ການຊາລະອາກອນ – ກລະນີສົມມຸດຖານ
ຕົວຊີັ້ວັດ ການຊາລະອາກອນ ບັນທກອາກອນຕ່າງໆ ແລະ ພັນທະການປະກອບສ່ວນ ຂອງ ບລິສັດ ຕາມມາດຖານ ຂອງ ກລະນີສກສາ (ບລິສັດຂະໜາດກາງ) ຕ້ອງຊາລະໃນປີ ທີີ່ການົດໄວ້ ພ້ອມ
ທັງປະເມີນບັນຫາທີີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານບລິຫານໃນການຊາລະອາກອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນ.

ຂມ
ໍ້ ນ
ູ ທົວ
ັ່ ໄປຂອງບລິສັດ
ເລີີ່ມຕົນ
ັ້ ດາເນີນກິດຈະການ:

ບລິສັດ (TaxpayerCo.) ເລີີ່ມດາເນີນງານໄດ້ 2 ປິ, ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017. ໃນມັ້ນັັ້ນ, ບລິສັດໄດ້ຊັ້ຊັບສິນທັງໝົດ ແລະ ຈ້າງພະນັກງານທັງໝົດຂອງ
ບລິສັດ.

ປີທປ
ີີ່ ະເມີນ:

ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2018 – 31 ທັນວາ 2018

ປະເພດ ແລະ ທີີ່ຕັັ້ງ:

TaxpayerCo ເປັນບລິສັດທີີ່ຕອ
້ ງຊາລະອາກອນ ແລະ ດາເນີນທຸລະກິດໃນຮູບແບບໂຮງງານທົັ່ວໄປ, ມີທີີ່ຕັັ້ງຢູູ່ເມອງທີີ່ເປັນທຸລະກິດທີີ່ໃຫຍ່ທີີ່ສຸດຂອງປະເທດ–ຢູູ່
ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ບລິສັດມີພັນທະອາກອນໃນລະດັບທ້ອງຖິີ່ນ, ແຂວງ ແລະ ປະເທດ. ກະລຸນາຄານງເຖິງອາກອນຕ່າງໆໃນທຸກລະດັບ ເວລາຕອບແບບສອບຖາມ.
TaxpayerCo ບໍ່ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍ ດ້ານການລົງທນ ຫຼ ສິດທິພິເສດໃດໆ ນອກຈາກ ບັນດານະໂຍບາຍ ທີີ່ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ອາຍຸ ແລະ ຂະໜາດ ຂອງ ບລິສັດ.

ກາມະສິດ:

ບລິສັດແມ່ນ ບລິສັດລາວ ແລະ ເປັນຂອງເອກະຊົນ 100%; ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍ່ມີຕ່າງປະເທດ ຫຼ ລັດ ຖຮຸ້ນ. ບລິສັດ ມີເຈົັ້າຂອງ ຈານວນ 5 ຄົນ ທີີ່ ບໍ່ເປັນນິຕິບຸກຄົນ.

ຍອດຂາຍ:

10,951,173,774 ກີບ

ທນ:

ທນ ບໍ່ມີການປູ່ຽນແປງນັບແຕ່ ວັນທີີ່ບລິສັດເລີີ່ມສ້າງຕັັ້ງ.

ກົດລະບຽບບັນຊີ:

ບັນຊີແມ່ນປະຕິບດ
ັ ຕາມຫຼກ
ັ ການບັນຊີທເີີ່ ປັນທີີ່ຍອມຮັບທົັ່ວໄປ ຫຼ GAAP (ທ້ອງຖິນ
ີ່ ຫຼ ສາກົນ, ຂນ
ັ້ ກັບກົດໝາຍຂອງປະເທດຂອງທ່ານ). ໃນນັນ
ັ້ ລວມທັງ,
ມາດຕະຖານການລາຍງານການເງິນສາກົນ/ມາດຕະຖານບັນຊີສາກົນ (IAS/IFRS) ເປັນຕົັ້ນ, ໃນກລະນີມາດຕະຖານເຫຼົັ່ານີນ
ັ້ າໃຊ້ໃນປະເທດຂອງທ່ານ.
TaxpayerCo ດາເນີນກິດຈະກາການຜະລິດ ແລະ ການຄ້າທົັ່ວໄປ: ບລິສດ
ັ ຜະລິດໂຖດອກໄມ້ເຮັດດ້ວຍດິນເຜົາ ແລະ ຂາຍໃຫ້ຜູ້ຂາຍຍ່ອຍ. ທຸລະກາທັງໝົດແມ່ນຢູູ່
ພາຍໃນປະເທດເທົັ່ານັນ
ັ້ , ແລະ ບມີຜະລິດຕະພັນໃດທີີ່ຕ້ອງຊາລະອາກອນພິເສດ ເຊັັ່ນ ເຫຼົັ້າ ຫຼ ຢາສູບ.

ປະເພດການດາເນີນງານ:

ການຊາລະອາກອນ – ກລະນີສົມມຸດຖານ
ຂໍ້ສມ
ົ ມຸດຖານ ແລະ ນິຍາມສະເພາະ
ັ້ ະຖກໃຊ້ໃນການກະກຽມການຄິດໄລ່ອາກອນ
ການບັງຄັບໃຊ້ ປຶັ້ມ ແລະ ການ ໃນປີການເງິນ, ບລິສັດຕ້ອງຮັກສາປຶັ້ມ ແລະ ການບັນທກ ສາລັບການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ. ສ່ວນໃຫຍ່ ປຶັ້ມເຫຼົັ່ານີຈ
ແລະ ການສົັ່ງຄນອາກອນ. ໃນບາງກລະນີ, ກົດໝາຍອາກອນ ຫຼ ຂະເເໜງຄຸມ
້ ຄອງອາກອນອາດຈະໃຫ້ບລິສັດມີປຶັ້ມ ຫຼ ການບັນທກ ສາລັບອາກອນສະເພາະໃດໜີ່ງ ບັນທກອາກອນ

ພະນັກງານ:

ການປະກອບສ່ວນເຂົາັ້ ປະກັນ
ສັງຄົມ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້
ຂອງພະນັກງານ:
ພັນທະອາກອນແຮງງານ ແລະ
ການປະກອບສ່ວນອນ
ີ່ ໆ:

ທີີ່ດນ
ິ :

