
การปฎิบัติด้านบัญชีและภาษีของการด�าเนินงาน 

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในปี 
2559 ประเทศไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

ปร ะช าคม เศรษฐกิจอา เ ซียน (ASEAN  

Economic Community : AEC ) พร้อมกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ เพ่ือให้เป็นการเตรียม 

ความพร ้อมในการลงทุน จึงขอบอกกล ่ าวถึงข ้อ 

กฎหมายกฎระเบียบด้านบัญชีและภาษี ของการด�าเนิน 

ธุรกิจภายใต ้การจดทะ เบียน TaxIdent i f icat ion  

(Tax ID) ส�าหรับสถานประกอบการใน สปป.ลาว

การขอ Work Permit การเข้าไปท�างานใน สปป.ลาว จะต้องขอ 
Work Permit ถ้าไม่มี จะต้องเสียค่าปรับ

การจดทะเบียน Tax ID ส�าหรับผู ้ประกอบการธุรกิจใน 
สปป.ลาว มีรายได้ทั้งปีรวมกันมากกว่า 400,000,000 กีบ 

ต้องขึ้นทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (มาตรา 13 วรรค 1 กฎหมายภาษี 
มูลค่าเพิ่ม) (และจัดท�าบัญชีตามกฎหมายการบัญชีของ สปป.ลาว 
ที่ได้ก�าหนดไว้ (มาตรา 14 กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม) )

การจัดท�าบัญชี และการจัดท�างบการเงิน ผู ้ประกอบการ 
มีหน้าที่ต้องจัดท�าบัญชี (มาตรา 2 และ 6 กฎหมายการบัญชี)

• ผู้ท�าบัญชีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 45, 46 และ 47 กฎหมาย 
การบัญชี  
• การบนัทกึข้อมลูทางบญัช ีเอกสารทางบญัชแีละเอกสารรายงาน
ทางด้านการเงินจะต้องจัดท�าเป็นภาษาลาว และสกุลเงินกีบ (มาตรา 
8, 13 และ 14 กฎหมายการบัญชี) และต้องสรุปบัญชีประจ�าเดือน 
และไตรมาส (มาตรา 15 กฎหมายการบัญชี) และทุกรายการ
เคลือ่นไหวทีเ่ป็นเงนิตราต่างประเทศ ต้องแปลงค่าเงนิตราเป็นเงนิกบี 
(มาตรา 16 กฎหมายการบัญชี) 

“สิ่งที่ต้องปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย สปป.ลาว”

• จดัท�าใบเกบ็เงนิ ตามรปูแบบเอกสารใบเก็บเงนิ ซึง่จะต้องด�าเนนิการ 
(มาตรา 25 กฎหมายการบัญชี) ได้ 4 รูปแบบ

 -  ใบเก็บเงิน ที่พิมพ์ไว้แล้ว ตามรูปแบบที่ก�าหนด 
 -  ใบเก็บเงิน ที่พิมพ์ออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ 
 -  ใบเก็บเงินทางอิเล็กโทรนิกส์ 
 -  แสตมป์ ตั๋ว หรือ บัตร ที่มีจ�านวนเงินที่ต้องช�าระแสดงอยู่

• จัดท�าเอกสารรายงานการเงิน/งบการเงิน (มาตรา36 กฎหมาย
การบัญชี) 
• ระยะเวลาในการจัดท�าเอกสารรายงานการเงินประจ�าปี จะต้อง
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 2 เดือน หลังจากวันปิดบัญชีประจ�าปี 
(มาตรา 37 กฎหมายการบัญชี)
• การจดัท�าเอกสารรายงานการเงิน/งบการเงิน เป็นรอบระยะเวลา
การรายงาน รวม 12 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม ยกเว้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเงิน สามารถก�าหนด 
วนัเริม่ของรอบระยะเวลารอบระยะเวลาการรายงานทีแ่ตกต่างจากที่
ได้ก�าหนดไว้ และหากมีการก่อตั้งในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของปี รอบ
เวลาการรายงานจะต�า่หรอืสูงกว่า 12 เดอืน  (มาตรา 38 กฎหมายการบญัช)ี 
• การเก็บเอกสารทางบัญชี 10 ปี (มาตรา 41 กฎหมายการบัญชี)

