
ຕົວຊີັ້ວັດ ການຊ າລະອາກອນ ບັນທ ກອາກອນຕ່າງໆ ແລະ ພັນທະການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ບ ລິສັດ ຕາມມາດຖານ ຂອງ ກ ລະນີສ ກສາ (ບ ລິສັດຂະໜາດກາງ) ຕ້ອງຊ າລະໃນປີ ທີີ່ກ ານົດໄວ້ ພ້ອມ
ທັງປະເມີນບັນຫາທີີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານບ ລິຫານໃນການຊ າລະອາກອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ. 
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ຂ ໍ້ມນູທົັ່ວໄປຂອງບ ລິສັດ
ເລີີ່ມຕົັ້ນດ າເນນີກິດຈະການ: ບ ລິສັດ (TaxpayerCo.) ເລີີ່ມດ າເນນີງານໄດ້ 2 ປິ, ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017. ໃນມ ັ້ນັັ້ນ, ບ ລິສັດໄດ້ຊ ັ້ຊັບສິນທັງໝົດ ແລະ ຈ້າງພະນັກງານທັງໝົດຂອງ

ບ ລິສັດ.
ປີທີີ່ປະເມນີ: ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 – 31 ທັນວາ 2018

ປະເພດ ແລະ ທີີ່ຕັັ້ງ: TaxpayerCo ເປັນບ ລິສັດທີີ່ຕອ້ງຊ າລະອາກອນ ແລະ ດ າເນີນທຸລະກິດໃນຮູບແບບໂຮງງານທົັ່ວໄປ, ມີທີີ່ຕັັ້ງຢູູ່ເມ ອງທີີ່ເປັນທຸລະກິດທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດຂອງປະເທດ–ຢູູ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈນັ. ບ ລິສັດມີພັນທະອາກອນໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ, ແຂວງ ແລະ ປະເທດ. ກະລຸນາຄ ານ ງເຖິງອາກອນຕ່າງໆໃນທຸກລະດັບ ເວລາຕອບແບບສອບຖາມ. 
TaxpayerCo ບ ໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ດ້ານການລງົທ ນ ຫຼ ສິດທິພິເສດໃດໆ ນອກຈາກ ບັນດານະໂຍບາຍ ທີີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ອາຍຸ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ ບ ລິສັດ.

ກ າມະສດິ: ບ ລິສັດແມ່ນ ບ ລິສັດລາວ ແລະ ເປັນຂອງເອກະຊົນ 100%; ໝາຍຄວາມວ່າ ບ ໍ່ມີຕ່າງປະເທດ ຫຼ ລັດ ຖ ຮຸ້ນ. ບ ລິສັດ ມີເຈົັ້າຂອງ ຈ ານວນ 5 ຄົນ ທີີ່ ບ ໍ່ເປັນນຕິິບຸກຄນົ.

ຍອດຂາຍ: 10,951,173,774 ກີບ

ທ ນ: ທ ນ ບ ໍ່ມີການປູ່ຽນແປງນບັແຕ່ ວັນທີີ່ບ ລິສັດເລີີ່ມສ້າງຕັັ້ງ.

ກົດລະບຽບບນັຊ:ີ ບັນຊີແມນ່ປະຕິບດັຕາມຫຼກັການບນັຊີທີີ່ເປນັທີີ່ຍອມຮັບທົັ່ວໄປ ຫຼ GAAP (ທ້ອງຖິີ່ນ ຫຼ ສາກນົ, ຂ ັ້ນກັບກົດໝາຍຂອງປະເທດຂອງທ່ານ). ໃນນັັ້ນລວມທັງ,
ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງນິສາກົນ/ມາດຕະຖານບນັຊີສາກົນ (IAS/IFRS) ເປັນຕົັ້ນ, ໃນກ ລະນີມາດຕະຖານເຫຼົັ່ານີັ້ນ າໃຊ້ໃນປະເທດຂອງທ່ານ.