ປຶັ້ມ ແລະ ການບັນທກທີມ
ີ່ ີເປົັ້າໝາຍຫຼາຍກວ່າການບັນຊີ ແລະ ການກວດສອບ ແລະ ບໍ່ແມ່ນສາລັບຂະບວນການລາຍງານການເງິນ. ແບບສອບຖາມສ່ວນທີີ່ກ່ຽວກັບ
ການປະຕິບັດເວລາທີີ່ໃຊ້ ລວມມີຄາຖາມກ່ຽວກັບແຕ່ລະອາກອນ 3 ປະເພດ ສາລັບເວລາທີີ່ຕິດພັນກັບການຮັກສາປຶັ້ມ ແລະ ການບັນທກພັນທະອາກອນ. ຈົັ່ງບໍ່ລວມເອົາ
ເວລາທີີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນປຶັ້ມ ຫຼ ການບັນທກສາລັບບັນຊີການເງິນ ຫຼ ການກວດສອບ. ກະລຸນາລວມເອົາເວລາທີີ່ໃຊ້ເຂົັ້າໃນປືັ້ມ ແລະ ການບັນທກເພີີ່ມເຕີມ ສະເພາະສາລັບ
ອາກອນ.
ບລິສັດມີພະນັກງານ 60 ຄົນ: ຜູ້ບລິຫານ 4 ຄົນ, ຜູ້ຊ່ວຍ 8 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານ 48 ຄົນ. ພະນັກງານທຸກຄົນຖກວ່າຈ້າງໃນວັນດຽວກັນ: ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017.
ບໍ່ມີພະນັກງານລາອອກຈາກບລິສັດ ແລະ ບໍ່ມີພະນັກງານໃໝ່ເຂົັ້າເຮັດວຽກບລິສັດ ນັບແຕ່ວນ
ັ ທີ 1 ມັງກອນ 2017. ຜູ້ບລິຫານ 1 ທ່ານ ແມ່ນເຈົາັ້ ຂອງ. ພະນັກງານທຸກ
ຄົນ ບໍ່ວ່າຈະໃນລະດັບໃດ ມີລາຍຮັບເທົັ່າກັນ. ພະນັກງານທຸກຄົນເປັນຄົນລາວ ແລະ ເປັນເພດຊາຍ. ແຕ່ລະຄົນແຕ່ງງານ ແລະ ມີລູກ ທີີ່ມີອາຍຸກຽມເຂົາັ້ີ່ ເປັນໄວໜຸ່ມ
ຈານວນ 2 ຄົນ ແລະ ບໍ່ມີລາຍຮັບອີ່ນ. ແຕ່ລະຄົນແມ່ນຄົນດຽວໃນຄອບຄົວທີີ່ມີລາຍຮັບ (ຄູ່ສົມຣົດ ບໍ່ມີລາຍຮັບ).
ກະລຸນາລວມເອົາທຸກການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນປະກັນສັງຄົມ ແລະ ອາກອນລາຍໄດ້ຂອງພະນັກງານ ແຕ່ລະປະເພດ ທີີ່ ໄດ້ຮັບຄ່າແຮງງານ ຈ່າຍໂດຍ ບລິສັດ. ອາກອນ
ເຫຼົັ່ານີັ້ອາດຈະມີຊສ
ີ່ ະເພາະທີີ່ໃຊ້ໃນແຕ່ລະປະເທດ. ອາກອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຫຼົັ່ານີັ້ຄວນຈະແຍກລະຫວ່າງປະເພດທີີ່ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ປະເພດທີີ່
ນາຍຈ້າງຮັກສາໄວ້ ເພີ່ອຊາລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ພະນັກງານ.
ໃນໝວດນີຈ
ັ້ ະລວມເອົາທຸກປະເພດອາກອນແຮງງານ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົັ້າໃນການປະກັນສັງຄົມທີີ່ຈ່າຍໂດຍບລິສັດ, ບລິສດ
ັ ຫັກຈາກເງິນເດອນພະນັກງານ ຫຼ
ມອບໃຫ້ພະນັກງານ ຊາລະໂດຍກົງ. ໃຫ້ເຂົັ້າໃຈວ່າ ອາກອນ ແລະ ການປະກອບສ່ວນພວກນີອ
ັ້ າດຈະຖກເກັບໂດຍພາກລັດໃນຂັນ
ັ້ ຕ່າງກັນ. ກະລຸນາລວມເອົາທຸກພັນທະ
ການປະກອບສ່ວນທີກ
ີ່ ານົດໂດຍທຸກໆພາກສ່ວນຂອງລັດຖະບານ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຈ່າຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີີ່ບຂ
ໍ່ ັ້ນກັບພາກລັດ (ຕົວຢູ່າງ ການຄໍ້າປະກັນ ແລະ ການເຮັດປະກັນ
ໄພທີີ່ຈ່າຍໃຫ້ພາກສ່ວນທີີ່ສາມ).
ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017, ບລິສັດເລີີ່ມການດາເນີນທຸລະກິດ ໂດຍເປັນເຈົັ້າຂອງດິນ 2 ຕອນ, ແຕ່ລະຕອນມີເນອ
ັ້ ທີີ່ 557.4 ຕາແມັດ (6,000 ຟີດມົນທົນ). ໃນຕົັ້ນ
ເດອນມັງກອນ 2018, ດິນຕອນທີ 2 ຖກຂາຍ.
ການຊາລະອາກອນເນອ
ີ່ ງຈາກການໂອນຊັບສິນ ຈະຖກບັນທກໄວ້ໃນພາກ C.1. ຖ້າມີສະແຕມອາກອນ ຫຼ ອາກອນ/ຄ່າທານຽມອີ່ນ ກ່ຽວກັບ ສັນຍາຊັ້ຂາຍຊັບສິນ ທີີ່
ຕ້ອງຊາລະ, ກະລຸນາລວມບັນດາອາກອນ/ຄ່າທານຽມເຫຼົັ່ານີັ້ ເຂົັ້ານາ.

