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ມາດຕາ 1 ຈຸດປະສົງ

ກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ກໍານົດ ຫັ ກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນ
ລາຍໄດັ້ ເພ່ ອໃຫັ້ ວຽກງານດ່ັ ງກ່ າວ ເປັນເອກະພາບ, ລວມສນ, ມີ ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ຊຸກຍັ້
ສ່ົ ງເສີມການຜະລິດທຸ ລະກິດ ໃຫັ້ ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່ າງແຂງແຮງ ແນໃສ່ ຮັບປະກັນ ການເກັບພັນທະ
ອາກອນ ເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫ່ ງລັດ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ, ໂປ່ ງໃສ ແລະ ຍຸ ຕິທໍາ ປະກອບສ່ ວນເຂັ້ົ າໃນການ
ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ມາດຕາ 2 ອາກອນລາຍໄດ້
ອາກອນລາຍໄດັ້ ແມ່ ນ ອາກອນ ທ່ີ ເກັບຈາກ ພົນລະເມອງລາວ, ຄົນຕ່ າງດັ້ າວ, ຄົນຕ່ າງປະເທດ, ຄົນບ່ໍ
ມີສັນຊາດ, ວິສາຫະກິດ, ການຈັດຕັ້ັ ງທ່ີ ບ່ໍ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ແລະ ຜັ້ ປະກອບອາຊີບອິດສະລະ ທ່ີ ມີ
ລາຍໄດັ້ ຢ່ ສປປ ລາວ ຫ ຢ່ ຕ່າງປະເທດ.
ອາກອນລາຍໄດັ້ ປະກອບດັ້ ວຍ ອາກອນລາຍໄດັ້ ວິສາຫະກິດ ແລະ ອາກອນລາຍໄດັ້ ບຸກຄົນ.
ມາດຕາ 3 ການອະທິບາຍຄາສັບ
ຄໍາສັບທີ່ນໍາໃຊັ້ ເຂົັ້າໃນກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ມີຄວາມໝາຍ ດັ່ງນີັ້:
1.
ຂະ

ຜ້ ມອບອາກອນ ໝາຍເຖິງ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ທ່ີ ໄດັ້ ຮັບມອບໝາຍຈາກ
ແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ ໃຫັ້ ຄິດໄລ່ , ເກັບ ແລະ ຫັກ ອາກອນ ແລັ້ ວມອບ ແລະ/ຫ ເສຍ ໃຫັ້

ລັດ ຕາມກົດ ໝາຍ.
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ຄົນຕ່ າງດ້ າວ ໝາຍເຖິງ ຄົນສັນຊາດອ່ ນ ທ່ີ ເຂັ້ົ າມາຕັ້ັ ງຖ່ິ ນຖານ ຫ ອາໄສຢ່ ສປປ ລາວ ຢ່ າງ
ຍາວນານ, ຖບັດຕ່ າງດັ້ າວ, ມີສໍາມະໂນຄົວຕ່ າງດັ້ າວ ແລະ ລັດຖະບານຂອງຄົນຕ່ າງດັ້ າວນັ້ັ ນ ກໍຍັງຮັບຮັ້
ຢ່ າງເປັນທາງການຢ່ ;
3. ຄົນຕ່ າງປະເທດ ໝາຍເຖິງ ຄົນສັນຊາດອ່ ນ ທ່ີ ເຂົັ້າມາ ສປປ ລາວ ຊົ່ວຄາວ ຫ ຍາວນານ ເພ່ ອ
ປະຕິບັດໜັ້ າທ່ີ ໃດໜ່ ງ, ເມ່ ອໝົດກໍານົດແລັ້ ວກັບຄນ;
2.

4. ຄົນບ່ ມີສັນຊາດ ໝາຍເຖິງ ຄົນທ່ີ ເຂັ້ົ າມາຕັ້ັ ງຖ່ິ ນຖານ ຫ ອາໄສຢ່ ສປປ ລາວ ຊ່ ງບ່ໍ ແມ່ ນ
ພົນລະເມອງລາວ ແລະ ບໍ່ມີເອກະສານຢັ້ັ ງຢນວ່ າແມ່ ນຄົນສັນຊາດໃດ;
5. ອາຊີບອິດສະລະ ໝາຍເຖິງ ວິຊາຊີບ ຫ ກິດຈະການໃດໜ່ ງ ທ່ີ ເປັນເອກະລາດທາງດັ້ ານແຮງ
ງານ, ຮ່ າງກາຍ ແລະ ມັນສະໝອງດັ້ ວຍຕົນເອງ ໂດຍບ່ໍ ຂັ້ ນກັບຜັ້ ອ່ ນ ຊ່ ງນໍາໃຊັ້ ສະຕິປັນຍາຂອງ
ຕົນ ເປັນຕົັ້ນຕໍ ລວມທັງການເຄ່ ອນໄຫວທາງດັ້ ານວິທະຍາສາດ, ວັດທະນະທໍາ, ສິລະປະກໍາ,
ການສກສາ, ສາທາລະນະສຸ ກ ເຊ່ັ ນ ຄສອນ, ນັກວິທະຍາສາດ, ທະນາຍຄວາມ, ວິສະວະກອນ,
ແພດ, ພະຍາບານ, ທີ່ປກສາບັນຊີ ແລະ ນັກຊ່ ຽວຊານບັນຊີ;
6. ເຈ້ົ າໜ້າທີ່ສ່ ວຍສາອາກອນ ໝາຍເຖິງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສ່ ວຍສາອາກອນທີ່ຖກ
ແຕ່ ງຕັ້ັ ງໃຫັ້ ເຄ່ ອນໄຫວ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທ່ີ ຢ່ ສະຖານທ່ີ ສະເພາະ ຫ ວຽກງານໃດໜ່ ງ;
7. ນິຕິບຸ ກຄົນ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັ້ັ ງ ຫ ອົງການທ່ີ ຂັ້ ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຊ່ ງມີ ຊ່ , ສະຖານທ່ີ
ຕັ້ັ ງສໍານັກງານ, ມີຊັບສົມບັດເປັນຂອງຕົນເອງ, ສາມາດ ເປັນໂຈດ ແລະ ຈໍາເລີຍ;
8. ພົນລະເມອງ ໝາຍເຖິງ ຄົນລາວ, ຄົນຕ່ າງດັ້ າວ, ຄົນຕ່ າງປະເທດ, ຄົນບໍ່ມີສັນຊາດ ທີ່ດໍາລົງ
ຊີວິດຢ່ ສປປ ລາວ.
9. ການຜະລິດທຸ ລະກິດ ໝາຍເຖິງ ທຸ ລະກິດການຜະລິດ, ການຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ;
10. ວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງ ການຈັດຕັ້ັ ງທຸ ລະກິດຂອງ ບຸ ກຄົນ ຫ ນິຕິບຸ ກຄົນ ຊ່ ງປະກອບດັ້ ວຍຊ່ ,
ທນ, ການບໍລິຫານຈັດການ, ສໍານັກງານ ແລະ ໄດັ້ ຂັ້ ນທະບຽນຕາມກົດໝາຍ;
11. ວິສາຫະກິດສ່ ວນບຸ ກຄົນ ໝາຍເຖິງ ຮບການວິສາຫະກິດໜ່ ງ ຊ່ ງບຸ ກຄົນຜັ້ ດຽວເປັນເຈົັ້າ
ກໍາມະສິດ ແລະ ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜັ້ີ ສິນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດໂດຍບໍ່ຈໍາກັດ;
12. ຈຸນລະວິສາຫະກິດ ໝາຍເຖິງ ວິສາຫະກິດຂະໜາດນັ້ ອຍສຸ ດ ຂອງຂະແໜງການຜະລິດ
ສິນຄັ້ າ, ການຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ ໂດຍມີແຮງງານສະເລ່ ຍໃນປີ ໜ່ ງ ຫາ ຫັ້ າ ຄົນ, ມນຄ່ າຊັບ
ສິນທັງໝົດບໍ່ເກີນສອງຮັ້ ອຍລັ້ ານ ກີບ ແລະ ຍອດລາຍຮັບທຸ ລະກິດປະຈໍາປີ ບໍ່ເກີນ ສີ່ຮັ້ ອຍລັ້ ານ
ກີບ;
13. ການຈັດຕ້ັ ງທ່ີ ບ່ ດາເນີນທຸ ລະກິດ ໝາຍເຖິງ ອົງການຈັດຕັ້ັ ງລັດ, ແນວລາວສັ້ າງຊາດ, ອົງ
ການຈັດຕັ້ັ ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ັ ງສັງຄົມ ແລະ ສະມາຄົມ ທ່ີ ມີລາຍໄດັ້ ຈາກການເຄ່ ອນໄຫວເຮັດ
ກິດຈະການທີ່ບໍ່ແມ່ ນທຸ ລະກິດ.
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ມາດຕາ 4 ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດ້
ລັດ ຊຸກຍັ້ ສົ່ງເສີມວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ດັ້ ວຍການວາງນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ, ປະກອບບຸ ກ
ຄະລາກອນ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸປະກອບ ທ່ີ ຈໍາເປັນໃຫັ້ ແກ່ ການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານດ່ັ ງກ່ າວ ຢ່ າງມີ
ປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ ເພ່ ອເກັບອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ,
ດັດສົມລາຍໄດັ້ ຢ່າງຍຸ ຕິທໍາ, ປະກອບສ່ ວນສັ້ າງລາຍຮັບເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ ງລັດ ແນໃສ່ ຊຸກຍັ້ ການຜະລິດ
ທຸ ລະກິດ, ການຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການ

ໃຫັ້ ຂະຫຍາຍຕົວ, ດງດດການລົງທນ ທັງພາຍໃນ ແລະ

ຕ່ າງປະເທດ, ພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກັ້ ໄຂຄວາມທຸ ກຍາກຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.
ມາດຕາ 5ຫັ ກການພ້ ນຖານກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດ້
ການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ປະຕິບັດຕາມຫັ ກການ ດ່ັ ງນັ້ີ :
1. ສອດຄ່ ອງກັບ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ ງ
ຊາດ;
2. ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫ່ ງລັດ ຢ່ າງລວມສນ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນ
ຂອບເຂດທ່ົ ວປະເທດ;
3. ຮັບປະກັນການຊຸກຍັ້ ສົ່ງເສີມການຜະລິດທຸ ລະກິດ ແລະ ການລົງທນ ໃຫັ້ ມີການຂະຫຍາຍຕົວ;
4. ມີຄວາມຍຸ ຕິທໍາ, ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ, ວ່ ອງໄວ, ໂປ່ ງໃສ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດັ້ ;
5. ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫັ້ ຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ຢ່ າງສະເໝີພາບ.
ມາດຕາ 6 ພັນທະຂອງພົນລະເມອງກ່ ຽວກັບອາກອນລາຍໄດ້
ພົນລະເມອງ ທີ່ມີລາຍຮັບຈາກການດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ຫ ມີລາຍໄດັ້ ຈາກການປະກອບ
ອາຊີບ ລັ້ ວນແຕ່ ມີພັນທະເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ຕາມທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ .
ມາດຕາ 7 ຂອບເຂດການນາໃຊ້ ກົດໝາຍ
ກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ນໍາໃຊັ້ ສໍາລັບ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທ່ີ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ
, ປະກອບອາຊີບ ແລະ ຜັ້ ປະຕິບັດໜັ້ າທ່ີ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ .

ມາດຕາ 8 ການຮ່ ວມມກັບສາກົນ
ລັດ ສ່ົ ງເສີມການພົວພັນຮ່ ວມມກັບຕ່ າງປະເທດ, ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານ
ອາກອນລາຍໄດັ້ ດັ້ ວຍການແລກປ່ ຽນບົດຮຽນ ທາງດັ້ ານເຕັກນິກ, ວິຊາການ, ຂັ້ໍ ມນຂ່ າວສານ ແລະ ດັ້ ານ
ອ່ ນ ເພ່ ອພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸ ດ, ປະຕິບັດສັນຍາສາກົນ ແລະ ສົນທິສັນຍາ ທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນ
ພາຄີ.
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ພາກທີ II
ອາກອນລາຍໄດ້ ວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 9 ປະເພດອາກອນລາຍໄດ້ ວິສາຫະກິດ
ປະເພດອາກອນລາຍໄດັ້ ວິສາຫະກິດ ມີ ດັ່ງນີັ້ :
1. ອາກອນກໍາໄລ;
2. ອາກອນລາຍໄດັ້ ຂອງຈຸ ນລະວິສາຫະກິດ;
3. ອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ.

