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ຄໍານໍາ

ອີງໃສ່ ຈົດໝາຍເຊີນເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ ເລກທີ 1847/ກງ, ລົງວັນທີ 08 ກັນຍາ 2020, ກະຊວງ ການເງິນ ກໍໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາ
ຫາລື ໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2020 ທີ່ຫ້ອງການກົມສ່ວຍສາອາກອນກ່ຽວກັບຮ່າງຄໍາສັ່ງແນະນໍາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍອາກອນລາຍໄດ້ ປີ 2019 ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຕາງໜ້າຈາກພາກລັດ ກໍຄື ກົມບັນຊີ, ກົມສ່ວຍສາອາກອນ, ທະນາຄານ ແຫ່ງ ສປປ 
ລາວ, ແລະ ຜູ້ຕາງໜ້າບັນດາບໍລິສັດ ແລະ ທະນາຄານຕ່າງໆທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ. 

ໃນກອງປະຊຸມນີ້, ກົມ ສ່ວຍສາອາກອນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນສປປ ລາວ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນ ເພື່ອ
ພິຈາລະນາ ເຂົ້າໃນຮ່າງຄໍາສັ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ ເລກທີ No.67/ສພຊ, ລົງ
ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2019. 

ສະພາການຄ້າ ແລະ ອຸດສາຫະກໍາ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ  (ECCIL EuroCham Laos) ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ
ທຸລະກິດສະຫະພາບເອີຣົບໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໃຫ້ຊ່ວຍເຫຼືອປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຂອງສະມາຊິກ ໂດຍສະເໜີຕໍ່ລັດຖະບານລາວ ຜ່ານ
ການເປັນຕົວແທນຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາ. ສະພາການຄ້າ ສະຫະພາບເອີຮົບ ຮ່ວມມືຢ່າງເປັນຮູບປະທໍາກັບບັນດາກະຊວງຕ່າງໆຂອງ
ລາວ ແລະ ອໍານາດການປົກຄອງໃນລາວ ເພື່ອຍົກບັນຫາຕ່າງໆ ແລະ ຄໍາຄິດເຫັນໃນນາມຂອງສະມາຊິກຂອງຕົນ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້
ເຂົ້າຮ່ວມ ໃນກອງປະຊຸມ ໜ່ວຍງານການຄ້າພາກລັດ-ເອກະຊົນ, ລວມເຖິງ ກອງປະຊຸມທຸລະກິດລາວ, ແລະ ໃນແຕ່ລະປີ ກໍໄດ້ສົ່ງບົດ
ລາຍງານປະຈໍາປີຂອງພວກເຮົາໃຫ້ແກ່   ລັດຖະບານລາວ. 

ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການແຈ້ງບອກກ່ຽວກັບກອງປະຊຸມໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2020 ແລະ ພວກເຮົາຕ້ອງການຮຽນສະເໜີມາຍັງທ່ານ 
ກ່ຽວກັບ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆທີ່ໄດ້ຮວບຮວມຈາກບັນດາສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ຜ່ານການປຶກສາຫາລື ແລະ ກອງປະຊຸມພາຍໃນ ກ່ຽວຂ້ອງ
ກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ໃໝ່ນີ້.  

ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງວ່າ ທ່ານຈະພິຈາລະນາ ຂໍ້ສະເໜີຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາໃນການຮ່າງຄໍາສັ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ເລກທີ No.67/ສພຊ ດ້ວຍ.  
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ຂໍ້ສະເໜີທີ 1: ໃຫ້ບໍລິການສະໜັບສະໜູນແກ່ຜູ້ຈ່າຍອາກອນ 

ພວກເຮົາໄດ້ຖາມສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບຄວາມຊັບຊ້ອນໃນການຄິດໄລ່ ແລະ ຈ່າຍອາກອນໃນ ສປປ ລາວ. ໃນຂະນະທີ່ 
ສະມາຊິກຫຼາຍບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ກໍບໍ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ ແລະ ຈ່າຍອາກອນນັ້ນ, ພວກເຮົາ ກໍພົບວ່າ ເກີນກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ
ຂອງສະມາຊິກທັງໝົດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ຈ້າງນັກບັນຊີ ຫຼື ທີ່ປຶກສາດ້ານສ່ວຍສາອາກອນຈາກພາຍນອກ ເພື່ອດໍາເນີນການກະກຽມ
ເອກະສານກ່ຽວກັບອາກອນ ແລະ ຊ່ວຍດໍາເນີນການຈ່າຍອາກອນ. ໃນນີ້, ໝາຍຄວາມວ່າ ສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ຈະ
ເພີ່ມຕົ້ນທຶນການປະຕິບັດງານ ເພື່ອປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ ເລກທີ   No.67/ສພຊ. 