ປະເພດການດ າເນນີງານ: TaxpayerCo ດ າເນນີກດິຈະກ າການຜະລດິ ແລະ ການຄາ້ທົັ່ວໄປ: ບ ລິສດັຜະລິດໂຖດອກໄມ້ເຮັດດວ້ຍດິນເຜົາ ແລະ ຂາຍໃຫ້ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ. ທຸລະກ າທັງໝົດແມນ່ຢູູ່
ພາຍໃນປະເທດເທົັ່ານັັ້ນ, ແລະ ບ ມີຜະລິດຕະພັນໃດທີີ່ຕ້ອງຊ າລະອາກອນພເິສດ ເຊັັ່ນ ເຫຼົັ້າ ຫຼ ຢາສູບ.
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ຂ ໍ້ສົມມດຸຖານ ແລະ ນິຍາມສະເພາະ
ການບງັຄັບໃຊ ້ປຶັ້ມ ແລະ ການ
ບນັທ ກອາກອນ

ໃນປີການເງນິ, ບ ລິສັດຕອ້ງຮັກສາປຶັ້ມ ແລະ ການບນັທ ກ ສ າລັບການບນັຊີ ແລະ ການກວດສອບ. ສ່ວນໃຫຍ່ ປຶັ້ມເຫຼົັ່ານີັ້ຈະຖ ກໃຊ້ໃນການກະກຽມການຄດິໄລ່ອາກອນ
ແລະ ການສົັ່ງຄ ນອາກອນ. ໃນບາງກ ລະນ,ີ ກົດໝາຍອາກອນ ຫຼ ຂະເເໜງຄຸມ້ຄອງອາກອນອາດຈະໃຫ້ບ ລິສັດມີປຶັ້ມ ຫຼ ການບນັທ ກ ສ າລັບອາກອນສະເພາະໃດໜ ີ່ງ -
ປຶັ້ມ ແລະ ການບນັທ ກທີີ່ມີເປົັ້າໝາຍຫຼາຍກວ່າການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ແລະ ບ ໍ່ແມນ່ສ າລັບຂະບວນການລາຍງານການເງນິ. ແບບສອບຖາມສວ່ນທີີ່ກ່ຽວກັບ
ການປະຕິບັດເວລາທີີ່ໃຊ້ ລວມມີຄ າຖາມກ່ຽວກັບແຕ່ລະອາກອນ 3 ປະເພດ ສ າລັບເວລາທີີ່ຕິດພນັກບັການຮັກສາປຶັ້ມ ແລະ ການບນັທ ກພນັທະອາກອນ. ຈົັ່ງບ ໍ່ລວມເອົາ
ເວລາທີີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນປຶັ້ມ ຫຼ ການບນັທ ກສ າລັບບນັຊກີານເງນິ ຫຼ ການກວດສອບ. ກະລຸນາລວມເອົາເວລາທີີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນປືັ້ມ ແລະ ການບນັທ ກເພີີ່ມເຕີມ ສະເພາະສ າລັບ
ອາກອນ.

ພະນກັງານ: ບ ລິສັດມີພະນກັງານ 60 ຄນົ: ຜູ້ບ ລິຫານ 4 ຄນົ, ຜູ້ຊ່ວຍ 8 ຄົນ ແລະ ພະນກັງານ 48 ຄນົ. ພະນັກງານທຸກຄນົຖ ກວ່າຈາ້ງໃນວັນດຽວກນັ: ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017.
ບ ໍ່ມີພະນັກງານລາອອກຈາກບ ລິສັດ ແລະ ບ ໍ່ມີພະນັກງານໃໝ່ເຂົັ້າເຮັດວຽກບ ລສິັດ ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017. ຜູ້ບ ລິຫານ 1 ທ່ານ ແມ່ນເຈົັ້າຂອງ. ພະນັກງານທຸກ
ຄນົ ບ ໍ່ວ່າຈະໃນລະດັບໃດ ມີລາຍຮັບເທົັ່າກນັ. ພະນັກງານທຸກຄນົເປນັຄນົລາວ ແລະ ເປນັເພດຊາຍ. ແຕ່ລະຄນົແຕງ່ງານ ແລະ ມີລູກ ທີີ່ມີອາຍຸກຽມເຂົັ້ີ່າເປນັໄວໜຸ່ມ
ຈ ານວນ 2 ຄົນ ແລະ ບ ໍ່ມີລາຍຮັບອ ີ່ນ. ແຕ່ລະຄົນແມ່ນຄົນດຽວໃນຄອບຄວົທີີ່ມີລາຍຮັບ (ຄູ່ສົມຣົດ ບ ໍ່ມີລາຍຮັບ).