ໝວດທີ 1
ອາກອນກາໄລ
ມາດຕາ 10 ອາກອນກາໄລ
ອາກອນກໍາໄລ ແມ່ ນ ອາກອນທ່ີ ເກັບຈາກກໍາໄລສຸ ດທິຂອງວິສາຫະກິດທ່ີ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະ
ກິດ ຢ່ ພາຍໃນ ແລະ/ຫ ຕ່ າງປະເທດ ຕາມທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ .
ມາດຕາ 11 ຜ້ ເສຍອາກອນກາໄລ
ຜັ້ ເສຍອາກອນກໍາໄລ ມີ ດ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ທ່ີ ສັ້ າງຕັ້ັ ງວິສາຫະກິດ ຕາມກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ;
2. ຜັ້ ມີ ຫ ຜັ້ ບໍ່ມີ ພມລໍາເນົາ ທ່ີ ບໍ່ໄດັ້ ສັ້າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດຢ່ ສປປ ລາວ ແຕ່ ເຄ່ ອນໄຫວມີລາຍຮັບ
ຢ່ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 12 ການຄິດໄລ່ ອາກອນກາໄລ
ວິທີ ແລະ ຮບແບບ ການຄິດໄລ່ ອາກອນກໍາໄລ ມີ ດ່ັ ງນັ້ີ :
1. ວິທີຄິດໄລ່ ອາກອນກໍາໄລ ໃຫັ້ ເອົາພັ້ ນຖານຄິດໄລ່ ຄນກັບ ອັດຕາອາກອນກໍາໄລ.
2. ຮບແບບການຄິດໄລ່ ອາກອນກໍາໄລ ມີ ດັ່ງນີັ້:
- ໃຫັ້ ຄິດໄລ່ ຕາມຕົວຈິງ ທີ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນ ຂໍັ້ 1 ມາດຕາ 13 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ເມ່ ອຜັ້ ຖ
ບັນຊີ ຫາກປະຕິບັດຢ່ າງຖກຕັ້ ອງ ຄົບຖັ້ ວນ ຕາມກົດໝາຍ ວ່ າດັ້ ວຍການບັນຊີ;
- ໃຫັ້ ຄິດໄລ່ ແບບບັງຄັບ ສໍາລັບຜັ້ ບ່ໍ ຖບັນຊີ ແລະ ຜັ້ ຖບັນຊີບ່ໍ ຖກຕັ້ ອງ, ຜັ້ ມີ ຫ ຜັ້ ບ່ໍ ມີ ພມລໍາເນົາ
ທ່ີ ບ່ໍ ສັ້ າງຕັ້ັ ງວິສາຫະກິດຢ່ ສປປ ລາວ.
ມາດຕາ 13 ພ້ ນຖານຄິດໄລ່ ອາກອນກາໄລ
ພັ້ ນຖານຄິດໄລ່ ອາກອນກໍາໄລ ມີ ດັ່ງນີັ້:
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1. ກໍາໄລດັ້ ານສ່ ວຍສາອາກອນ ຊ່ ງ ແມ່ ນ ສ່ ວນຜິດດ່ ຽງຕິດບວກ ລະຫວ່ າງ ລາຍຮັບທຸ ລະກິດປະຈໍາ
ປີ ລົບໃຫັ້ ລາຍຈ່ າຍປະຈໍາປີ ທ່ີ ອະນຸ ຍາດທາງດັ້ ານສ່ ວຍສາອາກອນ ຫ ກໍາໄລດັ້ ານການບັນຊີ ບວກ
ລາຍການ ທີ່ບໍ່ອະນຸ ຍາດໃຫັ້ ເປັນລາຍຈ່ າຍດັ້ ານສ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມທີ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນມາດຕາ 16 ຂອງ
ກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ສໍາລັບຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດທ່ີ ຖບັນຊີຖກຕັ້ ອງຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີ;
2. ກໍາໄລລວມ ຊ່ ງ ແມ່ ນ ມນຄ່ າການສະໜອງ ສິນຄັ້ າ ຫ ການບໍລິການ ຄນກັບ ອັດຕາສ່ ວນກໍາ
ໄລລວມແບບບັງຄັບ ສໍາລັບ ຜັ້ ບໍ່ຖບັນຊີ ຫ ຖບັນຊີບໍ່ຖກຕັ້ ອງ, ຜັ້ ມີ ຫ ຜັ້ ບໍ່ມີ ພມລາເນົາ ທ່ີ ບໍ່ສັ້ າງຕັ້ັ ງວິ
ສາຫະກິດຢ່ ສປປ ລາວ ຄ 13 % ( ສິບສາມສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ສໍາລັບການຄັ້ າ, 15 % (ສິບຫັ້ າສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ສໍາ
ລັບການຜະລິດ ແລະ 20 % (ຊາວສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ສໍາລັບການບໍລິການ.
ມາດຕາ 14 ອັດຕາອາກອນກາໄລ
ອັດຕາອາກອນກໍາໄລ ມີ ດັ່ງນັ້ີ :
1. 24% (ຊາວສ່ີ ສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ສໍາລັບວິສາຫະກິດ ທ່ີ ມີຖານະເປັນນິຕິບຸ ກຄົນ ທັງພາຍໃນ ແລະ
ຕ່ າງປະເທດ.
2. ອັດຕາທະວີຄນ ແຕ່ 0% (ສນສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຫາ 24% (ຊາວສີ່ສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ສໍາລັບວິສາຫະກິດສ່ ວນ
ບຸ ກຄົນ ແລະ ຜັ້ ປະກອບອາຊີບອິດສະລະ ຕາມຕາຕະລາງ ລຸ ່ ມນັ້ີ :
(ຫົວໜ່ ວຍເປັນເງິນ
ກີບ)
ຂ້ັ ນ

ກາໄລປະຈາປີ

ພ້ ນຖານ

ອັດຕາ

ຄິດໄລ່

ອາກອນແຕ່ ລະ
ຂ້ັ ນ

ອາກອນທັງໝ
ົ ດ

1

ແຕ່

3.600.000 ລົງມາ

3.600.000

0%

2

ແຕ່

3.600.001- 10.000.000

6.400.000

10%

640.000

640.000

3

ແຕ່ 10.000.001- 20.000.000

10.000.000

15%

1.500.000

2.140.000

4

ແຕ່ 20.000.001 - 40.000.000

20.000.000

20%

4.000.000

6.140.000

5

ແຕ່ 40.000.001 ຂັ້ ນໄປ

.................

24%

0

................

0

................

3. 26% (ຊາວຫົກສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ສໍາລັບວິສາຫະກິດທ່ີ ຜະລິດ, ນໍາເຂັ້ົ າ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນຢາສບ
ຊ່ ງໃນນັ້ີ 2% (ສອງສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຕັ້ ອງໄດັ້ ມອບເຂົັ້າກອງທນຄວບຄຸ ມຢາສບ ຕາມກົດໝາຍວ່ າດັ້ ວຍການ
ຄວບຄຸ ມຢາສບ.
4. ຫຸ ດ 5% (ຫັ້ າສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຈາກອັດຕາອາກອນກໍາໄລປົກກະຕິ ເປັນໄລຍະເວລາ ສ່ີ ປີ ນັບແຕ່ ວັນ
ຈົດທະບຽນເປັນ ຕັ້ົ ນໄປ ສໍາລັບບໍລິສັດທີ່ຈົດທະບຽນເຂົັ້າໃນຕະຫາດຫັ ກຊັບ, ຫັ ງຈາກນັັ້ນໃຫັ້ ປະຕິບັດຕາມ
ອັດຕາທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ .
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5. 24% (ຊາວສ່ີ ສ່ ວນຮັ້ ອຍ)

ສາລັບຜັ້ ດາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ທ່ີ ບໍ່ຖບັນຊີ ຫ ຖບັນຊີບໍ່

ຖກຕັ້ ອງ ຄົບຖັ້ ວນ, ຜັ້ ມີ ຫ ຜັ້ ບໍ່ມີ ພມລໍາເນົາ ທີ່ບໍ່ສັ້ າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດຢ່ ສປປ ລາວ ລວມທັງບຸ ກຄົນທີ່ນໍາ
ເຂົັ້າສິນຄັ້ າ;
ສໍາລັບຜັ້ ເຄ່ ອນໄຫວຫາຍກິດຈະການ ໃຫັ້ ນໍາໃຊັ້ ອັດຕາກໍາໄລລວມແບບບັງຄັບ ຂອງກິດຈະການ
ທີ່ມີລາຍຮັບຫາຍກວ່ າກິດຈະການອ່ ນ.
ສໍາລັບອັດຕາກໍາໄລລວມ ຂອງບຸ ກຄົນທ່ີ ນໍາເຂັ້ົ າສິນຄັ້ ານັ້ັ ນ ໃຫັ້ ນໍາໃຊັ້ ອັດຕາກໍາໄລລວມແບບ
ບັງຄັບ 15% (ສິບຫັ້ າສ່ ວນຮັ້ ອຍ).
ມາດຕາ 15 ລາຍການທ່ີ ບ່ ໃຫ້ ຖເປັນລາຍຮັບ
ລາຍການທີ່ບໍ່ໃຫັ້ ຖເປັນລາຍຮັບ ມີ ດັ່ງນີັ້:
1. ລາຍຮັບຈາກເງິນປັນຜົນທ່ີ ວິສາຫະກິດໄດັ້ ຮັບຈາກການລົງທນກັບ ວິສາຫະກິດອ່ ນ ທ່ີ ໄດັ້ ເສຍ
ອາກອນກໍາໄລ ແລະ ອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນປັນຜົນກໍາໄລແລັ້ ວ;
2. ການເກັບຄນເງິນແຮທຸ ກປະເພດ;
3. ໜັ້ີ ທວງຍາກ ທີ່ເກັບຄນມາໄດັ້ ຊ່ ງໄດັ້ ຄິດໄລ່ ແລະ ແຈັ້ ງເສຍອາກອນໃນປີຜ່ ານມາແລັ້ ວ;
4. ລາຍຮັບອາກອນເຍັ້ ອນຊໍາລະ;
5. ກໍາໄລຈາກອັດຕາແລກປ່ ຽນທ່ີ ເກີດຈາກການຕີມນຄ່ າຊັບສິນ

ແລະ

ໜັ້ີ ສິນທ່ີ ເປັນເງິນຕາ

ຕ່ າງປະເທດໃນວັນປິດບັນຊີທັ້ າຍປີ.
ມາດຕາ 16 ລາຍການທ່ີ ບ່ ອະນຸ ຍາດໃຫ້ ເປັນລາຍຈ່ າຍດ້ ານສ່ ວຍສາອາກອນ
ລາຍການທີ່ບໍ່ອະນຸ ຍາດໃຫັ້ ເປັນລາຍຈ່ າຍດັ້ ານສ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ດັ່ງນີັ້:
1. ອາກອນກໍາໄລ;
2. ອາກອນມນຄ່ າເພ່ີ ມ ຂອງຊັບສົມບັດຄົງທ່ີ ທ່ີ ນໍາໃຊັ້ ໂດຍກົງເຂົັ້າໃນການດໍາເນີນການຜະລິດ
ທຸ ລະກິດ;
3. ຄ່ າຫຸ ັ້ ຍຫັ້ ຽນທ່ີ ຫັກເກີນອັດຕາ ຫ ອາຍຸ ການນໍາໃຊັ້ ຕາມທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນ ມາດຕາ 17 ຂອງກົດ
ໝາຍສະບັບນັ້ີ ;
4. ໜັ້ີ ຕັ້ ອງຮັບເກັບຄນບໍ່ໄດັ້

ໂດຍບ່ໍ ມີຫັ ກຖານ ຫ ເອກະສານຢັ້ັ ງຢນ ຈາກຂະແໜງການທີ່

ກ່ ຽວຂັ້ ອງ;
5. ຄ່ າຫຸ ັ້ ຍຫັ້ ຽນຊັບສົມບັດຄົງທ່ີ ທ່ີ ບ່ໍ ໄດັ້ ຈົດເຂັ້ົ າເປັນຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດ;
6. ເງິນເດອນຂອງເຈັ້ົ າຂອງວິສາຫະກິດສ່ ວນບຸ ກຄົນ ຫ ເງິນເດອນ ທ່ີ ວິສາຫະກິດຮຸ ັ້ ນສ່ ວນ ຈ່ າຍ
ໃຫັ້ ແກ່ ຂາຮຸ ັ້ ນຂອງຕົນ ທ່ີ ບ່ໍ ມີຕໍາແໜ່ ງງານ ບ່ໍ ໄດັ້ ເຮັດວຽກໃນວິສາຫະກິດຮຸ ັ້ ນສ່ ວນ;
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7. ລາຍຈ່ າຍທ່ີ ບໍ່ຕິດພັນກັບການດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ເຊ່ັ ນ ການຕີກ໊ອຟ, ການເຕັ້ັ ນລໍາ
, ການບັນເທີງ, ຂອງຂວັນ, ລາງວັນ;
8. ລາຍຈ່ າຍສ່ ວນຕົວຂອງເຈັ້ົ າຂອງວິສາຫະກິດ ຫ ຂາຮຸ ັ້ ນ;
9. ລາຍຈ່ າຍທີ່ຕິດພັນກັບທຸ ລະກິດ ໂດຍບ່ໍ ມີເອກະສານຢັັ້ງຢນ ຫ ມີເອກະສານຢັັ້ງຢນ ແຕ່ ບໍ່
ຖກຕັ້ ອງ;
10. ລາຍຈ່ າຍທ່ີ ສງເກີນຄວາມເປັນຈິງ;
11. ລາຍຈ່ າຍທ່ີ ໄດັ້ ຈ່າຍໃຫັ້ ບຸກຄົນອ່ ນ;
12. ເງິນແຮທຸ ກປະເພດ ທີ່ບໍ່ໄດັ້ ໃຊັ້ ຈ່າຍຕົວຈິງ;
13. ການຫັກຄ່ າສນເສຍມນຄ່ າຊັບສິນ (ຄ່ າສນເສຍມນຄ່ າຊັບສົມບັດຄົງທີ່, ເຄ່ ອງໃນສາງ, ໜັ້ີ
ຕັ້ ອງຮັບທວງຍາກ ແລະ ອ່ ນໆ);
14. ການຂາດທນຈາກການຕີມນຄ່ າຊັບສິນ, ໜັ້ີ ສິນໃນວັນປິດບັນຊີ;
15. ລາຍຈ່ າຍອາກອນເຍັ້ ອນຊໍາລະ;
16. ຄ່ າປັບໃໝທຸ ກປະເພດ;
17. ການຂາດທນອັດຕາແລກປ່ ຽນທ່ີ ເກີດຈາກການຕີມນຄ່ າຊັບສິນ ແລະ ໜັ້ີ ສິນ ທ່ີ ເປັນເງິນຕາ
ຕ່ າງປະ ເທດ ໃນວັນປິດບັນຊີທັ້ າຍງວດ/ປີ;
18. ລາຍການທ່ີ ໃຫັ້ ຫັກໄດັ້ ເປັນອັດຕາສ່ ວນ ມີ ດ່ັ ງນັ້ີ :
- ບ່ໍ ໃຫັ້ ເກີນ 0,60% (ສນຈຸ ດຫົກສິບສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຂອງລາຍຮັບທຸ ລະກິດທັງໝົດໃນປີ ສໍາລັບຄ່ າ
ເດີນທາງ ເພ່ ອປະຕິບັດວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງບໍລິຫານ;
-

ບ່ໍ ໃຫັ້ ເກີນ 0,40% (ສນຈຸ ດສ່ີ ສິບສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຂອງລາຍຮັບທຸ ລະກິດທັງໝົດໃນປີ ສໍາລັບຄ່ າ

ຕັ້ ອນຮັບແຂກ, ຄ່ າໂທລະສັບ;
-

ບ່ໍ ໃຫັ້ ເກີນ 0,30% (ສນຈຸ ດສາມສິບສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຂອງລາຍຮັບທຸ ລະກິດທັງໝົດໃນປີ ສໍາລັບ

ເງິນບໍລິຈາກ, ເງິນຊ່ ວຍໜນ;
-

ບ່ໍ ໃຫັ້ ເກີນ 0,50% (ສນຈຸ ດຫັ້ າສິບສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຂອງລາຍຮັບທຸ ລະກິດທັງໝົດໃນປີ ສໍາລັບຄ່ າ