ກຸ່ມໜ່ວຍງານທີ່ພວກເຮົາຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄໍາຖາມດ້ານ ການຄິດໄລ່ ແລະ ການຈ່າຍອາກອນ. ໂດຍອີງໃສ່ 
ປະສົບການທີ່ແບ່ງປັນຂອງສະມາຊິກພວກເຮົາໃນການດໍາເນີນງານດ້ານການຈ່າຍອາກອນໃນ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີລຸ່ມ
ນີ້ ເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ ເລກທີ   No.67/ສພຊ. ຄື: 

1. ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງເປີດ ຫຼື ສ້າງ ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອສະເພາະ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ, ພົບປະ ແລະ ໃຫ້ຄໍາແນະ
ນໍາແກ່ບັນດາບໍລິສັດ ກ່ຽວກັບບັນຫາສ່ວຍສາອາກອນຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍສະເພາະ ໃນການຄິດໄລ່ ແລະ ການຈ່າຍອາກອນ. 
ໜ່ວຍງານຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ອາດຈະເຮັດວຽກບົນພື້ນຖານຕາຕະລາງເວລາ (ລະບົບນັດໝາຍ), ບົນພື້ນຖານໂຕະບໍລິການ (ທີມງານ
ຂອງພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ມີໄວ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືໃນລະຫວ່າງເວລາເຮັດວຽກໃນແຕ່ລະວັນ) ຫຼື ບົນພື້ນຖານ ອອນລາຍ/
ໂທລະສັບ (ໂດຍອິນເຕີເນັດ ຫຼື ໂທລະສັບຊ່ວຍ). 

2. ປັບປຸງສາຍພົວພັນລະຫວ່າງ ພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ບັນດາບໍລິສັດ ໃນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ພະນັກງານຊ່ວຍສາອາກອນ ເພື່ອ
ສະໜອງຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບສ່ວຍສາອາກອນໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ;

3. ປັບປຸງຄວາມຮູ້ ແລະ ທັກສະຂອງພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນກ່ຽວກັບ ການບັນຊີ ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການທົບທວນ
ຄືນ/ໄລ່ລຽງ ບົດລາຍງານທາງການເງິນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ສະດວກໃນການປຶກສາຫາລືກັບພະນັກງານບັນຊີ; 

4. ເພີ່ມຈໍານວນກິດຈະກໍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ສ່ວຍສາອາກອນ, ເຊັ່ນ ສໍາມະນາ ຫຼື ກອງປະຊຸມວິຊາກອນ ສໍາລັບ ບັນດາບໍລິສັດ ເພື່ອ
ຝຶກອົບຮົມພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ແລະ ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນໃໝ່ໆຈາກໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ກ່ຽວກັບລະບຽບການໃໝ່ໆ
ທີ່ຕິດພັນກັບສ່ວຍສາອາກອນ. 
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ຂໍ້ສະເໜີທີ 2: ປັບປຸງການກວດສອບ/ການໄລ່ລຽງອາກອນ  
ພວກເຮົາໄດ້ຖາມສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ ເວລາທີ່ໃຊ້ໃນການຕອບຄໍາຖາມ ການກວດສອບ/ໄລ່ລຽງອາກອນ ແລະ ຕິດຕາມ
ກັບພະນັກງານຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ໃນການປິດການໄລ່ລຽງອາກອນນັ້ນ. ສະມາຊິກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ໃຫ້
ຄໍາເຫັນວ່າມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການກວດສອບ/ໄລ່ລຽງອາກອນ ຍ້ອນວ່າ ໄລຍະເວລາດົນນານເກີນໄປ (ບາງສະມາຊິກລາຍງານວ່າ 3 
ປີ ຕາມເວລາທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອປິດການໄລ່ລຽງອາກອນ) ຫຼື ຄວາມຈໍາເປັນ ເພື່ອຈ້າງບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ເຊັ່ນ ບໍລິສັດການບັນຊີ ຫຼື ບໍລິສັດທີ່
ປຶກສາດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ ເພື່ອຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນກ່ຽວກັບວຽກການໄລ່ລຽງອາກອນ. 