ภาษีต่าง ๆ

ภาษรีายได้ (ความหมายเดยีวกบั ภาษถีกูหัก ณ ทีจ่่าย ตามประมวล
รัษฎากร) ผู้ประกอบการที่มีรายได้เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีรายได้ (มาตรา 
45 กฎหมายภาษีอากร )  จะต ้อง เ สียภาษี ในอัตราก ้ าวหน ้ า  
(มาตรา 47 ข้อ 4 กฎหมายภาษีอากร) ดังนี้

FAP Newsletter    Issue 388



1. รายได้จากเงินเดือน ค่าแรงงาน เงินเพิ่มโมง ค่าล่วงเวลา  
ค่าต�าแหน่ง ค่าวิชาชีพ เงินโบนัสประจ�าปี ค่าประชุมสภาบริหาร
หรือสภาผู้อ�านวยการ และผลประโยชน์อื่นเป็นเงินหรือวัตถุ 
ต้องเสียภาษีรายได้ตามอัตราทวีคูณอย่างเสมอภาคกันตั้งแต่ 
0% - 24% ตามตารางดังนี้

2. รายได้จากเงินปันผล หรือเงินปันผลก�าไร หรือผลประโยชน์
อืน่ ๆ  ให้แก่ผูถ้อืหุน้ ก�าไรจากการขายหุน้ของบคุคล หรอืนติบิคุคล 
10%
3. รายได้จากดอกเบ้ียเงินให้กู้ยืม รายได้จากค่านายหน้าหรือ
ตัวแทนของบุคคล นิติบุคคล รายได้จากการค�้าประกันท่ีได้รับ
ตามสัญญาหรือข้อผูกพันอื่น ๆ 10%
4. รายได้จากการด�าเนินกิจการท่ีมีกิจการขององค์กรรัฐ  
แนวสร้างชาติ องค์กรหน่วยงานมหาชน และองค์กรหน่วยงาน
สังคม 10%
5. รายได้จากรางวัล ฉลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสิ่งของมีค่าเกิน
กว่าหนึ่งล้านกีบ 10%
6. รายได้จากการให้เช่า เช่น การให้เช่าที่ดิน บ้าน สิ่งปลูกสร้าง 
พาหนะ เครื่องจักร หรือทรัพย์สินอื่น ๆ 10%
7. รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
เครื่องหมายการค้า หรือ สิทธิอื่น ๆ ของบุคคล นิติบุคคล 5%
8. รายได้จากการซื้อ-ขาย การโอนที่ดินให้คนอื่น สิ่งปลูกสร้าง 
หรือที่ ดินพร ้อม ส่ิงปลูกสร ้ าง  การโอนกรรมสิทธิ์ ที่ ดิน  
สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างท่ีจดเข้าบัญชีทรัพย์สิน
ของหน่วยงานผู้ประกอบการธุรกิจที่แจ้งเสียภาษีตามบัญชี และ
เป็นการสืบทอดมรดกระหว่างเครือญาติ เช่น พ่อ แม่ สามี 
ภรรยา และบุตร 5%

“ทั้งนี้ จะต้องดูเงื่อนไขในสัญญาสัมปทาน  

เกี่ยวกับการได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีด้วย”

ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การด�าเนินธุรกิจภายใต้ Tax ID ท่ีได้จดทะเบียนไว้ใน สปป.ลาว 
มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติ ดังน้ี จัดท�าใบเก็บเงินเพื่อเรียกเก็บค่าบริการ 
(มาตรา 35 กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม) อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 10%  
(มาตรา 19 กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม) และต้องยื่นแบบน�าจ่ายภาษีมูลค่า
เพิ่มทุกเดือนก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (มาตรา 32 และ 33 กฎหมาย
ภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ภาษีรายได้ผู้ปฏิบัติงาน (ความหมายเดียวกับ ภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดา หัก ณ ที่จ่าย ตามประมวลรัษฎากร) ผู้ประกอบการ  