ໂຄສະນາ;
ສໍາລັບດອກເບັ້ ຍເງິນກັ້ ຢມທຸ ກປະເພດນັັ້ນ ໃຫັ້ ຫັກໄດັ້ ສະເພາະເງິນກັ້ ຍມທີ່ບໍ່ເກີນ 40% (ສ່ີ ສີບ
ສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຂອງທນຈົດທະບຽນ.
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ມາດຕາ 17 ການຫັກຄ່ າຫຸ ້ ຍຫ້ ຽນຊັບສົມບັດຄົງທ່ີ
ການຫັກຄ່ າຫຸ ັ້ ຍຫັ້ ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແມ່ ນ ການຫັກສ່ ວນທີ່ຫຸ ດລົງຂອງມນຄ່ າຊັບສົມບັດຄົງທີ່
ທ່ີ ເສ່ ອມມນຄ່ າລົງຕາມໄລຍະເວລາຂອງການນໍາໃຊັ້ ຫ ການປ່ ຽນແປງທາງດັ້ ານເຕັກນິກ ແນໃສ່ ສະສົມທນ
ໄວັ້ ຊັ້ ໃໝ່ ມາທົດແທນອັນເກົ່າໃນໄລຍະຕໍ່ໄປ.
ການຫັກຄ່ າຫຸ ັ້ ຍຫັ້ ຽນຊັບສົມບັດຄົງທ່ີ ສາມາດເລອກປະຕິບັດໄດັ້ ດັ້ວຍການຄິດໄລ່ ຕາມແບບ ຄົງ
ຕົວ, ຫຸ ດຜ່ ອນລົງ ແລະ ຕາມຂອດວຽກງານ.
ການຫັກຄ່ າຫຸ ັ້ ຍຫັ້ ຽນໃຫັ້ ເລີ່ມຫັກນັບແຕ່ ມັ້ ຈົດຊັບສົມບັດຄົງທີ່ເຂົັ້າເປັນຊັບສິນຂອງວິສາຫະກິດ.
ຖັ້ າມີການຖອນຊັບສົມບັດຄົງທ່ີ ອອກພາຍໃນປີ
ໃຫັ້ ຄິດໄລ່ ຄ່າຫຸ ັ້ ຍຫັ້ ຽນນັບແຕ່ ຕັ້ົ ນປີຈົນຮອດມັ້
ຖອນຊັບສົມບັດຄົງທ່ີ ດ່ັ ງກ່ າວອອກ.
ເມ່ ອຄ່ າຫຸ ັ້ ຍຫັ້ ຽນສະສົມຫາກເທົ່າກັບມນຄ່ າຂອງຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ໃຫັ້ ຢຸດການຫັກຄ່ າຫຸ ັ້ ຍຫັ້ ຽນຈົນ

ກວ່ າຊັບສົມບັດຄົງທ່ີ ດ່ັ ງກ່ າວ ໄດັ້ ຖກລົບລັ້ າງອອກຈາກບັນຊີຂອງວິສາຫະກິດ.
ການຄິດໄລ່ ຫັກຄ່ າຫຸ ັ້ ຍຫັ້ ຽນຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທີ່ມີຕົວຕົນ ແລະ ບໍ່ມີຕົວຕົນ ໃຫັ້ ດໍາເນີນບົນ
ພັ້ ນຖານອາຍຸ ການນໍາໃຊັ້ ແລະ ອັດຕາການຫັກແຕ່ ລະປີ ຕາມຕາຕະລາງ ດ່ັ ງນັ້ີ :
ອາຍຸ ການ

ອັດຕາການ

ນາໃຊ້

ຫັກ ແຕ່ ລະປີ

+ ມີອາຍຸ ແຕ່ 20 ປີລົງມາ

20 ປີ

5%

+ ມີອາຍຸ ແຕ່ 21 ປີ ຂັ້ ນໄປ

-

2%

20 ປີ

5%

10 ປີ

10%

5 ປີ

20%

5 ປີ

20%

5 ປີ

20%

5 ປີ

20%

10 ປີ

10%

ຊັບສົມບັດຄົງທ່ີ ຂອງວິສາຫະກິດທ່ີ ສາມາດຫັກຄ່ າຫຸ ້ ຍຫ້ ຽນໄດ້
1. ຊັບສົມບັດຄົງທ່ີ ທ່ີ ມີຕົວຕົນ:
- ສ່ິ ງປຸ ກສັ້ າງເພ່ ອຮັບໃຊັ້ ການອຸ ດສາຫະກໍາ:

- ສ່ິ ງປຸ ກສັ້ າງ ເພ່ ອຮັບໃຊັ້ ການຄັ້ າ ແລະ ທີ່ຢ່ ອາໄສ:
+ ປະເພດຖາວອນ
+ ປະເພດເຄິ່ງຖາວອນ
- ເຄ່ ອງກົນຈັກ, ພາຫະນະຂຸ ດຄົັ້ນ, ບຸ ກເບີກ, ລາກແກ່ ທ່ີ ຮັບໃຊັ້ ວຽກ
ງານອຸ ດສາຫະກໍາ, ກະສິກໍາ, ຫັດຖະກໍາ ແລະ ວຽກງານກໍ່ສັ້ າງອ່ ນ
- ພາຫະນະຂົນສ່ົ ງທາງບົກ ແລະ ທາງນັ້ໍ າ
- ອຸ ປະກອນ ຫ ເຄ່ ອງມຄົບຊຸດ ເພ່ ອຮັບໃຊັ້ ການປະກອບວິຊາຊີບ ຫ
ວຽກງານໃດໜ່ ງ
- ອຸ ປະກອນ ແລະ ເຄ່ ອງໃຊັ້ ຫັ້ອງການ
- ກໍາປັ່ນ, ເຮອນໍາທ່ ຽວ, ເຮອບັກ ແລະ ເຮອອ່ ນທີ່ຄັ້ າຍຄຽງ
- ເຄ່ ອງບິນໂດຍສານ ແລະ ຂົນສ່ົ ງ
- ຕັ້ົ ນໄມັ້ ປກ,

ປັບປຸ ງຄັັ້ງວັນທີ 25 ກໍລະກົດ 2018

-

8

ຕາມຊ່ົ ວໂມງບິນ

ຕາມອາຍຸ ແຕ່ ລະ
ປະເພດຕົັ້ນໄມັ້ ທີ່

- ສັດລັ້ ຽງທ່ີ ເປັນພ່ໍ ພັນ ແລະ ແມ່ ພັນ

ໃຫັ້ ຜົນ.
ຕາມອາຍຸ ແຕ່ ລະ

2. ຊັບສົມບັດຄົງທ່ີ ທ່ີ ບ່ໍ ມີຕົວຕົນ:
- ຄ່ າໃຊັ້ ຈ່າຍໃນການອອກແບບ ແລະ ສັ້ າງຕັ້ັ ງວິສາຫະກິດ
- ລາຍຈ່ າຍໃນການຊອກຄັ້ົ ນ, ສໍາຫວດບ່ໍ ແຮ່ , ບົດວິພາກເສດຖະກິດເຕັກ ນິກ
- ຊອບແວ ເພ່ ອຮັບໃຊັ້ ວຽກງານວິຊາຊີບໃດໜ່ ງ

ປະເພດສັດ.

2 ປີ
5 ປີ

50%

2 ປີ

20%
50%

ຊັບສົມບັດຄົງທ່ີ ທ່ີ ບ່ໍ ມີຕົວຕົນທ່ີ ບ່ໍ ສາມາດກໍານົດອາຍຸ ການນໍາໃຊັ້ ໄດັ້ ບ່ໍ ໃຫັ້ ຫັກຄ່ າຫຸ ັ້ ຍຫັ້ ຽນ ເຊ່ັ ນ
ສິດໃນການນໍາໃຊັ້ ທ່ີ ດິນ, ສິດໃນການດໍາເນີນການຄັ້ າ (ຄ່ າເສັ້ັ ງຮັ້ ານ), ໃບຢັ້ັ ງຢນປະກອບທນ.
ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ທ່ີ ໄດັ້ ຫັກຄ່ າຫຸ ັ້ ຍຫັ້ ຽນຄົບຕາມອາຍຸ ການນໍາໃຊັ້ ແລັ້ ວ ບໍ່ອະນຸ ຍາດໃຫັ້ ຫັກຄ່ າຫຸ ັ້ ຍ
ຫັ້ ຽນອີກ, ແຕ່ ສາມາດນໍາໃຊັ້ ຕໍ່ໄປໄດັ້ ແລະ ຕີມນຄ່ າຊັບສົມບັດຄນໃໝ່ ເພ່ ອປະກອບເປັນທນ ຫ ໂອນສິດ
ນໍາໃຊັ້ .
ມາດຕາ 17 ການແຈ້ ງເສຍອາກອນກາໄລ
ຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ, ຜັ້ ຊັ້ ສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການຈາກຜັ້ ມີ ຫ ຜັ້ ບໍ່ມີພມລໍາເນົາ ທີ່ບໍ່
ສັ້ າງຕັ້ັ ງວິສາຫະກິດຢ່ ສປປ ລາວ ມີໜັ້ າທ່ີ ແຈັ້ ງເສຍອາກອນກໍາໄລ ໂດຍໃຫັ້ ປະຕິບັດ ດ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ຕາມລະບົບການຖບັນຊີ ຕັ້ ອງແຈັ້ ງເສຍອາກອນກໍາໄລປີລະຄັ້ັ ງ
ບ່ໍ ໃຫັ້ ກາຍວັນທີ 31 ມີນາ ຂອງປີຖັດໄປ;
2. ຜັ້ ຊັ້ ສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການຈາກ ຜັ້ ມີ ຫ ຜັ້ ບໍ່ມີ ພມລໍາເນົາ ທີ່ບໍ່ສັ້ າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດຢ່ ສປປ
ລາວ ຕັ້ ອງແຈັ້ ງເສຍພາຍໃນ 15 ວັນ ນັບແຕ່ ວັນທ່ີ ໄດັ້ ເບີກຈ່ າຍເງິນໃຫັ້ ພວກດ່ັ ງກ່ າວ.
ສໍາລັບຜັ້ ຖບັນຊີບ່ໍ ໄປຕາມຮອບວຽນຂອງປີປະຕິທິນນັ້ັ ນ ໃຫັ້ ແຈັ້ ງເສຍປີລະຄັ້ັ ງ ບ່ໍ ໃຫັ້ ກາຍ ສາມ
ເດອນ ນັບແຕ່ ມັ້ ທີ່ຕັ້ ອງປິດບັນຊີຂອງຕົນ ຕາມການກໍານົດຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ ອງ.
ມາດຕາ 18 ການສະຫຸ ບບັນຊີເພ່ ອແຈ້ ງເສຍອາກອນກາໄລ ຂອງຜ້ ມີສາຂາ ຫ ຕົວແທນ
ຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ທີ່ມີ ສາຂາ, ຕົວແທນ ຫ ກຸ ່ ມບໍລິສັດ ໃຫັ້ ສະຫຸ ບບັນຊີລວມເຂົັ້າກັນ
ກັບ ບັນຊີຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່ ບ່ ອນດຽວ ເພ່ ອຄິດໄລ່ ແລະ ແຈັ້ ງເສຍອາກອນກໍາໄລໃນປີ.
ມາດຕາ 19 ການມອບອາກອນກາໄລ
ການມອບອາກອນກໍາໄລ ໃຫັ້ ປະຕິບັດ ດັ່ງນີັ້:
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1. ຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ທ່ີ ຖບັນຊີຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີ ຕັ້ ອງມອບອາກອນ
ກໍາໄລເປັນງວດໃນປີ ບົນພັ້ ນຖານອາກອນກໍາໄລ ທ່ີ ມອບຕົວຈິງຂອງປີຜ່ ານມາ ຫ ກໍາໄລຕົວຈິງຂອງແຕ່
ລະງວດ ຫ ຕາມ ຄາດຄະເນໄວັ້ ໃນແຜນການມອບຂອງປີການບັນຊີ ແຕ່ ບ່ໍ ໃຫັ້ ຫຸ ດກໍາໄລຂອງປີຜ່ ານມາ,
ສ່ ວນຈໍານວນເງິນອາກອນກໍາໄລຕົວຈິງໃນປີທ່ີ ຕັ້ ອງມອບນັ້ັ ນ ໃຫັ້ ໄລ່ ລຽງຄນທັງໝົດ ທຸ ກງວດຕາມການ
ສະຫຸ ບບັນຊີປະຈໍາປີ.
ການມອບອາກອນກໍາໄລ ໃຫັ້ ປະຕິບັດແຕ່ ລະງວດ ດ່ັ ງນັ້ີ :
- ງວດທີໜ່ ງ ບ່ໍ ໃຫັ້ ກາຍ ວັນທີ 10 ເດອນເມສາ ຂອງປີ;
-

ງວດທີສອງ ບ່ໍ ໃຫັ້ ກາຍ ວັນທີ 10 ເດອນກໍລະກົດຂອງປີ;

-

ງວດທີສາມ ບໍ່ໃຫັ້ ກາຍ ວັນທີ 10 ເດອນຕຸ ລາ ຂອງປີ;

-

ງວດທີສີ່ ບໍ່ໃຫັ້ ກາຍ ວັນທີ 10 ເດອນມັງກອນ ຂອງປີຖັດໄປ.