ກຸ່ມໜ່ວຍງານທີ່ພວກເຮົາຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄໍາຖາມດ້ານການກວດສອບ/ໄລ່ລຽງອາກອນ. ໂດຍອີງໃສ່ 
ປະສົບການທີ່ແບ່ງປັນຂອງສະມາຊິກພວກເຮົາໃນດ້ານການກວດສອບ/ໄລ່ລຽງອາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີລຸ່ມນີ້ 
ເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ ເລກທີ   No.67/ສພຊ. ຄື: 

1. ປັບປຸງການວາງແຜນການກວດສອບ/ໄລ່ລຽງອາກອນ ໂດຍມີບາດກ້າວການເຮັດວຽກທີ່ຈະແຈ້ງ ແລະ ຄູ່ມືແນະນໍາສໍາລັບ
ພະນັກງານສ່ວຍສາກອນ ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ; 

2. ກໍານົດຮັດແຄບ ຂອບເຂດຂອງບໍລິສັດທີ່ກວດສອບ/ໄລ່ລຽງ ໂດຍການເລືອກບໍລິສັດ ທີ່ຕ້ອງຖືກໄລ່ລຽງ/ກວດສອບ. ການ
ຄັດເລືອກສາມາດອີງໃສ່ ແນວທາງບົນພື້ນຖານຄວາມສ່ຽງ ແລະ ການພິຈາລະນາ ມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂທີ່ມີເປັນຮູບປະທໍາຈະແຈ້ງ 
ເຊັ່ນ ຂະໜາດຂອງບໍລິສັດ, ກິດຈະກໍາທຸລະກິດ ຫຼື ລະດັບຂອງການໝູນວຽນ;

3. ຈໍາກັດເວລາທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການກວດສອບ/ໄລ່ລຽງອາກອນ ຮອດ 6 ເດືອນ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນ ພະນັກງານສ່ວຍສາອາກອນ ແກ່ຍາວ
ເວລາ ຫຼື ເລື່ອນເວລາວຽກຂອງການກວດກາ/ໄລ່ລຽງທີ່ຫ້ອງການຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ທີ່ຫ້ອງການຂອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາ
ອາກອນ. ໃນນີ້, ບັນດາບໍລິສັດ ຕ້ອງຮັບ ແຈ້ງການທີ່ເປັນທາງການກ່ຽວກັບການເລີ່ມຕົ້ນການກວດສອບ/ໄລ່ລຽງອາກອນ ໂດຍ
ລະບຸຈະແຈ້ງກ່ຽວກັບວັນທີສຸດທ້າຍຂອງການກວດສອບນັ້ນ.  



ປຶ້ມປົກຂາວຂອງ ECCIL5

ຂໍ້ສະເໜີທີ 3: ສົ່ງເສີມການອອກໃບຮຽກເກັບເງິນເສຍອາກອນຜ່ານທາງເອເລັກ
ໂຕຣນິກ      

ພວກເຮົາໄດ້ຖາມສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບ ບັນຫາທີ່ປະເຊີນໃນເວລາເກັບກໍາບັນທຶກບັນຊີການຈັດຊື້ຂອງພວກເຂົາໃນ ສປປ 
ລາວ    ສໍາລັບລາຍງານການຈັດຊື້ ເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ. ສະມາຊິກສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພວກເຮົາ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໃນ
ການລາຍງານ    ກ່ຽວກັບລາຍຈ່າຍຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກເຫຼົ່ານີ້ ປະກົດວ່າ ເກີດຂຶ້ນຊໍ້າ
ໆ (ເລື້ອຍໆ ຫຼື ທຸກປີ) ຫຼື ບາງຄັ້ງຄາວ (ໃນລະຫວ່ງ ການກວດສອບ/ໄລ່ລຽງອາກອນ, ຕົວຢ່າງ).  ສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ມີບັນຫາວ່າ 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງພວກເຂົາ ຖືກປະຕິເສດ ຈາກໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ ຍ້ອນວ່າ ຜູ້ສະໜອງຫຼາຍລາຍໃນ ສປປ ລາວ ບໍ່ມີໃບ
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຫຼື ໃບອາກອນທີ່ຖືກຕ້ອງ ເໝາະສົມ.  