ການຊາລະອາກອນ – ກລະນີສົມມຸດຖານ

ຂໍ້ສມ
ົ ມຸດຖານ ແລະ ນິຍາມສະເພາະ (ຕ)ໍ່
ຕກອາຄານ:
ລົດບັນທຸກ:
ກາໄລຈາກການຂາຍ:
ເງິນປັນຜົນ:
ຄ່ານາໍ້ ມັນ:
ພັນທະດ້ານສິງີ່ ແວດລ້ອມ:

ຕກອາຄານທີີ່ທາການຜະລິດ ແລະ ບ່ອນທີີ່ສາງຕັັ້ງຢູູ່ ໃນດິນຕອນທີ 1, ແມ່ນມີເນັ້ອທີເີ່ ບັ້ອງຕົນ
ັ້ 929 ຕາແມັດ (10,000 ຟີດມົນທົນ). ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍ
ກິດຈະການໃນປີ 2018 ໂດຍນາໃຊ້ເງິນຈາກການຂາຍດິນຕອນທີ 2.
ບລິສັດເປັນເຈົັ້າຂອງລົດບັນທຸກທີີ່ໃຊ້ໃນການສົັ່ງຜະລິດຕະພັນໃຫ້ລູກຄ້າ ແລະ ຖກຈັດເຂົັ້າໃນໝວດສິນຄ້າບໍ່ຟຸມເຟືອຍ, ເປັນທຸລະກິດຂະໜາດກາງ. ລົດບັນທຸກນີັ້ມີ
ການນາໃຊ້ໂດຍສະເລ່ຍ 80,000 ກິໂລເເມັດ (50,000 ໄມລ) ຕໍ່ປີ ແລະ ນໍ້າໜັກ 15,300 ກິໂລກຣາມ (34,000 ປອນ) ເມີ່ອບັນທຸກເຄອ
ີ່ ງ. ນອກຈາກນີ,ັ້
ບລິສັດຍັງເຊົັ່າລົດບັນທຸກ 1 ຄັນ.
ໃນຕົນ
ັ້ ປີທີ 2 ຂອງການດາເນີນທຸລະກິດ (2018), ບລິສັດໄດ້ຂາຍດິນ (ຕອນທີ 2) ທີີ່ບລິສັດໄດ້ເປັນເຈົາັ້ ຂອງເປັນເວລາ 12 ເດອນ ດ້ວຍລາຄາສູງກວ່າລາຄາທີີ່ຊັ້
20%. ກະລຸນາລະບຸ ຫາກມີອາກອນກາໄລຈາກການຂາຍ ໂດຍແຍກຈາກອາກອນກາໄລ ຂອງ ບລິສັດ. ໝາຍເຫດ: ເຄິີ່ງໜີ່ງຂອງເງິນທີີ່ໄດ້ຈາກການຂາຍແມ່ນເອົາ
ມາລົງທນຕໍ່ດ້ານຊັບສິນ (ໂດຍການຂະຫຍາຍຕກອາຄານທີີ່ມີຢູູ່).
ໃນຕົນ
ັ້ ປີທີ 2 ຂອງການດາເນີນທຸລະກິດ (2018), ບລິສັດແບ່ງກາໄລ 50% ໃຫ້ບັນດາຜູ້ເປັນເຈົັ້າຂອງບລິສັດ. ເງິນປັນຜົນຖກຈ່າຍໃນຮູບແບບເງິນສົດ. ສ່ວນອີກ
50% ຂອງກາໄລແມ່ນເກັບໄວ້ເປັນທນສະສົມ. ກະລຸນາ ເເຈ້ງອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນທີບ
ີ່ ລິສດ
ັ ຕ້ອງຊາລະໃນການເຮັດທຸລະການີັ້. ຖ້າບລິສັດ ຫັກອາກອນ
ລາຍໄດ້ຈາກ ຜູ້ຖຮຸ້ນເເລ້ວ, ແມ່ນບໍ່ໃຫ້ລວມເອົາການຫັກອາກອນລາຍໄດ້ຈາກເງິນປັນຜົນ ດັັ່ງກ່າວ.
TaxpayerCo ຊັ້ນໍ້າມັນສາລັບຍານພາຫະນະ ແລະ ຕ້ອງເສຍອາກອນນາໍ້ ມັນ (ຖ້າມີ). ອາກອນນໍ້າມັນອາດ ລວມໃນລາຄານໍ້າມັນທີີ່ຊັ້ຢູູ່ປໍ້ານາໍ້ ມັນ.
TaxpayerCo ຜະລິດສິີ່ງເສດເຫຼອທີີ່ບໍ່ເປັນພິດ 2 ໂຕນ ຕໍ່ເດອນ ແລະ ຕ້ອງເສຍອາກອນ ແລະ ພັນທະອີ່ນໆ (ຖ້າມີ) ທີີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຜະລິດສິີ່ງເສດເຫຼອ.