2. ບຸ ກຄົນທ່ີ ນໍາເຂັ້ົ າສິນຄັ້ າ ໃຫັ້ ມອບອາກອນກໍາໄລພັ້ ອມດຽວກັບການມອບພາສີຂາເຂັ້ົ າ ແລະ
ອາກອນປະເພດຕ່ າງໆໃນເວລານໍາເຂັ້ົ າ;
3. ຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດທີ່ ບໍ່ຖບັນຊີ ຫ ຖບັນຊີ ບໍ່ຖກຕັ້ ອງ ຄົບຖັ້ ວນ ຕັ້ ອງມອບ
ອາກອນກໍາໄລ ຕາມການຄິດໄລ່ ແບບບັງຄັບ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບວັນ
ນັບແຕ່ ວັນອອກໃບສັ່ງມອບ
ເປັນຕົັ້ນໄປ;
4. ຜັ້ ຊັ້ ສິນຄັ້ າ ແລະ ການບໍລິການຈາກຜັ້ ມີ ຫ ຜັ້ ບໍ່ມີ ພມລໍາເນົາ ທີ່ບໍ່ສັ້ າງຕັັ້ງວິສາຫະກິດ ຢ່ ສປປ
ລາວ ທີ່ຄິດໄລ່ ຫັກອາກອນກໍາໄລໄວັ້ ນັັ້ນ ຕັ້ ອງມອບພາຍໃນ ສິບຫັ້ າວັນ ນັບແຕ່ ວັນຫັກອາກອນກໍາໄລ
ດັ່ງກ່ າວ ຫ ວັນເບີກຈ່ າຍເງິນໃຫັ້ ພວກກ່ ຽວ ເປັນຕົັ້ນໄປ.
ສໍາລັບບໍລິສັດແມ່ ຫ ກຸ ່ ມບໍລິສັດ ທີ່ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດໃນຫາຍກິດຈະການນັັ້ນ ຕັ້ ອງໄດັ້
ສັ້ າງ ເອກະສານລາຍງານການເງິນສະເພາະກິດຈະການ ຂອງກຸ ່ ມບໍລິສັດໃນ ແລະ ເອກະສານລາຍງານການ
ເງິນ ລວມກິດຈະການຂອງບໍລິສັດແມ່ ຫ ກຸ ່ ມບໍລິສັດ ແລັ້ ວລາຍງານ ຕ່ໍ ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ ທ່ີ
ຕົນຂັ້ ນກັບ.
ມາດຕາ 20 ການຍົກເງິນຂາດທນປະຈາປີ
ຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ທ່ີ ເສຍອາກອນກໍາໄລຕາມລະບົບການຖບັນຊີ ທ່ີ ມີການຂາດທນໃນ
ປີ ໂດຍມີການຢັັ້ງຢນຈາກອົງການກວດສອບບັນຊີ ຫ ບໍລິສັດກວດສອບບັນຊີເອກະລາດ ແລະ ໄດັ້ ມີການ
ຮັບຮັ້ ຈາກຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ ມີສິດຍົກເງິນຂາດທນດ່ັ ງກ່ າວ ໄປຫັກອອກຈາກກໍາໄລຂອງ
ປີຖັດໄປ ພາຍໃນກໍານົດ ຫັ້ າປີ ຕິດຕ່ໍ ກັນ. ເມ່ ອໝົດກໍານົດແລັ້ ວເງິນຂາດທນທ່ີ ຍັງຫັກບ່ໍ ໝົດນັ້ັ ນ ຈະບ່ໍ
ອະນຸ ຍາດໃຫັ້ ຫັກຕໍ່ໄປອີກ ຍົກເວັັ້ນກິດຈະການທີ່ມີລາຍຮັບ ຫ ກໍາໄລ ຫັ ງຈາກການລົງທນເກີນກວ່ າ ຫັ້ າປີ.
ມາດຕາ 21 ການເຂ້ົ າສ່ ລະບົບການຖບັນຊີ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ
ຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ຂອງຈຸ ນລະວິສາຫະກິດ ທ່ີ ຕັ້ ອງການເສຍອາກອນກໍາໄລຕາມຕົວຈິງ ມີສິດ
ສະເໜີ ຕໍ່ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນບ່ ອນຕົນຂັ້ ນກັບ ຫົກສິບວັນ ກ່ ອນຈະໝ
ົ ດອາຍຸ ສັນຍາອາກອນ
ເພ່ ອເຂົັ້າສ່ ລະບົບການຖບັນຊີ ຕາມມາດຕະຖານການບັນຊີ.
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ມາດຕາ 22 ການປິດບັນຊີ
ຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ທີ່ເສຍອາກອນກໍາໄລຕາມການຖບັນຊີ ຕັ້ ອງປິດບັນຊີຂອງຕົນໃນ
ວັນທີ 31 ທັນວາ ຂອງປີ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ ມີ ການຢຸ ດເຊົາ, ຂາຍ, ມອບໂອນກິດຈະການໃຫັ້ ຜັ້ ອ່ ນພາຍໃນປີ ຫ
ໄດັ້ ຮັບອະນຸ ຍາດ ໃຫັ້ ປະຕິບັດຮອບວຽນການບັນຊີທ່ີ ບ່ໍ ໄປຕາມປີການບັນຊີ.
ຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດທີ່ສັ້ າງຕັັ້ງໃໝ່ ໃນເດອນໃດໜ່ ງພາຍໃນປີ ຊ່ ງປະຕິບັດບັນຊີຕາມປີ
ປະຕິທິນ ກໍຕັ້ ອງປິດບັນຊີຂອງຕົນໃນວັນທີ 31 ທັນວາຂອງປີ, ສໍາລັບຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດທີ່ໄດັ້
ຮັບອະນຸ ຍາດໃຫັ້ ປະຕິບັດບັນຊີ ທ່ີ ບ່ໍ ໄປຕາມປີປະຕິທິນນັ້ັ ນ ຕັ້ ອງປິດບັນຊີຕາມຮອບວຽນ ສິບສອງເດອນ.
ຜັ້ ຮັບເໝົາໂຄງການສະເພາະທ່ີ ຈະຕັ້ ອງໄດັ້ ດໍາເນີນໃນຫາຍປີນັ້ັ ນ ຕັ້ ອງປິດບັນຊີໃນວັນທີ
31
ທັນວາ ຂອງທຸ ກປີຈົນກວ່ າໂຄງການຈະສໍາເລັດ.
ມາດຕາ 23 ການຢຸ ດເຊົາ, ການຂາຍ, ການມອບ ຫ ການໂອນກິດຈະການ
ຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ທ່ີ ມີຈຸ ດປະສົງ ຢຸ ດເຊົາ, ຂາຍ, ມອບ, ຄວບ, ແຍກ ຫ ໂອນ
ກິດຈະການທັງໝົດ ຫ ສ່ ວນໃດສ່ ວນໜ່ ງຂອງຕົນໃຫັ້ ແກ່ ຜັ້ ອ່ ນ ຕັ້ ອງປິດບັນຊີການເຄ່ ອນໄຫວກິດຈະການ
ຂອງຕົນ ແລັ້ ວສະ ເໜີຕໍ່ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນບ່ ອນຕົນຂັ້ ນກັບ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບວັນ ນັບແຕ່
ວັນຢຸ ດເຊົາ, ຂາຍ, ມອບ, ຄວບ, ແຍກ ແລະ ໂອນກິດຈະການທັງໝົດ ຫ ສ່ ວນໃດສ່ ວນໜ່ ງ ເພ່ ອຊໍາລະ
ອາກອນທ່ີ ຄັ້ າງມອບໃຫັ້ ຄົບຖັ້ ວນ ພັ້ ອມທັງແຈັ້ ງຊ່ , ນາມສະກຸ ນ, ເລກປະຈໍາຕົວຜັ້ ເສຍອາກອນ ແລະ ທ່ີ ຢ່
ຂອງຜັ້ ຊັ້ ຫ ຜັ້ ຮັບມອບກິດຈະການ.
ໃນກໍລະນີເຈັ້ົ າຂອງວິສາຫະກິດ ຫ ຜັ້ ປະກອບອາຊີບອິດສະລະ ຫາກເສຍຊີວິດນັ້ັ ນ ຜັ້ ສບທອດມນ
ມໍຣະດົກ ມີໜັ້ າທີ່ປະກອບຂໍັ້ມນອັນຈໍາເປັນໃຫັ້ ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ ພາຍໃນກໍານົດ ເກົັ້າສິບວັນ
ນັບແຕ່ ວັນຜັ້ ກ່ ຽວໄດັ້ ຮັບມນມໍຣະດົກເປັນຕົັ້ນໄປ ເພ່ ອຊໍາລະອາກອນທ່ີ ຄັ້ າງມອບແທນຜັ້ ເສຍຊີວິດ ຕາມ
ກົດໝາຍ.

ໝວດທີ 2
ອາກອນລາຍໄດ້ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ
ມາດຕາ 24 ອາກອນລາຍໄດ້ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ
ອາກອນລາຍໄດັ້ ຂອງຈຸ ນລະວິສາຫະກິດ ແມ່ ນ ອາກອນທ່ີ ເກັບຈາກ ບຸ ກຄົນ, ຄອບຄົວ ທີ່ດໍາເນີນ
ການຜະລິດທຸ ລະກິດ ຊ່ ງມີລາຍຮັບທຸ ລະກິດປະຈໍາປີ ແຕ່ 20.000.001 ກີບ ຫາ 400.000.000 ກີບ ໃຫັ້
ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ດັ່ງນີັ້ :
1. ລາຍຮັບທຸ ລະກິດປະຈໍາປີ ແຕ່ 20.000.001 ກີບ ຫາ 120.000.000 ໃຫັ້ ເສຍຕາມສັນຍາ
ລະຫວ່ າງ ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ ແລະ ຜັ້ ເສຍອາກອນ ໂດຍບໍ່ກວມເອົາອາກອນລາຍໄດັ້ ຕາມທີ່
ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນມາດຕາ 36 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້;
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2. ລາຍຮັບທຸ ລະກິດປະຈໍາປີ ແຕ່ 120.000.001 ກີບ ຫາ 400.000.000 ກີບ ໃຫັ້ ເສຍຕາມລະບຽບ
ການທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ຕ່ າງຫາກ.
ມາດຕາ 25 ການຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດ້ ຂອງຈຸ ນລະວິສາຫະກິດ
ການຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດັ້ ຂອງຈຸ ນລະວິສາຫະກິດ ໃຫັ້ ເອົາພັ້ ນຖານຄິດໄລ່ ອາກອນ
ອັດຕາອາກອນ ຕາມທີ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນມາດຕາ 27 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ .

ຄນ

ກັບ

ໃນການຄິດໄລ່ ອາກອນນັ້ັ ນ ບຸ ກຄົນ, ຄອບຄົວ ທ່ີ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ຕັ້ ອງແຈັ້ ງລາຍຮັບ
ທຸ ລະກິດໃນປີຜ່ ານມາໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ ແລະ ຄາດຄະເນແຜນລາຍຮັບໃນປີ ເພ່ ອເປັນຂໍັ້
ມນໃນການຄິດໄລ່ .
ມາດຕາ 26 ພ້ ນຖານຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດ້ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ
ພັ້ ນຖານຄິດໄລ່ ອາກອນ ແມ່ ນ ລາຍຮັບທຸ ລະກິດໃນປີ ຕາມການແຈັ້ ງຂອງຜັ້ ດໍາເນີນການຜະລິດ
ທຸ ລະກິດ, ຕາມການຄາດຄະເນ ຫ ຕາມການກວດກາເຫັນຕົວຈິງຂອງຂະແໜງການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ ອງ.
ມາດຕາ 27 ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ຂອງຈຸນລະວິສາຫະກິດ
ອັດຕາອາກອນລາຍໄດັ້ ຂອງຈຸ ນລະວິສາຫະກິດ ມີ ດັ່ງນີັ້:
1. ຍົກເວັັ້ນການເສຍອາກອນ ສໍາລັບຜັ້ ມີລາຍຮັບປະຈໍາປີ ແຕ່ 20.000.000 ກີບລົງມາ;
2. ເສຍ 0,5% (ສນຈຸ ດຫັ້ າສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ສໍາລັບຂະແໜງການຄັ້ າ, 1% (ໜ່ ງສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ສໍາລັບຂະ
ແໜງການຜະລິດ ແລະ 2% (ສອງສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ສໍາລັບຂະແໜງການບໍລິການ ທ່ີ ມີລາຍຮັບ
ທຸ ລະກິດປະຈໍາປີ ແຕ່ 20.000.001 ກີບ ຫາ 120.000.000 ກີບ;
3. ເສຍ 24% (ຊາວສ່ີ ສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຂອງກໍາໄລ ສໍາລັບຜັ້ ມີລາຍຮັບປະຈໍາປີ ແຕ່ 120.000.001
ກີບ ຫາ 400.000.000 ກີບ.
ມາດຕາ 28 ການມອບອາກອນລາຍໄດ້ ຂອງຈຸ ນລະວິສາຫະກິດ
ອາກອນລາຍໄດັ້ ຂອງຈຸ ນລະວິສາຫະກິດ ຕັ້ ອງມອບ ຕາມທີ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນສັນຍາ. ໃນກໍລະນີຫາກ
ກວດ ກາເຫັນວ່ າມີລາຍຮັບຫາຍກວ່ າ ທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນສັນຍາ ຕັ້ ອງຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດັ້ ຕາມຕົວຈິງ.

ໝວດທີ 3
ອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ
ມາດຕາ 29 ອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ
ອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ ແມ່ ນ ພັນທະຂອງຂາຮຸ ັ້ ນໃນວິສາຫະກິດຮຸ ັ້ ນສ່ ວນ ຫ ຜັ້ ຖຮຸ ັ້ ນໃນ
ບໍລິສັດຈໍາກັດ ລວມທັງບໍລິສັດຈໍາກັດຜັ້ ດຽວ ແລະ ບໍລິສັດມະຫາຊົນ ໂດຍບ່ໍ ຈໍາແນກວ່ າ ຂາຮຸ ັ້ ນ ຫ ຜັ້ ຖຮຸ ັ້ ນ
ຈະເປັນຜັ້ ດໍາເນີນທຸ ລະກິດ ຫ ບໍ່ ກໍຕາມ.
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ມາດຕາ 30 ການຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ
ວິສາຫະກິດ ຫ ບໍລິສັດ ທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນມາດຕາ 29 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ມີ ໜັ້ າທ່ີ ຄິດໄລ່ , ຫັກ
ແລະ ມອບອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ ຂອງ ແຕ່ ລະຂາຮຸ ັ້ ນ ຫ ຜັ້ ຖຮຸ ັ້ ນ ເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫ່ ງລັດ ຕາມ
ກົດ ໝາຍ.
ວິທີການຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ ໃຫັ້ ເອົາພັ້ ນຖານຄິດໄລ່ ຄນກັບ ອັດຕາອາກອນ
ລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ.
ມາດຕາ 31 ພ້ ນຖານການຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ
ພັ້ ນຖານການຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ ແມ່ ນ ຈໍານວນເງິນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອ່ ນ
ທີ່ໄດັ້ ແບ່ ງປັນໃຫັ້ ແຕ່ ລະຂາຮຸ ັ້ ນ ຫ ຜັ້ ຖຮຸ ັ້ ນ.
ສໍາລັບວິສາຫະກິດ ຫ ບໍລິສັດ ທ່ີ ບ່ໍ ໄດັ້ ເປີດກອງປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຕາມກົດໝາຍ ວ່ າດັ້ ວຍວິ
ສາຫະກິດນັັ້ນ ໃຫັ້ ຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ.
ມາດຕາ 32 ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ
ອັດຕາອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ ແມ່ ນ 10% (ສິບສ່ ວນຮັ້ ອຍ).
ມາດຕາ 33 ການມອບອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ
ວິສາຫະກິດ ຫ ບໍລິສັດ ທີ່ຫັກອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ ຕັ້ ອງມອບເຂົັ້າງົບປະມານແຫ່ ງລັດ
ພາຍໃນ ສິບຫັ້ າ ວັນ ນັບແຕ່ ວັນໄດັ້ ຄິດໄລ່ ຫັກອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ ເປັນຕັ້ົ ນໄປ.