ບັນຫາທີ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ຮັບໃບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຫຼື ໃບອາກອນຈາກ ຜູ້ສະໜອງຕ່າງໆ ແມ່ນພົບໃນທຸກແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ 
ສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດການເສຍອາກອນເພີ່ມຕື່ມໃຫ້ແກ່ ສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຈ່າຍໃຫ້ແກ່ໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, 
ເຊັ່ນ ອາກອນກໍາໄລ ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ, ແຕ່ພ້ອມນັ້ນ ກໍມີການປັບໄໝຕື່ມອີກ.  

ກຸ່ມໜ່ວຍງານທີ່ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນ ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄໍາຖາມດ້ານໃບເກັບເງິນເສຍອາກອນ (Tax Invoices). ໂດຍອີງ
ໃສ່ ປະສົບການທີ່ແບ່ງປັນຂອງສະມາຊິກພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບໃບເກັບເງິນທີ່ເສຍອາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີລຸ່ມນີ້ 
ເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ ເລກທີ   No.67/ສພຊ. ຄື: 

1. ເຮັດໃຫ້ການນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນເສຍອາກອນແບບເອເລັກໂຕຣນິກນໍາກັນໝົດ ເພື່ອຈຸດປະສົງດ້ານສ່ວຍສາອາກອນ ສໍາລັບທຸກ
ບໍລິສັດ: ບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່, ນ້ອຍ ຫຼື ກາງ. 

2. ອະນຸຍາດລາຍຈ່າຍທີ່ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ໃບຮຽກເກັບເງິນທີ່ເປັນມາດຕະຖານ ຫຼື ໃບເກັບເງິນແບບງ່າຍດາຍຈາກຜູ້ສະໜອງ; 

3. ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດ ບໍ່ຖືກເກັບອາກອນກໍາໄລເພີ່ມຕື່ມ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຫຼື ຖືກປັບໄໝ ເມື່ອຜູ້ສະໜອງຂອງພວກເຂົາ ບໍ່ໄດ້
ຈັດໃຫ້ມີໃບເສຍອາກອນມູນຄ່າ ເພີ່ມ ຫຼື ໃບອາກອນ;

4. ຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸກບໍລິສັດ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບການຕ່າງໆດ້ານການບັນຊີ ແລະ ການອອກໃບຮຽກເກັບເງິນ ໃນ
ທຸກແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ. 
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ຂໍ້ສະເໜີທີ 4: ນໍາໃຊ້ລະບົບອາກອນຄືກັນທົ່ວປະເທດ      
ພວກເຮົາໄດ້ຖາມສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງໃນການຈ່າຍອາກອນ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້
ໃໝ່ ເລກທີ 67/ສພຊ, ແລະ ສ່ວນໃຫຍ່ເຫັນດີວ່າ ກົດໝາຍໃໝ່ ໄດ້ສະເໜີມີບາງການປ່ຽນແປງໄປໃນທາງທີ່ດີ. ການຫຼຸດຈໍານວນ
ຂອງກນຈ່າຍອາກອນທີ່ກໍານົດໄວ້ ຫຼື ການຫຼຸດອັດຕາອາກອນ, ຊຸມຊົນທຸລະກິດ ແມ່ນຍິນດີຍິ່ງ. ພ້ອມນັ້ນ, ຍັງເຫັນໄດ້ ເຖິງສັນຍານ
ໃນທາງບວກໃຫ້ແກ່ການລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຊຶ່ງສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນການຈ່າຍອາກອນທີ່ງ່າຍດາຍຂຶ້ນກວ່າບັນດາປະເທດ
ໃກ້ຄຽງ.   

ສປປ ລາວ ໄດ້ດໍາເນີນການປັບປຸງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນດ້ານການຈ່າຍອາກອນ, ຂອບໃຈຢ່າງຍິ່ງສໍາລັບລະບົບການຈ່າຍອອນລາຍແບບ
ໃໝ່ TaxRIS ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດ ແຈ້ງ ແລະ ຈ່າຍອາກອນຂອງພວກເຂົາຜ່ານທາງອອນລາຍ. ປະຈຸບັນ ແມ່ນງ່າຍດາຍຂ້ຶນ 
ໃນການຕິດຕາມ ແລະ ສະຫຼຸບການຈ່າຍອາກອນ. 