จะต้องหกัภาษรีายได้ผูป้ฏบิตังิาน เพือ่น�าส่งกรมส่วยสาอากรในเขตพืน้ที่
ภาษีนั้น โดยมีวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

• ค�านวณภาษเีงนิได้ผูป้ฏบิตังิาน โดยน�ารายได้ทีไ่ด้รบัใน สปป.ลาว 
ในแต่ละเดอืน (มาตรา 45 ข้อ 1 กฎหมายภาษอีากร) หกัด้วยเงินได้ท่ี
ได้รับการยกเว้น (มาตรา 46 กฎหมายภาษีอากร)  คูณกับอัตราภาษี
รายได้ตามอัตราทวีคูณ ตั้งแต่ 0 % - 24 % (มาตรา 47 ข้อ 1 
กฎหมายภาษีอากร)
• ผู้ประกอบการจะต้องน�าส่งภาษีเงินได้ผู้ปฏิบัติงาน โดยหักจาก
เงนิเดอืนก่อนทีไ่ด้รบัทกุเดอืน และด�าเนนิการจดัท�ารายการบญัชแีจ้ง
เสยีภาษเีงนิได้ทีห่กัไว้นัน้ ยืน่ต่อหน่วยงานภาษอีากรทีข่ึน้ทะเบยีนไว้
ก่อนวันที่ 15 ของเดือนถัดไป (มาตรา 50 กฎหมายภาษีอากร)

ภาษีก�าไร (มาตรา 26 กฎหมายภาษีอากร) คือ ภาษีทางตรงซึ่งเก็บ
จากก�าไรของวิสาหกิจ รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ประกอบ 

       ธุรกิจ
• อัตราภาษีก�าไร (มาตรา 29 กฎหมายภาษีอากร) ก�าหนดไว้ดังนี้

-  อัตราภาษีก�าไร 24% ใช้ส�าหรับวิสาหกิจที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลทั้งในประเทศและต่างประเทศ เว ้นแต่บริษัทท่ี 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ ซึง่จะได้รบันโยบายลดภาษกี�าไรลง 
5% จากอัตราปกติเป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียน
เป็นต้นไป หลังจากนั้นจะต้องเสียภาษีก�าไรในอัตราปกติตามท่ี
ก�าหนดไว้ในกฎหมายฉบับนี้
 -  อัตราภาษีก�าไร ใช้ส�าหรับวิสาหกิจส่วนบุคคลและผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ ให้เก็บอัตราทวีคูณ ตั้งแต่ 0% ถึง 24% 

• การจ่ายภาษกี�าไร (มาตรา 48 กฎหมายภาษอีากร) ให้ปฏบิตัเิป็น 
4 งวด (คือ ภายในวันที่ 10 ของเดือน เมษายน กรกฎาคม ตุลาคม 
และมนีาคมของปีถดัไป) ซึง่ภาษกี�าไรจะต้องน�าส่งให้กรมส่วยสาอากร
เมือ่สิน้สดุปีบญัช ีและจะต้องยืน่เสยีภาษภีายในวนัที ่10 มนีาคมของ
ปีถัดไป โดยค�านวณจากภาษีที่เกิดขึ้นจริงในรอบปี หักด้วยภาษีท่ี 
ยื่นเสียภาษีในแต่ละไตรมาส กรณีที่ภาษีก�าไรที่จะต้องจ่ายจริง
มากกว่าภาษีก�าไรที่จ่ายล่วงหน้า ต้องท�าการจ่ายเพิ่มเติม หรือ 
ถ้าหากน้อยกว่าสามารถยกยอดไปหักต่อในปีถัดไปได้    

โดย..ภัทรกฤช เตชะศิกานต์

คณะอนุกรรมการด้านงานต่างประเทศ
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