ພາກທີ III
ອາກອນລາຍໄດ້ ບຸກຄົນ
ມາດຕາ 34 ອາກອນລາຍໄດ້ ບຸ ກຄົນ
ອາກອນລາຍໄດັ້ ບຸກຄົນ ແມ່ ນ ອາກອນທ່ີ ເກັບຈາກບຸ ກຄົນ ລວມທັງການຈັດຕັ້ັ ງ ທ່ີ ມີລາຍໄດັ້ ຈາກ
ການເຄ່ ອນໄຫວ ທີ່ບໍ່ແມ່ ນທຸ ລະກິດ ຢ່ ສປປ ລາວ ຕາມທີ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນມາດຕາ 36 ຂອງກົດໝາຍສະບັບ
ນັ້ີ .
ມາດຕາ 35 ຂອບເຂດ ແລະ ພັນທະການເສຍອາກອນລາຍໄດ້
ບຸ ກຄົນ ທ່ີ ເປັນ ຄົນລາວ, ຄົນຕ່ າງດັ້ າວ, ຄົນຕ່ າງປະເທດ ແລະ ຄົນບ່ໍ ມີສັນຊາດ ທ່ີ ມີລາຍໄດັ້ ຢ່
ສປປ ລາວ ລັ້ ວນແຕ່ ຕັ້ ອງໄດັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ຢ່ ສປປ ລາວ.
ບຸ ກຄົນທ່ີ ມີພມລໍາເນົາຢ່ ສປປ ລາວ ຊ່ ງໄປເຮັດວຽກ ແລະ ມີລາຍໄດັ້ ຢ່ ຕ່າງປະເທດ ຕັ້ ອງແຈັ້ ງເສຍ
ອາ ກອນລາຍໄດັ້ ຢ່ ສປປ ລາວ ຖັ້ າຫາກບ່ໍ ໄດັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ຢ່ ຕ່າງປະເທດ.
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນລາວ ທ່ີ ປະຈໍາການຢ່ ສະຖານທດ, ສະຖານກົງສນ ຫ ອົງການຈັດຕັ້ັ ງ
ສາກົນ ຢ່ ຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີລາຍໄດັ້ ຢ່ ສປປ ລາວ ໃຫັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ຢ່ ສປປ ລາວ.
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ສໍາລັບຄົນຕ່ າງປະເທດທ່ີ ເຂັ້ົ າມາເຮັດວຽກຢ່ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດັ້ ຮັບເງິນເດອນ ຢ່ ສປປ ລາວ ຫ ຢ່
ຕ່ າງປະເທດ ຕັ້ ອງເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ຢ່ ສປປ ລາວ ເວັັ້ນເສຍແຕ່ ຫາກໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນສັນຍາ ເພ່ ອ
ຫີ ກເວັ້ັ ນການເກັບອາກອນຊັ້ໍ າຊັ້ ອນ ແລະ ສະກັດກັ້ັ ນການຫົ ບຫີ ກການເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ລະຫວ່ າງ
ປະເທດ ຫ ສັນຍາການລົງທນລະຫວ່ າງ ລັດຖະບານ ແຫ່ ງ ສປປ ລາວ ກັບ ຜັ້ ລົງທນ.
ມາດຕາ 36 ລາຍໄດ້ ທ່ີ ຖກເສຍອາກອນລາຍໄດ້
ລາຍໄດັ້ ທ່ີ ຖກເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ມີ ດັ່ງນັ້ີ :
1. ລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນເດອນ, ຄ່ າແຮງງານ, ເງິນເພ່ີ ມໂມງ, ເງິນລ່ ວງເວລາ, ເງິນຕໍາແໜ່ ງ, ເງິນໜັ້
າທ່ີ , ເງິນບໍາເນັດ, ເບັ້ັ ຍປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຫ ສະພາຜັ້ ອໍານວຍການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອ່ ນ ເປັນເງິນ ຫ
ວັດຖຸ;
2. ລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນປັນຜົນ ຫ ເງິນປັນຜົນກໍາໄລ ຫ ຜົນປະໂຫຍດອ່ ນໃຫັ້ ແກ່ ຂາຮຸ ັ້ ນ ຫ ຜັ້ ຖຮຸ ັ້ ນ;
3. ລາຍໄດັ້ ຈາກການຂາຍຮຸ ັ້ ນ ຫ ການໂອນຮຸ ັ້ ນຂອງບຸ ກຄົນ ຫ ນິຕິບຸ ກຄົນ;
4. ລາຍໄດັ້ ຈາກດອກເບັ້ ຍເງິນໃຫັ້ ກັ້ ຢມ; ລາຍໄດັ້ ຈາກຄ່ ານາຍໜັ້ າ ຫ ຕົວແທນຂອງ ບຸ ກຄົນ ຫ
ນິຕິບຸ ກຄົນ, ລາຍໄດັ້ ຈາກການຄັ້ໍ າປະກັນຕາມສັນຍາ ຫ ຂັ້ໍ ຜກພັນອ່ ນ;
5. ລາຍໄດັ້ ຈາກການເຄ່ ອນໄຫວເຮັດກິດຈະການທີ່ບໍ່ແມ່ ນທຸ ລະກິດ ຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ,
ແນວລາວສັ້ າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງສັງຄົມ;
6. ລາຍໄດັ້ ຈາກລາງວັນ, ລາງວັນຫວຍ ເປັນເງິນ ຫ ວັດຖຸທ່ີ ມີມນຄ່ າ ແຕ່ ໜ່ ງລັ້ ານໜ່ ງແສນກີບ
ຂັ້ ນໄປ;
7. ລາຍໄດັ້ ຈາກການໃຫັ້ ເຊ່ົ າ ເຊ່ັ ນ ທ່ີ ດິນ, ເຮອນ, ສ່ິ ງປຸ ກສັ້ າງ, ພາຫະນະ, ເຄ່ ອງກົນຈັກ ຫ ຊັບສິນ
ອ່ ນ;
8. ລາຍໄດັ້ ຈາກຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຊັ່ນ ສິດທິບັດ, ລິຂະສິດ, ເຄ່ ອງໝາຍການຄັ້ າ ຫ ສິດອ່ ນ ຂອງ
ບຸ ກ ຄົນ ຫ ນິຕິບຸ ກຄົນ;
9. ລາຍໄດັ້ ຈາກການຊັ້ -ຂາຍ, ການໂອນສິດນໍາໃຊັ້ ທ່ີ ດິນ, ສ່ິ ງປຸ ກສັ້ າງ ຫ ທ່ີ ດິນພັ້ ອມສ່ິ ງປຸ ກສັ້ າງ.
ມາດຕາ 37 ລາຍໄດ້ ທ່ີ ຖກຍົກເວ້ັ ນອາກອນ
ລາຍໄດັ້ ທີ່ຖກຍົກເວັັ້ນອາກອນ ມີ ດັ່ງນັ້ີ :
1. ລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນເດອນ ແຕ່ ໜ່ ງລັ້ ານໜ່ ງແສນກີບ ລົງມາ;
2. ເງິນເດອນຂອງພະນັກງານການທດ, ພະນັກງານຂອງອົງການຈັດຕັ້ັ ງສາກົນ ແລະ ຜັ້ ຊ່ ຽວຊານ
ຕ່ າງປະ ເທດ ທີ່ເຂົັ້າມາເຮັດວຽກຢ່ ສປປ ລາວ ຊ່ ງໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນສັນຍາລະຫວ່ າງລັດຖະບານລາວ ກັບ
ຝ່ າຍທີ່ກ່ ຽວຂັ້ ອງ;
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3. ເງິນອຸ ດໜນ ຜົວ, ເມຍ, ລກອາຍຸ ບໍ່ເກີນສິບແປດປີ, ການອອກລກ ຫ ຫຸ ລກ, ການເຈັບເປັນ,
ອຸ ປະຕິເຫດແຮງງານ, ເງິນອຸ ດໜນເທ່ ອດຽວຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ເງິນບໍານານ, ເງິນເບັ້ັ ຍລັ້ ຽງ
ຂອງ ນັກຮຽນ ແລະ ນັກສກສາ;
4. ລາຍໄດັ້ ຈາກ ການຂາຍ ຫ ໂອນຮຸ ັ້ ນ, ເງິນປັນຜົນ ຂອງຂາຮຸ ັ້ ນ ແລະ ຜັ້ ຖຮຸ ັ້ ນ ໃນຕະຫາດຫັ ກຊັບ;
5. ລາຍໄດັ້ ຂອງບໍລິສັດອອກຈໍາໜ່ າຍຫັ ກຊັບ ດັ້ ວຍການອອກຮຸ ັ້ ນ ແລະ ຮຸ ັ້ ນກັ້ ໃນຕະຫາດຫັ ກຊັບ.
ສໍາລັບຜັ້ ບ່ໍ ໄດັ້ ຈົດທະບຽນ ຕັ້ ອງໄດັ້ ຮັບການຢັ້ັ ງຢນຈາກຄະນະກໍາມະການຄຸ ັ້ ມຄອງຕະຫາດຫັ ກຊັບ;
6. ລາຍໄດັ້ ທ່ີ ເປັນເງິນເດອນ, ຄ່ າແຮງງານ ຂອງຄົນພິການ ຕາມທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ ວ່ າ
ດັ້ ວຍແຮງງານ ຫ ລະບຽບການຂອງສະມາຄົມຄົນພິການ;
7. ລາງວັນ, ລາງວັນຫວຍເປັນເງິນ ຫ ວັດຖຸ ທີ່ມີມນຄ່ າຕໍ່າກວ່ າ ໜ່ ງລັ້ ານໜ່ ງແສນກີບລົງມາ;
8. ຄ່ າເຊົ່າຊັບສິນຂອງຫົວໜ່ ວຍການຜະລິດທຸ ລະກິດທ່ີ ເສຍອາກອນຕາມບັນຊີ;
9. ຄັງປະກັນສັງຄົມພາກລັດ ແລະ ພາກວິສາຫະກິດ;
10. ລາຍໄດັ້ ຈາກການເຄ່ ອນໄຫວເພ່ ອສາທາລະນະປະໂຫຍດ ເຊ່ັ ນ ສິນລະປະວັນນະຄະດີ, ກິລາ ທ່ີ
ໄດັ້ ຮັບອະນຸ ມັດຈາກອົງການທີ່ກ່ ຽວຂັ້ ອງ;
11. ດອກເບັ້ັ ຍເງິນຝາກ, ດອກເບັັ້ຍພັນທະບັດ ຫ ຮຸ ັ້ ນກັ້ ຂອງລັດຖະບານ;
12. ສິນປະກັນໄພ ຊີວິດ ແລະ ຊັບສິນ ຂອງບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ;
13. ເງິນບໍາເນັດທ່ີ ເປັນການຍັ້ ອງຍໍ ຫ ລາງວັນທ່ີ ທາງລັດຖະການ ຈ່ າຍໃຫັ້ ແກ່ ຜັ້ ມີຜົນງານໃນ
ການຕິດ ຕາມ, ຊອກຫາ, ປັ້ ອງກັນ, ຕັ້ ານ ແລະ ສະກັດກັ້ັ ນການກະທໍາຜິດຕ່ໍ ກົດໝາຍ;
14. ເງິນນະໂຍບາຍຕໍ່ຜັ້ ມີຜົນງານ, ຜັ້ ເສຍຊີວິດ ແລະ ຜັ້ ເສຍອົງຄະ ໃນພາລະກິດຕໍ່ສັ້ ປົດປ່ ອຍ
ຊາດ, ເງິນອຸ ດໜນສະມາຊິກ ສະພາແຫ່ ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັັ້ນແຂວງ;
15. ລາງວັນຈາກຜົນສໍາເລັດ ໃນການຄັ້ົ ນຄວັ້ າທາງດັ້ ານວິທະຍາສາດ ແລະ ການປະດິດຄິດແຕ່ ງ;
16. ເງິນອັດຕາກິນ, ຄ່ າເດີນທາງ, ເງິນແຮ ແລະ ຄ່ າພັກເຊົາຂອງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ທ່ີ
ເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານວິຊາສະເພາະ ຊ່ ງໄດັ້ ນໍາໃຊັ້ ງົບປະມານຂອງລັດ ແລະ/ຫ ເງິນໂຄງການຊ່ ວຍເຫອ ຕາມ
ກໍານົດໝາຍໃຊັ້ ຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດ;
17. ລາຍໄດັ້ ຈາກການຊັ້ -ຂາຍທ່ີ ດິນ, ການໂອນສິດນໍາໃຊັ້ ທ່ີ ດິນ, ສ່ິ ງປຸ ກສັ້ າງ ຫ ທ່ີ ດິນພັ້ ອມສ່ິ ງປຸ ກ
ສັ້ າງ ທີ່ຈົດເຂົັ້າບັນຊີຊັບສິນຂອງຫົວໜ່ ວຍການຜະລິດທຸ ລະກິດ ທີ່ເສຍອາກອນຕາມບັນຊີ ແລະ ເປັນການ
ສບທອດມນມໍຣະດົກລະຫວ່ າງ ພໍ່, ແມ່ , ຜົວ, ເມຍ ແລະ ລກ.
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ມາດຕາ 38 ການຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດ້
ອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ຄິດໄລ່ ເສຍ ເປັນເດອນ ແລະ ປີ ຫ ຕາມສັນຍາ ບົນພັ້ ນຖານລາຍໄດັ້ ທັງໝົດ
ໃນເດອນ, ປີ ຫ ຕາມສັນຍາ ຄນ ອັດຕາອາກອນລາຍໄດັ້ ຕາມທີ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນ ມາດຕາ 40 ຂອງກົດໝ
າຍສະບັບນັ້ີ .
ລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນເດອນ ໃຫັ້ ຄິດໄລ່ ແລະ ຫັກອາກອນໄວັ້ ໂດຍ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ແລະ ການຈັດ
ຕັ້ັ ງ ເປັນແຕ່ ລະເດອນ ໃນເວລາມີການເບີກຈ່ າຍ ເພ່ ອມອບເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫ່ ງລັດ.
ຜັ້ ມີລາຍໄດັ້ ຈາກ ເງິນເດອນ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອ່ ນ, ລາຍໄດັ້ ອ່ ນ ຕັ້ ອງໄດັ້ ສັງລວມລາຍໄດັ້ ທ່ີ ໄດັ້ ຮັບ
ແລະ ອາກອນ ທີ່ໄດັ້ ມອບທັງໝົດ ພາຍໃນປີ ຍ່ ນແຈັ້ ງຕໍ່ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນບ່ ອນທີ່ຕົນຂັ້ ນກັບ
ເພ່ ອໄລ່ ລຽງອາກອນລາຍໄດັ້ ປະຈໍາປີຄນ, ຖັ້ າຫາກເຫັນວ່ າ ການມອບຍັງບໍ່ທັນຄົບຖັ້ ວນ ຕັ້ ອງໃຫັ້ ມອບຕ່ ມ.
ຖັ້ າຫາກມີການມອບເກີນ ກໍໃຫັ້ ສ່ົ ງຄນ ໃນເວລາສໍາເລັດການໄລ່ ລຽງທັ້ າຍປີ.
ລາຍໄດັ້ ຈາກການໃຫັ້ ເຊົ່າ ແລະ ຈາກການຊັ້ -ຂາຍທີ່ດິນ ໃຫັ້ ຄິດໄລ່ ຕາມລາຄາຕົວຈິງ ຫ ຕາມລາຄາ
ປະເມີນໃນແຕ່ ລະເຂດ

