វគ�បណុ� ះបណា
� លស�អ
ី ំពី

ករគណនា េរៀបចំ និង ្របកសពន�េល្របាក់ចំេណញ្របច ំឆា� ំ២០១៥
មជ្ឈមណ�លហ��កហ��នកាត់េដរេ�កម�ជា(CGTI)
ុ

១-វ ិទ្យោស� ន

ករគណនា េរៀបចំ និង ្របកសពន�េល្របាក់ចំេណញ្របច ំឆា� ំ២០១៥

២-វគ�សិក្សោ

៏ ៗ
វគ�បណុ � ះបណា
� លករងរមួយេនះនង
� ក៏ដូចជាច្បោប់សរេពព
័ �នង
ឹ ផ�ល់េននូវបទពេិ សធន៍ នង
ិ វ ិធស
ី �ស�ដល
ី ន� ែដលពក់ពន
ឹ ករ្របកស់ពន�
េលី្របាក់ចំេណញ្របចំឆា�។
ំ វមាន

សក�នុពលភាពជាអតប
ិ រមាសំរប់បុគ�លក
ិ នេិ យាជិតែផ�កគណេនយ្យនង
ិ ហរិ ��វត�ុក�ុងករគណនា េរៀបចំ នង
ិ ដក់លខ
ិ ត
ិ ្របកសពន�េល្រី បាក់

៣-េគាលបំណ ង

ចំេណញ្របចំឆា�ស
ំ ំរប់្រក�មហ៊ុន េរងច្រក ឧស្សោហកម�ផលិត ។

វគ�័ េនះ្រត�វបានេរៀបចំេឡង
ី សំរប់បុគ�លក
ិ នេិ យាជិតែផ�កហរិ ��វត�ុ នង
ិ ពន�ដរែផ�ក្របតប
ិ ត�ិ នង
ិ ែផ�ក្រគប់្រគង ក៏ដូចជានាយកអភបា
ិ ល្រក�មហ៊ុន
ែដល្រត�វករព្រងីកសមត�ភាពរបស់ខួ ន
� េដីម្បក
័ ែដលនាំេអយ
ី ុំេអយមានកំហុសឆ�ងក�ុងករេគារពច្បោប់ពន�ែដលនាំេអយមានករផាកពិនយ
ប៉ះពល់ដល់ចំណូល និងករបំេពញកតព�កិច�ចំេពះមុខច្បោប់។
៤-លខណ� ចូលរួម
៥-អ�កចូលរួម

ជនជាតិែខ�រ /សិក�កមែត ២០ នាក់បុេ៉ ណា�ះសំរប់១វគ� /តំរូវេអយបងៃ់ ថ�សិក្សោមុនៃថ�សិក្សោ៣ៃថ�មុន
បុគ�លិកនិេយាជិតែផ�កហរិ ��វត�ុ ែផ�ក្របតិបត�ិ និងែផ�ក្រគប់្រគង ក៏ដូចជានាយកអភិបាល្រក�មហ៊ុន ែដល្រត�វករព្រងីកសមត�ភាពរបស់ខួ ន
�
័ ក៏ដូចជាករ្រគប់្រគងៃផ�កុ �ងហរិ ��វត�ុ ជាពិេសសវ ិស័យេរងច្រកកត់េដរនិងផលិតកម�
េដីម្បភា
ី ពេជាគជយ

II. ករគណនាពន�េល ្របាក់ ចំេណញ
. របាយករណ៍លទ�ផល និងតរងតុល្យករគណេនយ្យ នឹង ពន�ដរ
ពន�េល ្របាក់ ចំេណញៃនកម�ុជា

៦-មាតិករ

. ្របព័ន�ពន�ដរកម�ុជា

. ្របាក់ចំេណញជាប់ពន�
. ្របាក់ចំេណញជាប់ពន�សំរប់្រក�មហ៊ុនវ ិនិេយាគ

. ឥណទនពន�បរេទសសំរប់ពន�េល្រី បាក់ចំេណញ

. គណេនយ្យៃថ�េដីមនង
ឹ តរងគណនាៃថ�េដីមរបស់ពន�ដរ

់ ំណាយគណេនយ្យមិនអចកត់កងបានក�ុងពន�េលី្របាក់
. ខ�ងច
ចំេណញ

. ករគណនាចំណាយសប្បុរសធម៌ និងករ្របាក់ែដលអចកត់កងបាន
. ករគណនាខតេយាងបូកតមច្បោប់ពន�ដរ
. ករគណនារ ំលស់តមច្បោប់សរេពព
ី ន�

. ករគណនាខតចំេណញពីករលក់្រទព្យ
. ករគណនាករេធ�ីសំវ ិធានធន

III.សំ ណួរ-ចេម�យជាមួ យវគ�ិន
៧-កលបរ េច�
ិ ទ/ េពល

ៃថ�ទី ២៣-២៤ មករ ២០១៦ (េសរ ៍ និង អទិត្យ)
៨០០-១៧០០

៨-ភាសរ

ែខ�រ

៩-ទីតង
ំ

សមាគមេរងច្រកកត់េដរេនកម�ុជា ផ�ះេលខ ១៧៥ មហវ ិថី េនរុ (ផ�ូវេលខ២១៥) រជានីភ�ំេពញ ្រពះរជាណាច្រកកម�ុជា

១០-សមា�រះសិក្ស

ផ�ល់ជូនសមា�រៈសិក្សោ និង អហរ

១១-តំៃ លសិក្សោ

១០០ ដុល�រស្រមាប់សមាជិករបស់សមាគម
១៥០ ដុល�រស្រមាប់មន
ិ ែមនជាសមាជិករបស់សមាគម

•
•
•
១២- ចំេ ណះដឹងែដលនិង

ទទួលបានពីវ គ�សិក្សោ

•
•

១៣-វ ិ�� បនប័្រ ត

Understanding the trend of Cambodian Tax on
Profit
Understanding the TOP Compliance and related
Law and Regulation
Understanding the techniques how to prepare and
calculate Tax on Profit for MFGs.
Understanding how to map from Company
Financial Statements to TOP Financial
Statements to TOP Financial Statements

វ ិ��បនប័្រត នង
ឹ ផ�ល់ជូនបនា�ប់ពប
ី �� ប់វគ�សក
ិ ្សោ

•
•

Understanding the working schedules between
Accounting Vs. Tax on:
Tax Depreciation Vs Accounting
Cost of Goods Sold Calculation per Tax
Loss Relieves and other TOP Calculation
Techniques
Understanding what is the main parts of Tax on Profit
(TOP) Declaration and supporting schedule
Understand how to handle and submit the Annual
TOP

េលក សឹង សម័យ

នាយកនិងជាអ�កជំនាញែផ�កពន�ដរកម�ុជា

១៤- អំពី្រ គ�

េលកជាអ�កជំនាញករងរគណេនយ្យនិងពន�ដរ ែដលមានបទពិេសធន៍អស់រយៈេពលជិត១៥ឆា�ជា
ំ មួយករងរ
ពន�ដរ គណេនយ្យ ហរិ ��វត�ុ និង ែផ�កអជីវកម�។

១៥-ទំនាក់ទំនង

ក�� គង់ ចន័�មា៉រ៉ ឌី - ០១៦ ៨៣៥ ៨៣៥
អុីែមល :

marady@gmac-cambodia.orgឬ training@gmac-cambodia.org

ទូរស័ព� : +៨៥៥ ២៣ ៨៨ ៣៤ ៣៥

