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MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE

អគ្គនាយកដ្ឋឋន្ពន្ធដ្ឋរ

GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION

ទប្រង់ ពរច ០១ / FORM TOI
(មាត្រា២៩ថ្មីនៃច្បាប់ស្ដីពីសារពើពីពៃធ)
(Article 29 New of the Law on Taxation)

លិខិតប្រកាសពន្ធលលើប្ាក់ចំណូលប្រចាំឆ ំន ំ
ANNUAL INCOME TAX RETURN FOR THE YEAR ENDED

ការយបរ
ច្ឆេ
ិ
ិ ទសារច្ពើពន្ធ (ឆំន្ួន្ខែ) ៖

ចាប់ពីថ្ងៃទី

Tax Period (Number of Month)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tax Identification Number (TIN):

ច្្មោះសហគ្រាស ៖
Name of Enterprise:

ឆំន្ន្
ួ សាខាសហគ្រាស ៖
Number of Local Branch:

កាលបរច្ឆេ
ិ ទឆោះបញ្ជ ី ពន្ធដារ ៖

Date of Tax Registration:

ច្្មោះអភបា
ា ធិការ/កម្មសិទិធករ ៖
ិ ល/បណ្ណ

Name of Director/Manager/Owner:

សកម្មភាពអាជវី កម្មឆម្បង ៖
Main Business Activities:

ច្្មោះគណច្ន្យយករ/ ភាាក់ងារច្សវាកម្មពន្ធដារ ៖
Name of Accountant/ Tax Service Agent:

អាសយដាាន្ទសា
ី ា ក់ការសហគ្រាសបឆចបបន្ា ៖
Current Registered Office Address:

អាសយដាាន្គ្រគរោះសាាន្ជាច្ាលច្ដើម្បឆចបបន្ា ៖

Current Principal Establishment Address:

អាសយដាាន្ឃ្លង
ំ បឆចបបន្ា ៖
Warehouse Address:

ការកត្់គ្រាបញ្ជ ិ កាគណច្ន្យយ ៖

ច្គ្របើគ្របាស់កម្មវ ិធគ
ី ណច្ន្យយកំពយទ័
ូ រ (ច្្មោះកម្មវ ិធ)ី ៖

Using Accounting Software (Software's Name):

កគ្រម្ត្
ិ អន្ច្ោម្ភាពសារច្ពើពន្ធ (ច្បើមាន្) ៖

Status of Tax Compliance(if any):

មាស

គ្របាក់

Gold

សំ រទធ
ិ

Silver

មាន្ការត្គ្រម្ូវ ( ត្គ្រម្ូវឱ្យដាក់របាយការណ៍សវន្កម្ម)

Bronze

សវន្កម្មឯករាជយខដលត្គ្រម្ូវច្ដាយឆាប់ ៖
Statutory Audit Requirement:

គ្រទង់គ្រាយគត្ិយត្តិ /ទគ្រម្ង់ថ្ន្គ្របត្ិបត្កា
ិត រអាជីវកម្ម ៖

Private Limited Company

សាខាគ្រកុ ម្ហន្បរច្ទស

ផលគ្របច្ោជន្៍កាងសម្ពន្
័ អា
ធ ជីវកម្ម

ការោល័
យត្ំណ្ណង
ិ

Foreign Company’s Branch

Interest in Joint Venture

សហគ្រាសសាធារណៈ

សហគ្រាសឯកបគគលទទួលែសគ្រត្ូវមាន្កគ្រម្ត្
ិ

សហគ្រាសរដា

Limited Partnership

Representative Office

អងគការច្គ្រៅរដាាភបា
ិ ល /សមាគម្

Non-Government Organization / Association

Public Enterprise

សហគ្រាសដថ្ទច្ទៀត្

State Enterprise

Single Member Private Limited Company

អគ្រាពន្ធច្លើគ្របាក់ឆំណូល ៖

State Joint Venture

Public Limited Company

General Partnership

Income Tax Rate:

Not Required

គ្រកុម្ហន្ឆគ្រម្ុោះរដា

គ្រកុម្ហន្ម្ហាជន្ទទួលែសគ្រត្ូវមាន្កគ្រម្ត្
ិ

គ្រកុម្ហន្សហកម្មសិទិធមាន្កគ្រម្ត្
ិ

Income Tax Exemption:

ាមន្ការត្គ្រម្ូវ

គ្រកុម្ហន្ឯកជន្ទទួលែសគ្រត្ូវមាន្កគ្រម្ត្
ិ

Legal Form or Form of Business Operations:

ច្លើកខលងពន្ធច្លើគ្របាក់ឆំណូល ៖

Not Using Accounting Software

Required (Subject to submit audit report)

គ្រកុម្ហន្សហកម្មសិទិធទូច្ៅ

17

ម្ន្
ិ ច្គ្របើគ្របាស់កម្មវ ិធគ
ី ណច្ន្យយកំពយទ័
ូ រ

Accounting Records:

Sole Proprietorship / Physical Person

16

Until

-

ច្លែអត្តសញ្ញាណកម្មសារច្ពើពន្ធ ៖

សហគ្រាសឯកបគគល/រូបវន្តបគគល

15

ដល់ថ្ងៃទី

From

Others

ឆ្ាមា
ំ ន្ផលរបរដំបូង ៖

ឆ្ាមា
ំ ន្ឆំច្ណញដំបូង ៖

Year of First Revenue

រយៈច្ពលអាទភា
ិ ព៖
Priority Period

Year of First Profit

ឆ្ា ំ
Year

អគ្រាកំច្ណើន្ាម្ថ្នាក់
30%

20%

ពន្ធច្លើគ្របាក់ឆំណូលគ្រត្ូវបង់ ៖

5%

ច្រៀល

Income Tax Due:

0%

0-20% Progressive Rate

18 ឥណាន្ពន្ធច្ោងច្ៅម្ែ ៖
Tax Credit Carried Forward:

ច្រៀល

លសចកដីប្រកាស / DECLARATION ៖
លយង
័ ធភ្ជារ់ម្កជាម្ួយ ។ លយង
៌ នទំងអរ់ លៅលលើលិខរ
ើ ខ្ុំានពន
ិ រ
ិ យស្ររ់ចំណុចទំងអរ់លៅលលើលិខរ
ិ ស្រការលនេះ នង
ិ ារាងឧររម្ពន
ើ ខ្ុំមានរកខរ
ី ស្រ័រញ្ជាក់ចារ់ោរ់ ស្រម្
ឹ ស្រូវ លពញលលញ ខដលធានាានថា ព័រមា
ិ
ស្រការលនេះ ពិរជាស្រឹម្ស្រូវស្ាកដខម្ន លហើយាានស្ររិររតិការណាម្ួយម្ន
ិ ានស្រការលនាេះលទ ។ លយើងខ្ុំរូម្ទទួលខុរស្រូវទំងស្រុងចំល

េះម្ុខចារ់ទង
ំ ាយយជាររមានស្ររិនលរើពរ
័ មា
៌ នណាម្ួយមានការខកងងរនង។
ំ

We have examined all items on this return and the annex attached herewith. We have correct, and complete supporting documents which ensure that all information in this return is true and accurate and
there is no undeclared business transaction. We are lawfully responsible for any falsified information.

សប្ារ់រន្រន្ដីពន្ធដ្ឋរ

/ FOR TAX OFFICIAL USE

កាលររ ិលចេទ

DIRECTOR/MANAGER/OWNER OF ENTERPRISE/TAX SERVICE AGENT

លលខចូល

ហត្ថធេខា ន
ង
ិ ត្រា / (Signature & Seal)

(No.)

ន្ិងល្មះរន្រន្ដី

Signature & Name

Filed in,

អភិាល/រណា
ា ធិការ/ករមសិទធិករ សហប្ាស/ ភ្នក់ងារលសវាករមពន្ធដ្ឋរ

Date

ហតថលលខា

ធ្វើធៅ

អតដលលខ / Tax ID

សំាល់ / NOTE ៖
លោក/លោកស្រីស្រូវដាក់លិខិរស្រការលនេះ និងរង់ស្ាក់ពនធកុ ងរយៈលវោ
ន
៣ខខ លស្កាយពីដំណាច់ឆ្នសា
ំ រលពើពនធ។
You must file this return and make the tax payment within 3 months of the end of the tax period.
រហស្ារស្រូវលាេះស្ារហស្ារស្ររ់ទព
ំ ័រ / Enterprise must seal all pages