ແລະ

ແຕ່ ລະໄລຍະ

ໂດຍແມ່ ນກະຊວງການເງິນ

ສົມທົບກັບ

ກະຊວງ

ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລັ້ ອມ ໃນການກໍານົດລະບຽບການສະເພາະ.
ໃນກໍລະນີ ບຸ ກຄົນ ຫ ນິຕິບຸ ກຄົນ ມີລາຍໄດັ້ ຫາຍປະເພດ ທ່ີ ມີອັດຕາແຕກຕ່ າງກັນ ໃຫັ້ ຄິດໄລ່ ເສຍ
ຕາມອັດຕາລາຍໄດັ້ ແຕ່ ລະປະເພດ.
ນອກຈາກລາຍໄດັ້ ຈາກ ການໃຫັ້ ເຊົ່າ ແລະ ການຊັ້ -ຂາຍທີ່ດິນ ແລັ້ ວ ກ່ ອນການເບີກຈ່ າຍເງິນລາຍ
ໄດັ້ ນັັ້ນ ໃຫັ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ຄິດໄລ່ ແລະ ຫັກອາກອນລາຍໄດັ້ ດັ່ງກ່ າວ ຕາມການເບີກ
ຈ່ າຍໃນແຕ່ ລະເດອນ ຫ ຕາມສັນຍາ ເພ່ ອມອບເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫ່ ງລັດ. ໃນກໍລະນີ ທ່ີ ບ່ໍ ຄິດໄລ່ ແລະ ຫັກ
ອາກອນລາຍໄດັ້ ນັັ້ນ ກໍຕັ້ ອງຮັບຜິດຊອບຈ່ າຍແທນ.
ມາດຕາ 39 ພ້ ນຖານການຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດ້
ພັ້ ນຖານການຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດັ້ ມີ ດ່ັ ງນັ້ີ :
1. ລາຍໄດັ້ ຈາກ ເງິນເດອນ, ຄ່ າແຮງງານ, ເງິນເພ່ີ ມໂມງ, ເງິນລ່ ວງເວລາ, ເງິນຕໍາແໜ່ ງ, ເງິນໜັ້
າທ່ີ , ເງິນບໍາເນັດ, ເບັ້ັ ຍປະຊຸມສະພາບໍລິຫານ ຫ ສະພາຜັ້ ອໍານວຍການ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອ່ ນ ເປັນເງິນ ຫ
ວັດຖຸ;
2. ລາຍໄດັ້ ຈາກ ເງິນປັນຜົນ ຫ ຜົນປະໂຫຍດອ່ ນ ໃຫັ້ ແກ່ ຂາຮຸ ັ້ ນ ຫ ຜັ້ ຖຮຸ ັ້ ນ ຕາມລະບຽບຂອງ
ບໍລິສັດ ຫ ຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງກອງປະຊຸມຜັ້ ຖຮຸ ັ້ ນ, ສະພາບໍລິຫານ ແລະ ສະພາຜັ້ ອໍານວຍການ;
3. ລາຍໄດັ້ ຈາກ ການຂາຍ ຫ ໂອນ ຮຸ ັ້ ນ ຂອງ ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ;
4. ລາຍໄດັ້ ຈາກ ດອກເບັ້ັ ຍເງິນໃຫັ້ ກັ້ ຢມ, ລາຍໄດັ້ ຈາກຄ່ ານາຍໜັ້ າຂອງ ບຸ ກຄົນ ຫ ນິຕິບຸ ກຄົນ,
ລາຍໄດັ້ ຈາກການຄໍັ້າປະກັນທີ່ໄດັ້ ຮັບຕາມສັນຍາ ຫ ຂໍັ້ຜກພັນອ່ ນ;
5. ລາຍໄດັ້ ຈາກການເຄ່ ອນໄຫວກິດຈະການ

ທ່ີ ບໍ່ແມ່ ນທຸ ລະກິດຂອງ

ອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງລັດ,

ແນວລາວສັ້ າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກ່ົ າລາວ, ອົງການຈັດຕັ້ັ ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ັ ງສັງຄົມ;
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6. ລາຍໄດັ້ ຈາກ ລາງວັນ, ລາງວັນຫວຍ ເປັນເງິນ ຫ ວັດຖຸ;
7. ລາຍໄດັ້ ຈາກການໃຫັ້ ເຊ່ົ າ;
8. ລາຍໄດັ້ ຈາກຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຊ່ັ ນ ສິດທິບັດ, ລິຂະສິດ, ເຄ່ ອງໝາຍການຄັ້ າ ຫ ສິດອ່ ນ;
9. ລາຍໄດັ້ ຈາກ ການຊັ້ -ຂາຍ ຫ ການໂອນສິດນໍາໃຊັ້ ທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸ ກສັ້ າງ ຫ ທີ່ດິນພັ້ ອມສິ່ງປຸ ກສັ້ າງ.
ມາດຕາ 40 ອັດຕາອາກອນລາຍໄດ້
ອັດຕາອາກອນລາຍໄດັ້ ປະຈໍາເດອນ ກໍານົດ ດ່ັ ງນັ້ີ :
1. ອັດຕາທະວີຄນ ແຕ່ 0% (ສນສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຫາ 24% (ຊາວສ່ີ ສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ສໍາລັບລາຍໄດັ້ ຈາກ
ເງິນເດອນ ແລະ ເງິນລາຍໄດັ້ ອ່ ນ ມີ ດັ່ງນີັ້:

(ຫົວໜ່ ວຍເປັນເງິນ
ກີບ)
ຂ້ັ ນ ຖານລາຍໄດ້ ແຕ່ ລະເດອນ
1

ແຕ່ 1.100.000

2

ລົງມາ

ພ້ ນຖານຄິດໄລ່

ອັດຕາ

ອາກອນແຕ່ ລະ
ຂ້ັ ນ

ດ

1.100.000

0%

ແຕ່ 1.100.001 - 5.000.000

3.900.000

5%

195.000

195.000

3

ແຕ່ 5.000.001 - 12.000.000

7.000.000

10%

700.000

895.000

4

ແຕ່ 12.000.001 - 30.000.000

18.000.000

20%

3.600.000

4.495.000

5

ແຕ່ 30.000.001 ຂັ້ ນໄປ

.................

24%

ຂ້ັ ນ

0

ອາກອນທັງໝ
ົ
0

................

2. ພັ້ ນຖານການຄິດໄລ່ ແລະ ອັດຕາໄລ່ ລຽງລາຍໄດັ້ ປະຈໍາປີ: (ຫົວໜ່ ວຍເປັນກີບ)
ຖານໄລ່ ລຽງປະຈາປີ

ພ້ ນຖານການ

ອັດຕາ

ອາກອນ
ແຕ່ ລະຂ້ັ ນ

ອາກອນທັງ
ໝ
ົ ດ

13.200.000

0%

0

0

ຄິດໄລ່
1

ແຕ່ 13.200.000

ລົງມາ

2

ແຕ່ 13.200.001 – 60.000.000

46.800.000

5%

2.340.000

2.340.000

3

ແຕ່ 60.000.001 - 144.000.000

84.000.000

10%

8.400.000

10.740.000

4

ແຕ່ 144.000.001 – 360.000.000

216.000.000

20%

43.200.000

53.940.000

5

ແຕ່ 300.000.001 ຂັ້ ນໄປ

.................

24%

3. ອັດຕາ 2% (ສອງສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຂອງລາຍໄດັ້ ທັງໝົດ ສໍາລັບ:
-

ລາຍໄດັ້ ຈາກການຂາຍ ຫ ໂອນ ຮຸ ັ້ ນຂອງ ບຸ ກຄົນ ຫ ນິຕິບຸ ກຄົນ;
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-

ລາຍໄດັ້ ຈາກການຊັ້ -ຂາຍ, ການໂອນສິດນໍາໃຊັ້ ທ່ີ ດິນ, ສ່ິ ງປຸ ກສັ້ າງ ຫ ທ່ີ ດິນພັ້ ອມສ່ິ ງປຸ ກ
ສັ້ າງ.

4. ອັດຕາ 5% (ຫັ້ າສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຂອງລາຍໄດັ້ ທັງໝົດ ສໍາລັບ:
-

ລາຍໄດັ້ ຈາກລາງວັນ, ລາງວັນຫວຍເປັນເງິນ ຫ ວັດຖຸທີ່ມີມນຄ່ າ ແຕ່ ໜ່ ງລັ້ ານໜ່ ງ

ແສນກີບຂັ້ ນໄປ;
-

ລາຍໄດັ້ ຈາກຊັບສິນທາງປັນຍາ ເຊ່ັ ນ ສິດທິບັດ, ລິຂະສິດ, ເຄ່ ອງໝາຍການຄັ້ າ ຫ ສິດ

ອ່ ນ ຂອງບຸ ກຄົນ ຫ ນິຕິບຸ ກຄົນ.
5. ອັດຕາ 10% (ສິບສ່ ວນຮັ້ ອຍ) ຂອງລາຍໄດັ້ ທັງໝົດ ສໍາລັບ:
-

ລາຍໄດັ້ ຈາກ ເງິນປັນຜົນ ຫ ຜົນປະໂຫຍດອ່ ນໃຫັ້ ແກ່ ຂາຮຸ ັ້ ນ ຫ ຜັ້ ຖຮຸ ັ້ ນ;

-

ລາຍໄດັ້ ຈາກ ດອກເບັ້ັ ຍເງິນໃຫັ້ ກັ້ ຢມ, ຄ່ ານາຍໜັ້ າ ຫ ຕົວແທນຂອງ ບຸ ກຄົນ ຫ ນິຕິ

ບຸ ກ ຄົນ, ການຄັ້ໍ າປະກັນທ່ີ ໄດັ້ ຮັບຕາມສັນຍາ ຫ ຂັ້ໍ ຜກພັນອ່ ນ;
ລາຍໄດັ້ ຈາກການເຄ່ ອນໄຫວກິດຈະການ ທີ່ບໍ່ແມ່ ນທຸ ລະກິດຂອງອົງການຈັດຕັັ້ງຂອງ
ລັດ, ແນວລາວສັ້ າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າລາວ, ອົງການຈັດຕັັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັັ້ງ
-

ສັງຄົມ;
-

ລາຍໄດັ້ ຈາກການໃຫັ້ ເຊ່ົ າ ເຊ່ັ ນ ທ່ີ ດິນ, ເຮອນ, ສ່ິ ງປຸ ກສັ້ າງ, ພາຫະນະ, ເຄ່ ອງກົນຈັກ.

ມາດຕາ 41 ການແຈ້ ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກເງິນເດອນ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທ່ີ ຈ່ າຍເງິນເດອນໃຫັ້ ແກ່

ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ,

ກໍາມະກອນ ແລະ ບຸ ກຄົນອ່ ນ ຕາມສັນຍາ ຫ ຂັ້ໍ ຜກພັນອ່ ນ ໃຫັ້ ແຈັ້ ງເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກເງິນເດອນ
ຕ່ໍ ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ ບ່ ອນຕົນຂັ້ ນກັບ ບ່ໍ ໃຫັ້ ກາຍວັນທີ ສິບຫັ້ າ ຂອງເດອນຖັດໄປ.
ມາດຕາ 42 ການແຈ້ ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ຈາກການໃຫ້ ເຊ່ົ າ
ບຸ ກຄົນ ຜັ້ ມີລາຍໄດັ້ ຈາກການໃຫັ້ ເຊົ່າ ໃຫັ້ ແຈັ້ ງເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ຈາກການໃຫັ້ ເຊົ່າ ບົນພັ້ ນຖານ
ສັນຍາເຊ່ົ າ ຕ່ໍ ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ ບ່ ອນຊັບສິນທ່ີ ໃຫັ້ ເຊ່ົ າຕັ້ັ ງຢ່ ຫ ນໍາໃຊັ້ ຕົວຈິງຢ່ ພາຍໃນ
ປະເທດ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫັ້ າວັນ ນັບແຕ່ ວັນໄດັ້ ຮັບຄ່ າເຊ່ົ າເປັນຕັ້ົ ນໄປ;
ຖັ້ າການແຈັ້ ງຄ່ າເຊົ່າໃນສັນຍາ ຫາກຕໍ່າກວ່ າລາຄາມາດຕະຖານ ຫ ບໍ່ຖກຕັ້ ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ
ນັ້ັ ນ ເຈັ້ົ າໜັ້ າທ່ີ ສ່ ວຍສາອາກອນ ມີສິດກວດກາ ແລະ ໄລ່ ລຽງຄ່ າເຊ່ົ າຄນ ເພ່ ອຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້
ຖກຕັ້ ອງຕາມຕົວຈິງ.
ມາດຕາ 43 ການແຈ້ ງເສຍອາກອນລາຍໄດ້ ປະເພດອ່ ນ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ ກ່ ອນການເບີກຈ່ າຍເງິນ ຫ ຜົນປະໂຫຍດອ່ ນ ນອກຈາກຂໍັ້ 1
ແລະ 7 ມາດຕາ 36 ຂອງກົດໝາຍສະບັບນີັ້ແລັ້ ວ ໃຫັ້ ຫັກເງິນອາກອນລາຍໄດັ້ ແລັ້ ວເຮັດບັນຊີຍ່ ນຕໍ່ຂະແ
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ໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ ບ່ ອນທ່ີ ຕົນ ອາໄສຢ່ ຫ ຂັ້ ນກັບ ພາຍໃນກໍານົດ ສິບຫັ້ າວັນ ນັບແຕ່ ວັນໄດັ້ ຈ່າຍ
ເງິນລາຍໄດັ້ ດ່ັ ງກ່ າວເປັນຕັ້ົ ນໄປ;
ສໍາລັບລາຍໄດັ້ ຈາກ ການຊັ້ -ຂາຍ, ການໂອນສິດນໍາໃຊັ້ ທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸ ກສັ້ າງ ຫ ທີ່ດິນພັ້ ອມສິ່ງປຸ ກສັ້ າງ
, ຊັບສິນທາງປັນຍາ, ຄ່ ານາຍໜັ້ າ ຫ ຕົວແທນ, ການຄໍັ້າປະກັນຕາມສັນຍາ ຫ ຂໍັ້ຜກພັນ ນັັ້ນ ໃຫັ້ ຜັ້ ມີລາຍ
ໄດັ້ ດ່ັ ງກ່ າວ ເປັນຜັ້ ແຈັ້ ງດັ້ ວຍຕົນເອງ.
ມາດຕາ 44 ການຊາລະຜ່ ານລະບົບທະນາຄານ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທ່ີ ດໍາເນີນການຜະລິດທຸ ລະກິດ ຢ່ ສປປ ລາວ ຊ່ ງມີລາຍຮັບ
ຈາກການຂາຍ, ການໃຫັ້ ບໍລິການ ແລະ ມີລາຍໄດັ້ ປະເພດຕ່ າງໆ ຕັ້ ອງດໍາເນີນການຊໍາລະຜ່ ານລະບົບ
ທະນາຄານ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ພາກທີ III
ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ຜ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດ້
ມາດຕາ 45 ສິດ ຂອງຜ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດ້
ຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ມີສິດ ດັ່ງນີັ້:
1. ໄດັ້ ຮັບຂໍັ້ມນຂ່ າວສານ, ຊັ້ີ ແຈງ, ອະທິບາຍ ແລະ ໃຫັ້ ການແນະນໍາກ່ ຽວກັບນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ
ເສຍອາກອນ ລວມທັງການກໍານົດພັນທະທາງດັ້ ານອາກອນລາຍໄດັ້ ຂອງຕົນ;
2. ໄດັ້ ຮັບການຮັກສາຄວາມລັບ ກ່ ຽວກັບຂັ້ໍ ມນອາກອນລາຍໄດັ້ ຂອງຕົນ;
3. ໄດັ້ ຮັບນະໂຍບາຍຍົກເວັັ້ນ ຫ ຫຸ ດຜ່ ອນ ອາກອນລາຍໄດັ້ ຕາມກົດໝາຍ;
4. ໄດັ້ ຮັບຄນເງິນອາກອນລາຍໄດັ້ ທີ່ມອບເກີນ ຕາມກົດໝາຍ;
5. ຮັ້ ອງທຸ ກ ກ່ ຽວກັບການກະທໍາທ່ີ ບ່ໍ ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ບ່ໍ ສອດຄ່ ອງ ກັບກົດໝາຍ ຂອງພະນັກງານລັດຖະກອນ, ເຈັ້ົ າໜັ້ າທ່ີ ສ່ ວຍສາອາກອນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ;
6. ນໍາໃຊັ້ ສິດອ່ ນຕາມທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 46 ໜ້າທີ່ ຂອງຜ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດ້
ຜັ້ ເສຍອາກອນອາກອນລາຍໄດັ້ ມີ ໜັ້ າທ່ີ ດ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຄິດໄລ່ ເກັບ, ແຈັ້ ງ ແລະ ເສຍອາກອນ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
2. ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ການຄິດໄລ່ ເກັບ, ການແຈັ້ ງ, ການຂໍຫັກ, ການຂໍຫຸ ດຜ່ ອນ ຫ ຍົກເວັ້ັ ນພັນທະ
ອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ຊັດເຈນ, ຖກຕັ້ ອງຕາມຄວາມເປັນຈິງ;
3. ສັ້ າງແຜນການ ແລະ ສະຫຸ ບ ການມອບພັນທະໃນປີ;
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4. ລາຍງານບັນຊີເງິນຝາກຂອງຕົນຢ່ ທະນາຄານ, ຄັງເງິນແຫ່ ງຊາດ ຫ ສະຖາບັນການເງິນອ່ ນ
ໃຫັ້ ແກ່ ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ;
5. ຖບັນຊີ, ນໍາໃຊັ້ ໃບເກັບເງິນ ແລະ ນໍາໃຊັ້ ເລກປະຈໍາຕົວຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ສະໜອງເອກະສານບັນຊີ, ໃບເກັບເງິນ, ໃບຢັ້ັ ງຢນຖານະການເງິນ ແລະ ເອກະສານອ່ ນ

ທ່ີ

ພົວພັນກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ຕາມກົດໝາຍ;
7. ປະຕິບັດ ຂັ້ໍ ຕົກລົງ, ຄໍາສ່ັ ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈັ້ ງການ ຂອງຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ
ໃນການມອບອາກອນລາຍໄດັ້ ຄັ້າງມອບ ແລະ ຄ່ າປັບໃໝ; ຍິນຍອມໃຫັ້ ຍດ ຫ ອາຍັດຊັບຂອງຕົນ ບ່ໍ ໃຫັ້
ຫຸ ດຈໍານວນອາກອນລາຍໄດັ້ ທ່ີ ຄັ້ າງມອບ ຖັ້ າຫາກຕົນບໍ່ເອົາໃຈໃສ່
ງການສ່ ວຍສາອາກອນ;

ຫ ບ່ໍ ໃຫັ້ ຄວາມຮ່ ວມມ ກັບ ຂະແໜ

8. ຮັກສາ ແລະ ເກັບມັ້ ຽນເອກະສານການບັນຊີ ຕາມກົດໝາຍ;
9. ແຈັ້ ງຕ່ໍ ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນບ່ ອນທ່ີ ຕົນຂັ້ ນກັບ

ເພ່ ອຊໍາລະອາກອນລາຍໄດັ້ ທ່ີ ຄັ້ າງ

ມອບຕາມກົດໝາຍ ໃນກໍລະນີ ຕົນຫາກ ຢຸ ດເຊົາ, ຂາຍ, ມອບ, ຄວບ, ແຍກ ແລະ ໂອນກິດຈະການທັງ
ໝົດ ຫ ສ່ ວນໃດສ່ ວນໜ່ ງໃຫັ້ ແກ່ ຜັ້ ອ່ ນ ສໍາລັບການເສຍຊີວິດຂອງຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ນັ້ັ ນ ໃຫັ້ ຜັ້ ສບ
ທອດຂອງຜັ້ ກ່ ຽວເປັນຜັ້ ແຈັ້ ງ;
10.

ປະຕິບັດໜັ້ າທ່ີ ອ່ ນ ຕາມທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.

ພາກທີ IV
ຂ້ ຫ້ າມ
ມາດຕາ 47 ຂ້ ຫ້ າມທ່ົ ວໄປ
ຫັ້ າມບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ມີພດຕິກໍາ ດ່ັ ງນັ້ີ :
1. ປະຕິເສດການສະໜອງຂັ້ໍ ມນຂ່ າວສານ ກ່ ຽວກັບການລະເມີດກົດໝາຍ ຫ ການກະທໍາຜິດ
ດັ້ ານສ່ ວຍສາອາກອນ;
2. ຮ່ ວມກັນກະທໍາຜິດ, ປົກປິດ ແລະ ຊຸກເຊ່ ອງ ຫ ປົກປັ້ ອງ ຜັ້ ກະທໍາຜິດ, ກົດໜ່ ວງ ຖ່ ວງດງ ຫ
ຂັດຂວາງການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
3. ໝ່ິ ນປະໝາດ, ບັງຄັບ ນາບຂ່ , ທໍາຮັ້ າຍຮ່ າງກາຍ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈັ້ົ າໜັ້ າທ່ີ
ສ່ ວຍສາອາກອນ ຫ ຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ;
4. ມີພດຕິກໍາອ່ ນ ທີ່ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
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ມາດຕາ 48 ຂ້ ຫ້ າມສາລັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈ້ົ າໜ້າທ່ີ ສ່ ວຍສາອາກອນ
ຫັ້ າມພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົັ້າໜັ້ າທີ່ສ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ພດຕິກໍາ ດັ່ງນີັ້:
1. ເປີດເຜີຍຄວາມລັບຂອງລັດ, ທາງລັດຖະການ ແລະ ຂັ້ໍ ມນສ່ ວນຕົວຂອງຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍ
ໄດັ້ , ກົດໜ່ ວງຖ່ ວງດງ, ປອມແປງເອກະສານຕ່ າງໆ, ເລ່ີ ນເລັ້ີ ໃນການປະຕິບັດໜັ້ າທີ່, ປະລະໜັ້ າທີ່ ແລະ
ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຕ່ໍ ວຽກງານທ່ີ ໄດັ້ ຮັບມອບໝາຍ;
2. ສວຍໃຊັ້ ໜັ້າທ່ີ ຕໍາແໜ່ ງ, ຂໍເອົາ ຫ ຮັບສິນບົນ, ບັງຄັບ ນາບຂ່ ຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ຊ່ ງ
ພາໃຫັ້ ເສຍຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ;
3. ເກັບລາຍຮັບອາກອນລາຍໄດັ້ ໂດຍບ່ໍ ຖກຕັ້ ອງ;
4. ນໍາເອົາເງິນອາກອນລາຍໄດັ້ ທ່ີ ເກັບໄດັ້ ໄປນໍາໃຊັ້ ໂດຍບ່ໍ ມອບເຂັ້ົ າງົບປະມານແຫ່ ງລັດ;
5. ມີພດຕິກໍາອ່ ນ ທ່ີ ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 49 ຂ້ ຫ້ າມສາລັບ ຜ້ ເສຍ ແລະ ຜ້ ມອບ ອາກອນລາຍໄດ້
ຫັ້ າມ ຜັ້ ເສຍ ແລະ ຜັ້ ມອບ ອາກອນລາຍໄດັ້ ມີ ພດຕິກໍາ ດ່ັ ງນັ້ີ :
1. ທໍາລາຍຂັ້ໍ ມນຫັ ກຖານ, ປອມແປງເອກະສານ, ເຊ່ ອງອໍາ ປິດບັງລາຍຮັບ ຫ ການລະເມີດກົດ
ໝາຍ ທ່ີ ຕິດພັນກັບການເສຍ ຫ ການມອບອາກອນລາຍໄດັ້ ຂອງຕົນ;
2. ໃຫັ້ ສິນບົນ ຫ ຄ່ າຈັ້ າງລາງວັນ, ສົມຮັ້ ຮ່ວມຄິດກັບພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ຫ ເຈັ້ົ າໜັ້ າທ່ີ ສ່ ວຍ
ສາອາກອນ ເອົາເງິນຂອງລັດ;
3. ປອມແປງໃບເກັບເງິນ, ໃບຮັບເງິນ ຫ ເອກະສານອ່ ນ ກ່ ຽວກັບອາກອນລາຍໄດັ້ ;
4. ມີພດຕິກໍາອ່ ນ ທ່ີ ເປັນການລະເມີດກົດໝາຍ.

ພາກທີ V
ການແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ່ ງ
ມາດຕາ 50 ຮບການແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ່ ງ
ການແກັ້ ໄຂຂໍັ້ຂັດແຍ່ ງ ສາມາດດໍາເນີນດັ້ ວຍຮບການໃດໜ່ ງ ດັ່ງນີັ້:
1. ການແກັ້ ໄຂດັ້ ວຍການປະນີປະນອມ;
2. ການແກັ້ ໄຂທາງດັ້ ານບໍລິຫານ;
3. ການແກັ້ ໄຂໂດຍອົງການແກັ້ ໄຂຂັ້ໍ ຂັດແຍ່ ງທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ;
4. ການຮັ້ ອງຟັ້ ອງຕໍ່ສານປະຊາຊົນ.
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ມາດຕາ 51 ການແກ້ ໄຂດ້ ວຍການປະນີປະນອມ
ເມ່ ອມີຂໍັ້ຂັດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ຄ່ ກໍລະນີ ຕັ້ ອງພະຍາຍາມດໍາເນີນການແກັ້ ໄຂ
ຂໍັ້ຂັດແຍ່ ງນໍາກັນ ໂດຍສັນຕິວິທີ, ປະນີປະນອມ ເພ່ ອໃຫັ້ ຕ່າງຝ່ າຍຕ່ າງໄດັ້ ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ທີ່ສົມເຫດສົມ
ຜົນ ແລະ ຍຸ ຕິທໍາ.
ມາດຕາ 52 ການແກ້ ໄຂທາງດ້ ານບລິຫານ
ເມ່ ອມີຂໍັ້ຂັດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ທ່ີ ມີລັກສະນະບໍລິຫານ ຄ່ ກໍລະນີ ສາມາດສະເ
ໜີຕ່ໍ ອົງການທ່ີ ກ່ ຽວຂັ້ ອງຂອງລັດ ເພ່ ອແກັ້ ໄຂຕາມກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 53 ການແກ້ ໄຂໂດຍຄະນະກາມະການແກ້ ໄຂຂ້ ຂັດແຍ່ ງທາງດ້ ານເສດຖະກິດ
ເມ່ ອມີຂັ້ໍ ຂັດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ຄ່ ກໍລະນີ ມີສິດສະເໜີຕໍ່ອົງການແກັ້ ໄຂຂັ້ໍ ຂັດ
ແຍ່ ງທາງດັ້ ານເສດຖະກິດ ຕາມການຕົກລົງກັນ ເພ່ ອໃຫັ້ ອົງການດ່ັ ງກ່ າວ ພິຈາລະນາແກັ້ ໄຂຕາມກົດໝ
າຍ.
ມາດຕາ 54 ການຮ້ ອງຟ້ອງຕ່ ສານປະຊາຊົນ
ເມ່ ອມີຂັ້ໍ ຂັດແຍ່ ງກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້

ຝ່ າຍໃດຝ່ າຍໜ່ ງ

ມີສິດຮັ້ ອງຟັ້ ອງຕ່ໍ ສານ

ປະຊາຊົນ ເພ່ ອພິຈາລະນາຕັດສິນຕາມກົດໝາຍ.