ການປະກອບສວ່ນເຂົັ້າປະກັນ
ສັງຄົມ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້
ຂອງພະນກັງານ:

ກະລນຸາລວມເອາົທຸກການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນປະກນັສັງຄົມ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ຂອງພະນັກງານ ແຕລ່ະປະເພດ ທີີ່ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຈາ່ຍໂດຍ ບ ລິສັດ. ອາກອນ
ເຫຼົັ່ານີັ້ອາດຈະມີຊ ີ່ສະເພາະທີີ່ໃຊ້ໃນແຕລ່ະປະເທດ. ອາກອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຫຼົັ່ານີັ້ຄວນຈະແຍກລະຫວ່າງປະເພດທີີ່ເປນັຄ່າໃຊຈ້່າຍຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ປະເພດທີີ່
ນາຍຈ້າງຮັກສາໄວ້ ເພ ີ່ອຊ າລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ພະນັກງານ.

ພັນທະອາກອນແຮງງານ ແລະ
ການປະກອບສວ່ນອ ີ່ນໆ:

ໃນໝວດນີັ້ຈະລວມເອາົທຸກປະເພດອາກອນແຮງງານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການປະກນັສັງຄົມທີີ່ຈ່າຍໂດຍບ ລິສັດ, ບ ລິສດັ ຫັກຈາກເງນິເດ ອນພະນັກງານ ຫຼ 
ມອບໃຫ້ພະນັກງານ ຊ າລະໂດຍກົງ. ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈວ່າ ອາກອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນພວກນີັ້ອາດຈະຖ ກເກັບໂດຍພາກລັດໃນຂັັ້ນຕາ່ງກນັ. ກະລນຸາລວມເອົາທຸກພນັທະ
ການປະກອບສ່ວນທີີ່ກ ານດົໂດຍທຸກໆພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ເຖິງແມນ່ວ່າຈະຈາ່ຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີີ່ບ ໍ່ຂ ັ້ນກບັພາກລັດ (ຕົວຢູ່າງ ການຄ ໍ້າປະກນັ ແລະ ການເຮັດປະກນັ
ໄພທີີ່ຈ່າຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີີ່ສາມ).

ທີີ່ດນິ: ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017, ບ ລິສັດເລີີ່ມການດ າເນນີທຸລະກິດ ໂດຍເປັນເຈົັ້າຂອງດນິ 2 ຕອນ, ແຕ່ລະຕອນມີເນ ັ້ອທີີ່ 557.4 ຕາແມັດ (6,000 ຟີດມົນທົນ). ໃນຕົັ້ນ
ເດ ອນມັງກອນ 2018, ດິນຕອນທີ 2 ຖ ກຂາຍ.
ການຊ າລະອາກອນເນ ີ່ອງຈາກການໂອນຊບັສນິ ຈະຖ ກບັນທ ກໄວ້ໃນພາກ C.1. ຖ້າມີສະແຕມອາກອນ ຫຼ ອາກອນ/ຄາ່ທ ານຽມອ ີ່ນ ກ່ຽວກັບ ສັນຍາຊ ັ້ຂາຍຊັບສິນ  ທີີ່
ຕ້ອງຊ າລະ, ກະລຸນາລວມບັນດາອາກອນ/ຄາ່ທ ານຽມເຫຼົັ່ານີັ້ ເຂົັ້ານ າ.