ການຊາລະອາກອນ – ມີການປະເມີນດ້ານໃດ ?
ດັດສະນີຫງຼັ ການແຈ້ງອາກອນ (18.57-100)

ຄາຕອບ

ການສົງັ່ ຄນເງິນອາກອນມູນ
ຄ່າເພີມ
ີ່

ມີອາກອນມູນຄ່າເພີມ
ີ່ ບ?

ມີ

ມີຂະບວນການສົັ່ງຄນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມໃນກລະນີສກສາບ?

ບໍ່ມີ

ຂໍ້ຈາກັດກ່ຽວກັບຂະບວນການສົັ່ງຄນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ

ຈາກັດໃຫ້ແຕ່ນັກລົງທນຕ່າງປະເທດ ແລະ ອນ
ີ່ ໆ

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງກລະນີທີີ່ຖກການກວດສອບອາກອນມູນຄ່າເພີມ
ີ່ (%)

ບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ມີການແກ່ຍາວເວລາເພີີ່ມເຕີມບໍ່?

ບໍ່ມີ

ເວລາທີີ່ໃຊ້ໃນການສົັ່ງຄນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ (ຊົັ່ວໂມງ)

ບໍ່ມີການສົັ່ງຄນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມໃນກລະນີ
ສກສານີັ້

0

ເວລາທີີ່ໃຊ້ໃນການໄດ້ຮັບເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມຄນ (ອາທິດ)

ບໍ່ມີການສົັ່ງຄນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມໃນກລະນີ
ສກສານີັ້

0

ມີອາກອນກາໄລບລິສັດບ?

ມີ

ອັດຕາສ່ວນຮ້ອຍຂອງການກວດສອບອາກອນກາໄລບລິສັດ (%)

50% - 74%

ເວລາທີີ່ໃຊ້ໃນການກວດແກ້ອາກອນກາໄລບລິສັດໃຫ້ຖກຕ້ອງ (ຊົັ່ວໂມງ)

16.0

73.39

ເວລາທີີ່ໃຊ້ເພີ່ອສາເລັດການກວດແກ້ອາກອນກາໄລບລິສັດໃຫ້ຖກຕ້ອງ (ອາທິດ)

31.7

0.89

ການກວດສອບອາກອນກາໄລ
ຂອງ ບລິສດ
ັ

ຄະແນນ

ຂອບໃຈ

Thank you!