ເຖິງແນວນັ້ນກໍຕາມ TaxRIS ຖືກນໍາໃຊ້ໃນບັນດາຕົວເມືອງໃຫຍ່ ເຊັ່ນ ນະຄອນວຽງຈັນ ຊຶ່ງຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທົ່ວ
ປະເທດ. ພ້ອມນັ້ນ, ຫຼາຍບໍລິສັດ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຈົດທະບຽນໃນລະບົບອາກອນນີ້ເທື່ອ. ຜົນຕາມມາແມ່ນວ່າ, ຫຼາຍບໍລິສັດ ຍັງຄົງເປັນໄປ
ໄດ້ທີ່ບໍ່ລາຍງານກ່ຽວກັບອາກອນຂອງພວກເຂົາ ໂດຍສະເພາະ ໃນບັນດາແຂວງຕ່າງໆ. 

ກຸ່ມໜ່ວຍງານທີ່ພວກເຮົາຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນ ໄດ້ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບຄໍາຖາມລະບົບອາກອນ. ໂດຍອີງໃສ່ ປະສົບການທີ່ແບ່ງປັນຂອງ
ສະມາຊິກພວກເຮົາໃນດ້ານລະບົບອາກອນ ໃນ ສປປ ລາວ, ພວກເຮົາໄດ້ມີຂໍ້ສະເໜີລຸ່ມນີ້ ເພື່ອປັບປຸງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າ
ດ້ວຍ ອາກອນລາຍໄດ້ ເລກທີ   No.67/ສພຊ. ຄື: 

1. ຮັບປະກັນວ່າ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງ ລະບົບ TaxRIS ທົ່ວປະເທດ (ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ລະພາກ).

2. ຮັບປະກັນການຈົດທະບຽນຄົບຖ້ວນຂອງບໍລິສັດທັງໝົດທີ່ເຄື່ອນໄຫວດໍາເນີນທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ໃນລະບົບ TaxRIS (ບົນ
ພື້ນຖານຜູ້ຈ່າຍອາກອນ). ໃນນີ້, ການຈົດທະບຽນຂອງ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ອາດຈະສາມາດ ເຊື່ອມໂຍງນໍາໃຊ້ 
ກັບການຈົດທະບຽນຂອງກົມ ສ່ວຍສາອາກອນ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ທຸກບໍລິສັດ ທີ່ມີໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ມີຕົວເລກປະຈໍາຕົວຜູ້
ເສຍອາກອນທີ່ເໝາະສົມ ພ້ອມກັບ ບັນຊີອາກອນອອນລາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນ TaxRIS;

3. ອະນຸຍາດໃຫ້ ຍື່ນບົດລາຍງານທາງດ້ານການເງິນປະຈໍາປີ ອອນລາຍ ຜ່ານທາງ TaxRIS ເພື່ອຄວາມວ່ອງໄວໃນຂັ້ນຕອນການ
ຍື່ນ. 
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ຂໍ້ສະເຫນີທີ 5: ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຂອງລາວ    
ໂດຍຜ່ານການປຶກສາຫາລືກັບສະມາຊິກ, ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຄໍາຄິດເຫັນຈາກບັນດາສະຖານທູດຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ ກ່ຽວກັບບັນຫາ 
ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຊຶ່ງເປັນປັດໄຈສໍາຄັນຍິ່ງໃນການລົງທຶນ ທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາ ໂດຍ ກົມ ສ່ວຍສາອາກອນ, ກະຊວງ ການເງິນ ຊຶ່ງ 
ຄວນຖືເປັນບູລິມະສິດ ເພ່ືອເຮັດໃຫ້ດຶງດູດນັກລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ ເພ່ືອມາລົງທຶນໃນ ສປປ ລາວ ເພີ່ມຂ້ຶນ, ໂດຍສະເພາະ ນັກ 
ລົງທຶນທີ່ມາຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ.
ດັ່ງທີ່ອ່ານຮັບຮູ້ແລ້ວວ່າ, ອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ ຫຼື VAT ໃນ ສະຫະພາບເອີຣົບ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ແມ່ນອີງໃສ່ອາກອນຊົມໃຊ້ເປັນ 
ພື້ນຖານ ຊຶ່ງຖືກປະເມີນຜົນຈາກມູນຄ່າທີ່ສ້າງເພ່ີມຕື່ມເຂົ້າໃສ່ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ໂດຍ ອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມນີ້ ແມ່ນນໍາໃຊ້ເກືອບ 
ວ່າ ທຸກສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການທ່ີຊ້ື ແລະ ຂາຍ ເພ່ືອຊົມໃຊ້ ຫຼື ບໍລິໂພກໃນສະຫະພາບເອີຣົບ. ບັນດາປະເທດໃນສະຫະພາບເອີຣົບ 
ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບການທ່ົວໄປທ່ີກໍານົດໄວ້ໃນ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາກ່ຽວກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໂດຍຈັດຕ້ັງປະຕິບັດໃນນິຕິກໍາພາຍໃນ 
ຂອງຕົນ ໂດຍມີແນວຄວາມຄິດ ແລະ ຫຼັກການທ່ົວໄປ ກໍຄື:
• ຄືກັບອາກອນທົ່ວໄປ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໃນດ້ານຫຼັກການແລ້ວ ແມ່ນນໍາໃຊ້ກັບທຸກກິດຈະກໍາທຸລະກິດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການ 