ການຊ າລະອາກອນ – ກ ລະນີສົມມຸດຖານ

ຂ ໍ້ສົມມດຸຖານ ແລະ ນິຍາມສະເພາະ (ຕ ໍ່)
ຕ ກອາຄານ: ຕ ກອາຄານທີີ່ທ າການຜະລດິ ແລະ ບ່ອນທີີ່ສາງຕັັ້ງຢູູ່ ໃນດນິຕອນທີ 1, ແມ່ນມເີນ ັ້ອທີີ່ເບ ັ້ອງຕົັ້ນ 929 ຕາແມັດ (10,000 ຟີດມົນທນົ). ໄດມີ້ການຂະຫຍາຍ

ກິດຈະການໃນປີ 2018 ໂດຍນ າໃຊ້ເງ ິນຈາກການຂາຍດິນຕອນທີ 2.
ລົດບນັທກຸ: ບ ລິສັດເປນັເຈົັ້າຂອງລດົບນັທຸກທີີ່ໃຊ້ໃນການສົັ່ງຜະລິດຕະພນັໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຖ ກຈັດເຂົັ້າໃນໝວດສນິຄ້າບ ໍ່ຟຸມເຟືອຍ, ເປນັທຸລະກິດຂະໜາດກາງ. ລົດບນັທຸກນີັ້ມີ

ການນ າໃຊ້ໂດຍສະເລ່ຍ 80,000 ກິໂລເເມັດ (50,000 ໄມລ) ຕ ໍ່ປີ ແລະ ນ ໍ້າໜັກ 15,300 ກິໂລກຣາມ (34,000 ປອນ) ເມ ີ່ອບນັທຸກເຄ ີ່ອງ. ນອກຈາກນີັ້,
ບ ລິສັດຍັງເຊົັ່າລົດບັນທຸກ 1 ຄັນ.

ກ າໄລຈາກການຂາຍ: ໃນຕົັ້ນປີທີ 2 ຂອງການດ າເນນີທຸລະກິດ (2018), ບ ລິສັດໄດ້ຂາຍດິນ (ຕອນທີ 2) ທີີ່ບ ລິສັດໄດ້ເປນັເຈົັ້າຂອງເປນັເວລາ 12 ເດ ອນ ດ້ວຍລາຄາສູງກວ່າລາຄາທີີ່ຊ ັ້
20%. ກະລນຸາລະບຸ ຫາກມີອາກອນກ າໄລຈາກການຂາຍ ໂດຍແຍກຈາກອາກອນກ າໄລ ຂອງ ບ ລສິັດ. ໝາຍເຫດ: ເຄິີ່ງໜ ີ່ງຂອງເງນິທີີ່ໄດຈ້າກການຂາຍແມ່ນເອົາ
ມາລົງທ ນຕ ໍ່ດ້ານຊັບສນິ (ໂດຍການຂະຫຍາຍຕ ກອາຄານທີີ່ມີຢູູ່).

ເງນິປນັຜົນ: ໃນຕົັ້ນປີທີ 2 ຂອງການດ າເນນີທຸລະກິດ (2018), ບ ລິສັດແບ່ງກ າໄລ 50% ໃຫ້ບັນດາຜູ້ເປນັເຈົັ້າຂອງບ ລິສັດ. ເງນິປນັຜນົຖ ກຈາ່ຍໃນຮູບແບບເງນິສົດ. ສ່ວນອີກ
50% ຂອງກ າໄລແມນ່ເກັບໄວ້ເປນັທ ນສະສົມ. ກະລນຸາ ເເຈ້ງອາກອນລາຍໄດຈ້າກເງນິປນັຜນົທີີ່ບ ລິສດັຕ້ອງຊ າລະໃນການເຮດັທຸລະກ ານີັ້. ຖ້າບ ລິສັດ ຫກັອາກອນ
ລາຍໄດ້ຈາກ ຜູ້ຖ ຮຸ້ນເເລ້ວ, ແມ່ນບ ໍ່ໃຫ້ລວມເອົາການຫັກອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງນິປັນຜນົ ດັັ່ງກ່າວ.

