលសារទពើពនធអាចបតឹងទចាទប្បកាន់និងទាម្ទារោក់ទទាសចំទ េះបទទលមើស  

ប្ពហមទណឌ ទលើបទបបញ្ញត្ិតសត ីពីពនធោរែូចមានដចងកនុងមាប្ត្ត ១៣៤ ែល់ មាប្ត្ត ១៣៨ ម្នចាប់សត ីពី

សារទពើពនធ។ 

 If necessary, the tax administration can bring charges and demand punishment for 

criminal violation of the provisions on taxation as stated in article 134 to article 138 of the Law 

on Taxation. 

ប្បការសំខាន់ៗ 
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