ຜະລິດ ແລະ ການຈໍາຫນ່າຍສິນຄ້າ ແລະ ການສະຫນອງການບໍລິການ;
• ຄືກັບອາກອນຊົມໃຊ້, ອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ ແມ່ນພາລະຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ສຸດທ້າຍທີ່ຕ້ອງຈ່າຍ ໂດຍບໍ່ແມ່ນເກັບກັບທຸລະກິດ;
• ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ຖືກເກັບເປັນສັດສ່ວນ, ຜ່ານລະບົບຂອງການຈ່າຍເງິນເປັນສ່ວນ ໃນຂະນະທີ່ ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍອາກອນ 

ມູນຄ່າເພີ່ມນ້ີ (ທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ) ຫັກຈາກ ອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມທີ່ພວກເຂົາເກັບຈໍານວນອາກອນມູນ
ຄ່າເພີ່ມທ່ີພວກເຂົາໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບບຸກຄົນທ່ີຕ້ອງຈ່າຍອາກອນອື່ນໆໃນການຈັດຊ້ືສໍາລັບກິດຈະກໍາທຸລະກິດຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາ.
ກົນໄກດ່ັງກ່າວນ້ີ ຮັບປະກັນວ່າ ອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ ເປັນກາງ ບ່ໍກ່ຽວວ່າ ຈະມີທຸລະກິດຫຼາຍຫນ້ອຍເທ່ົາໃດກ່ຽວຂ້ອງນໍາ.

• ອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ ຖືກຈ່າຍໃຫ້ແກ່ ຫ້ອງການເກັບລາຍຮັບ ໂດຍຜູ້ຂາຍສິນຄ້າ, ຊ່ຶງເປັນ “ບຸກຄົນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍອາກອນ”, ແຕ່ວ່າ 
ຄວາມເປັນຈິງ ຖືກຈ່າຍໂດຍຜູ້ຊ້ື ໃຫ້ຜູ້ຂາຍ ໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນຫນ່ຶງຂອງລາຄາ. ສະນ້ັນ, ອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ ແມ່ນອາກອນ
ທາງອ້ອມປະເພດຫນຶ່ງ.

ໃນເວລາປຶກສາຫາລືກັນ, ພວກເຮົາພົບວ່າ ລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຂອງລາວ ຕາມທີ່ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ຫ້ອງການສ່ວຍສາ 
ອາກອນຂອງລາວ ພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ No.48/ສພຊ, ລົງວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 
2020, ຖືວ່າ ບໍ່ແມ່ນລະບົບທ່ີເປັນມິດຕ່ໍນັກລົງທຶນ ເນື່ອງຈາກມີຫຼາຍບັນຫາ ແລະ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທ່ີພວກເຮົາຮຽນຂໍລາຍງານສະ
ເຫນີ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານພິຈາລະນາ:
• ໃນດ້ານຫນ່ຶງ, ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດຫຼາຍລາຍທ່ີດໍາເນີນເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນລາຍງານໃຫ້ເຫັນເຖິງ ຄວາມ 

ຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈ່າຍອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມຂອງພວກເຂົາ, ໂດຍສະເພາະ ພວກເຂົາບ່ໍສາມາດຫັກ ຈໍານວນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 
ຜົນຜະລິດ (Output VAT) ຊຶ່ງຖືກເກັບກັບລູກຄ້າຂອງພວກເຂົາ ຊ່ຶງເປັນຈໍານວນອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມຈ່າຍຄ່າວັດຖຸດິບ (Input 
VAT) ທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ສະຫນອງພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ. ຄວາມບ່ໍສາມາດຫັກອອກນີ້ ແມ່ນຍ້ອນ:

• ອີກດ້ານຫນຶ່ງ, ການຄືນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ ຍັງຄົງບ່ໍມີປະສິດທິຜົນ. ໃນຫຼາຍເຫດການ, ກະຊວງ ການເງິນ ບ່ໍສາມາດຈ່າຍຄືນ 
ອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມເປັນເງິນສົດໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນຈາກປະເທດໄດ້. ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ໄດ້ພົບໃນທຸກຂ້ັນຕອນຂອງຂະບວນການ 
ຮຽກຄືນເງິນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ: ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການໄດ້ຮັບໃບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຈາກຜູ້ສະຫນອງພາຍໃນ, ການກວດ
ກາ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຂອງຫ້ອງການສ່ວຍສາອາກອນ, ການບໍ່ຕອບກັບກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍຄືນເງິນອາກອນມູນ
ຄ່າ ເພີ່ມຢ່າງເປັນທາງການ.

• ໃນບັນຫາສໍາຄັນທ້າຍສຸດ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ບໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນເອກະພາບກັນທົ່ວປະເທດ ແລະ ປະຈຸບັນນີ້ ຖືກນໍາໃຊ້ 
ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນສະເພາະແຕ່ ບັນດາບໍລິສັດ ໂດຍມີເປີເຊັນຫນ້ອຍຫຼາຍ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຫາຕະຫຼາດ ເຊ່ັນ ການແຂ່ງຂັນທີ່
ບໍ່ ເປັນທໍາ ແລະ ຄວາມສູນເສຍທາງດ້ານງ ົບປະມານ, ແຕ່ຍັງ ເພ່ີມຕ້ົນທຶນ/ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ແກ່ບັນດາບໍລິສັດທີ່ເຕັມໃຈຈະເຂົ້າຮ່ວມ 
ປະຕິບັດຕາມໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມ.

ໃນຖານະທ່ີເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າຂອງຊຸມຊົນທຸລະກິດສະຫະພາບເອີຣົບ, ພວກເຮົາຮຽນສະເຫນີຢ່າງຫນັກແຫນ້ນມາຍັງ ກະຊວງ ການເງິນ 
ເພ່ືອ ສ້າງຄວາມເຂ້ັມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຂອງລາວ ເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນ, ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນນັກລົງທຶນທ່ີມາຈາກ 
ສະຫະພາບເອີຣົບ.

• ບັນຫາທີຫນຶ່ງ, ຖືກປະຕິເສດເລື້ອຍໆຈາກຫ້ອງການສ່ວຍສາອາກອນ ໃນການຫັກຈໍານວນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ຈ່າຍວັດຖຸ 
ດິບຈາກຜູ້ສະຫນອງພາຍໃນ ວ່າເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ບໍ່ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ, ເຊ່ັນວ່າ ບໍ່ມີສິດຫັກລົບຈໍານວນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ 
ໄດ້;

• ບັນຫາຕໍ່ມາ, ການບໍ່ອອກໃບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທ່ີບັງຄັບໃຊ້ຂອງຜູ້ສະຫນອງພາຍໃນ ຊຶ່ງສະຫນັບສະຫນູນການຈ່າຍ
ອາກອນ ມູນຄ່າເພີ່ມ ໃຫ້ແກ່ທຸລະກິດທີ່ຈົດທະບຽນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ. ເນ່ືອງຈາກບ່ໍສະຫນອງໃບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, 
ຫ້ອງການ ສ່ວຍສາອາກອນ ຫ້າມນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ ຫືຼ ບໍ່ໃຫ້ຫັກຈໍານວນອາກອນມູນຄ່າເພ່ີມທີ່ຈ່າຍຄ່າວັດຖຸດິບໃຫ້ແກ່ 
ຜູ້ ສະຫນອງພາຍໃນຂອງພວກເຂົາ.