ຄ່ານ ໍ້າມນັ: TaxpayerCo ຊ ັ້ນ ໍ້າມັນສ າລັບຍານພາຫະນະ ແລະ ຕ້ອງເສຍອາກອນນ ໍ້າມັນ (ຖ້າມ)ີ. ອາກອນນ ໍ້າມັນອາດ ລວມໃນລາຄານ ໍ້າມັນທີີ່ຊ ັ້ຢູູ່ປ ໍ້ານ ໍ້າມັນ.

ພັນທະດາ້ນສິີ່ງແວດລອ້ມ: TaxpayerCo ຜະລິດສິີ່ງເສດເຫຼ ອທີີ່ບ ໍ່ເປັນພດິ 2 ໂຕນ ຕ ໍ່ເດ ອນ ແລະ ຕ້ອງເສຍອາກອນ ແລະ ພັນທະອ ີ່ນໆ (ຖ້າມ)ີ ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດສິີ່ງເສດເຫຼ ອ.



ການຊ າລະອາກອນ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?

ດັດສະນຫີຼງັການແຈງ້ອາກອນ (18.57-100) ຄ າຕອບ ຄະແນນ

ການສົັ່ງຄ ນເງນິອາກອນມູນ
ຄ່າເພີີ່ມ ມີອາກອນມູນຄາ່ເພີີ່ມບ ? ມີ

ມີຂະບວນການສົັ່ງຄ ນເງນິອາກອນມູນຄາ່ເພີີ່ມໃນກ ລະນສີ ກສາບ ? ບ ໍ່ມີ

ຂ ໍ້ຈ າກັດກ່ຽວກັບຂະບວນການສົັ່ງຄ ນເງນິອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ ຈ າກັດໃຫ້ແຕ່ນັກລງົທ ນຕ່າງປະເທດ ແລະ ອ ີ່ນໆ

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງກ ລະນທີີີ່ຖ ກການກວດສອບອາກອນມູນຄາ່ເພີີ່ມ (%) ບ ໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ມີການແກ່ຍາວເວລາເພີີ່ມເຕີມບ ໍ່? ບ ໍ່ມີ

ເວລາທີີ່ໃຊ້ໃນການສົັ່ງຄ ນເງນິອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ (ຊົັ່ວໂມງ) ບ ໍ່ມີການສົັ່ງຄ ນເງນິອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມໃນກ ລະນີ
ສ ກສານີັ້

0

ເວລາທີີ່ໃຊ້ໃນການໄດ້ຮັບເງນິອາກອນມູນຄາ່ເພີີ່ມຄ ນ (ອາທິດ) ບ ໍ່ມີການສົັ່ງຄ ນເງນິອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມໃນກ ລະນີ
ສ ກສານີັ້

0

ການກວດສອບອາກອນກ າໄລ
ຂອງ ບ ລສິດັ

ມີອາກອນກ າໄລບ ລິສັດບ ? ມີ

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງການກວດສອບອາກອນກ າໄລບ ລສິັດ (%) 50% - 74%

ເວລາທີີ່ໃຊ້ໃນການກວດແກ້ອາກອນກ າໄລບ ລິສັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ (ຊົັ່ວໂມງ) 16.0 73.39

ເວລາທີີ່ໃຊ້ເພ ີ່ອສ າເລັດການກວດແກ້ອາກອນກ າໄລບ ລິສັດໃຫ້ຖ ກຕ້ອງ (ອາທິດ) 31.7 0.89



ຂອບໃຈ

Thank you!