ພາກທີ VI
ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາ ວຽກງານອາກອນລາຍໄດ້
ໝວດທີ 1
ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານອາກອນລາຍໄດ້
ມາດຕາ 55 ອົງການຄຸ ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນລາຍໄດ້
ລັດຖະບານ ເປັນຜັ້ ຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ຢ່ າງລວມສນເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດ
ທ່ົ ວປະເທດ ໂດຍມອບໃຫັ້ ກະຊວງການເງິນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງ ແລະ ເປັນເຈັ້ົ າການ ປະສານສົມທົບກັບ
ບັນດາກະຊວງອ່ ນ, ອົງການລັດທຽບເທ່ົ າກະຊວງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທັ້ ອງຖ່ິ ນ ທ່ີ ກ່ ຽວຂັ້ ອງ.
ອົງການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ແມ່ ນ ອົງການດຽວກັນກັບ ອົງການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານ
ສ່ ວຍສາອາກອນ ຊ່ ງປະກອບດັ້ ວຍ:
-

ກະຊວງການເງິນ;

-

ກົມສ່ ວຍສາອາກອນ;

-

ສ່ ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ;

-

ສ່ ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ.
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ມາດຕາ 56 ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງກະຊວງການເງິນ
ໃນວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງອາກອນລາຍໄດັ້ ກະຊວງການເງິນ ມີ ສິດ ແລະ ໜັ້ າທີ່ ດັ່ງນີັ້:
1. ຄົັ້ນຄວັ້ າ, ສັ້ າງ ແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້
ເພ່ ອສະ ເໜີລັດຖະບານ ພິຈາລະນາ;
2. ຜັນຂະຫຍາຍ ແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດໝາຍ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍ
ໄດັ້ ໃຫັ້ ກາຍເປັນ ແຜນງານ ແລະ/ຫ ໂຄງການ ແລະ ຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດ;
3. ໂຄສະນາ, ເຜີຍແຜ່ ສກສາອົບຮົມ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອ່ ນ ກ່ ຽວ
ກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
4. ຊັ້ີ ນໍາ ຄຸ ັ້ ມຄອງ ຕິດຕາມ ຊຸກຍັ້ ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ, ກົດໝາຍ ແລະ
ນິຕິກໍາອ່ ນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
5. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາການຄິດໄລ່ , ການໄລ່ ລຽງອາກອນຂອງເຈັ້ົ າໜັ້ າທ່ີ ສ່ ວຍສາອາກອນ
ແລະ ຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ຕາມກົດໝາຍ;
6. ສັ້ າງ, ບໍາລຸ ງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸ ັ້ ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊັ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານ
ອາກອນລາຍໄດັ້ ;
7. ປະສານສົມທົບກັບກະຊວງອ່ ນ, ອົງການປົກຄອງທັ້ ອງຖ່ິ ນ ແລະ ພາກສ່ ວນອ່ ນທ່ີ ກ່ ຽວຂັ້ ອງ
ກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
8. ພິຈາລະນາແຕ່ ງຕັັ້ງ, ຍົກຍັ້ າຍ, ສັບຊັ້ ອນ, ຍັ້ ອງຍໍ, ລົງວິໄນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ແລະ ເຈົັ້າ
ໜັ້ າທ່ີ ສ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມການສະເໜີຂອງກົມສ່ ວຍສາອາກອນ.
9. ພົວພັນ ຮ່ ວມມກັບຕ່ າງປະເທດ, ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
10. ສະຫຸ ບ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ກ່ ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້
ໃຫັ້ ລັດຖະບານ ຢ່ າງເປັນປົກກະຕິ;
11. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທ່ີ ອ່ ນ ຕາມທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 57 ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງກົມສ່ ວຍສາອາກອນ
ໃນວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງອາກອນລາຍໄດັ້ ກົມສ່ ວຍສາອາກອນ ມີສິດ ແລະ ໜັ້ າທີ່ ຕາມຂອບເຂດ
ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ແລະ ແຜນງານ ຫ ໂຄງການກ່ ຽວ
ກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ສກສາອົບຮົມ ແນວທາງ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ສັນຍາສາກົນ ແລະ
ສົນທິສັນຍາ ທ່ີ ສປປ ລາວ ເປັນພາຄີ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
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3. ຕິດຕາມ ແລະ ກວດກາ ວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງອາກອນລາຍໄດັ້ ;
4. ສະເໜີ ສັ້ າງ, ບໍາລຸ ງ, ຍົກລະດັບ, ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານ
ອາກອນລາຍໄດັ້ ;
5. ນໍາໃຊັ້ ລະບົບຂໍັ້ມນ, ຂ່ າວສານເຕັກໂນໂລຊີ ເຂົັ້າໃນວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງອາກອນລາຍໄດັ້ ;
6. ແກັ້ ໄຂຄໍາສະເໜີ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
7. ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ ວນອ່ ນທ່ີ ກ່ ຽວຂັ້ ອງ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
8. ພົວພັນຮ່ ວມມກັບຕ່ າງປະເທດ, ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້
ຕາມການມອບໝາຍ;
9. ສະຫຸ ບ ແລະ ລາຍງານ ວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ກະຊວງການເງິນ ຢ່ າງເປັນປົກກະຕິ;
10. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທ່ີ ອ່ ນ ຕາມທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ.
ມາດຕາ 58 ສິດ ແລະ ໜ້າທ່ີ ຂອງສ່ ວຍສາອາກອນປະຈາ ແຂວງ, ນະຄອນຫວງ
ໃນວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງອາກອນລາຍໄດັ້ ສ່ ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ມີສິດ ແລະ
ໜັ້ າທ່ີ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຈັດຕັ້ັ ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນການພັດທະນາ ແລະ ກົນ
ໄກການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
2. ໂຄສະນາ ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ, ຄໍາສ່ັ ງ ແລະ ນິຕິກໍາອ່ ນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ເພ່ ອ
ຍົກສງຄວາມຮັ້ , ສະຕິໃນການປະຕິບັດນິຕິກໍາດັ່ງກ່ າວໃຫັ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັັ້ງ;
3. ຊັ້ີ ນໍາ ນໍາພາ, ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ທ່ີ ກ່ ຽວຂັ້ ອງຢ່ າງເປັນປົກກະຕິ ເພ່ ອຄຸ ັ້ ມ
ຄອງລາຍຮັບອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
4. ຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດ
ຕາມສາລະບານງົບປະມານ,

ລະບອບບັນຊີແຫ່ ງລັດ ໃນການບັນທກ ທຸ ກຮ່ ວງລາຍຮັບອາກອນລາຍໄດັ້
ສົມທົບກັບຄັງເງິນແຫ່ ງຊາດປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ເພ່ ອສັ້ າງບົດ

ສະຫຸ ບ ແລະ ວິໄຈຕົວເລກລາຍຮັບ;
5. ຄຸ ັ້ ມຄອງ ຕິດຕາມການຄິດໄລ່ , ການໄລ່ ລຽງອາກອນລາຍໄດັ້ ຂອງ ເຈົັ້າໜັ້ າທ່ີ ສ່ ວຍສາອາກອນ
ແລະ ຜັ້ ເສຍອາກອນອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ເຂັ້ັ ມງວດ;
6. ສັບຊັ້ ອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນສ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມວຽກງານຕົວຈິງ;
7. ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການອ່ ນທີ່ກ່ ຽວຂັ້ ອງ,

ອົງການປົກຄອງຂອງແຂວງ,

ນະຄອນຫວງ ໃນການສັ້ າງແຜນບໍາລຸ ງສັ້ າງ, ຄຸ ັ້ ມຄອງ ແລະ ຈັດວາງບຸ ກຄະລາກອນ;
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8. ສະເໜີເຈົັ້າແຂວງ,

ເຈັ້ົ າຄອງນະຄອນຫວງ ເພ່ ອນໍາສະເໜີຕໍ່ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ

ໂດຍຜ່ ານກົມສ່ ວຍສາອາກອນ ພິຈາລະນາແຕ່ ງຕັ້ັ ງ, ຍົກຍັ້ າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ ງ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ
ແລະ ລົງວິໄນ ຜັ້ ລະເມີດກົດໝາຍ;
9. ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂັ້ໍ ມນຂ່ າວສານ ແລະ ຫັນການເຄ່ ອນໄຫວວຽກງານອາກອນ
ລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ເປັນທັນສະໄໝ;
10. ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ງົບປະມານ ແລະ ເງິນບໍາເນັດ, ພາຫະນະ, ວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊັ້ ວຽກງານ
ອາກອນລາຍໄດັ້ ;
11. ປະສານສົມທົບກັບພະແນກການເງິນ, ພະແນກການອ່ ນອັ້ ອມຂັ້ າງ ແລະ ອົງການປົກຄອງ
ຂອງແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
12. ຕິດຕາມ ຊຸກຍັ້ ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
13. ພົວພັນ ຮ່ ວມມກັບຕ່ າງປະເທດ ພາກພັ້ ນ ແລະ ສາກົນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້
ຕາມການມອບໝາຍ;
14. ສະຫຸ ບ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ກ່ ຽວກັບການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້
ໃຫັ້ ກົມສ່ ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ພະແນກການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫວງ, ເຈົັ້າແຂວງ, ເຈົັ້າ
ຄອງນະຄອນຫວງ ຢ່ າງເປັນປົກກະຕິ;
15. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທ່ີ ອ່ ນ ຕາມທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບ
ໝາຍຂອງຂັັ້ນເທິງ.
ມາດຕາ 59 ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ຂອງ ສ່ ວຍສາອາກອນປະຈາ ເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ
ໃນວຽກງານຄຸ ັ້ ມຄອງອາກອນລາຍໄດັ້ ສ່ ວຍສາອາກອນປະຈໍາເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ມີສິດ
ແລະ ໜັ້ າທ່ີ ຕາມຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ດ່ັ ງນັ້ີ :
1. ຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດແຜນຍຸ ດທະສາດ, ນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ, ແຜນພັດທະນາ ແລະ ກົນໄກການ
ຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ໄດັ້ ຮັບຜົນດີ;
2. ເຜີຍແຜ່ ກົດໝາຍ,ຄໍາສ່ັ ງ ແລະ ນິຕິກໍາອ່ ນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ເພ່ ອຍົກສງ
ຄວາມຮັບຮັ້ , ສະຕິໃນການປະຕິບັດນິຕິກໍາດ່ັ ງກ່ າວ ໃຫັ້ ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ;
3. ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ນິຕິກໍາອ່ ນທ່ີ ກ່ ຽວຂັ້ ອງຢ່ າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ເປັນ
ເອກະພາບ ເພ່ ອຄຸ ັ້ ມຄອງລາຍຮັບອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ;
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4. ຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດລະບົບບັນຊີແຫ່ ງລັດ ໃນການບັນທກທຸ ກຮ່ ວງລາຍຮັບສ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມ
ສາລະ ບານງົບປະມານ, ສົມທົບກັບຄັງເງິນແຫ່ ງຊາດປະຈໍາເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ເພ່ ອສະຫຸ ບ
ແລະ ວິໄຈຕົວເລກລາຍຮັບ;
5. ຄຸ ັ້ ມຄອງ ຕິດຕາມການຄິດໄລ່ , ການໄລ່ ລຽງອາກອນລາຍໄດັ້ ຂອງເຈັ້ົ າໜັ້ າທີ່ສ່ ວຍສາອາກອນ
ແລະ ຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ຖກຕັ້ ອງ ແລະ ເຂັັ້ມງວດ;
6. ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ເຕັກໂນໂລຊີ, ຂັ້ໍ ມນຂ່ າວສານ ແລະ ຫັນການເຄ່ ອນໄຫວວຽງງານ ອາກອນ
ລາຍໄດັ້ ໃຫັ້ ເປັນທັນສະໄໝ;
7. ຄຸ ັ້ ມຄອງ, ນໍາໃຊັ້ ງົບປະມານ, ເງິນບໍາເນັດ, ພາຫະນະ ແລະ ວັດຖຸປະກອນຮັບໃຊັ້ ວຽກງານ
ອາກອນລາຍໄດັ້ ;
8. ສະເໜີເຈົັ້າເມອງ, ຫົວໜັ້ າເທດສະບານ, ເຈັ້ົ ານະຄອນ ແຕ່ ງຕັ້ັ ງ, ຍົກຍັ້ າຍ, ປົດຕໍາແໜ່ ງ,
ຍັ້ ອງຍໍ, ລົງວິໄນຕ່ໍ ພະນັກງານ ແລະ ເຈັ້່ົ າໜັ້ າທ່ີ ສ່ ວຍສາອາກອນ ທ່ີ ຢ່ ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ;
9. ສັບຊັ້ ອນ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ສ່ ວຍສາອາກອນ ຕາມວຽກງານຕົວຈິງ;
10. ປະສານສົມທົບກັບຫັ້ ອງການການເງິນ, ຫັ້ ອງການ ອ່ ນ ແລະ ອົງການປົກຄອງເມອງ,
ເທດສະບານ, ນະຄອນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
11. ຕິດຕາມ ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
12. ສະຫຸ ບ ປະເມີນຜົນ ແລະ ລາຍງານ ກ່ ຽວກັບຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ໃຫັ້
ສ່ ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາແຂວງ, ນະຄອນຫວງ ຫັ້ ອງການການເງິນເມອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ແລະ
ເຈັ້ົ າເມອງ, ຫົວໜັ້ າເທດສະບານ, ເຈົັ້ານະຄອນ ຢ່ າງເປັນປົກກະຕິ;
13. ນໍາໃຊັ້ ສິດ ແລະ ປະຕິບັດໜັ້ າທ່ີ ອ່ ນ ຕາມທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບ
ໝາຍຂອງຂັ້ັ ນເທິງ.

ໝວດທີ 2
ການກວດກາວຽກງານອາກອນລາຍໄດ້
ມາດຕາ 60 ອົງການກວດກາວຽກງານອາກອນລາຍໄດ້
ອົງການກວດກາວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ປະກອບດັ້ ວຍ:
1. ອົງການກວດກາພາຍໃນ
ຊ່ ງແມ່ ນອົງການດຽວກັນກັບອົງການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານອາກອນ
ລາຍໄດັ້ ຕາມທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນມາດຕາ 55 ຂອງກົດໝາຍ ສະບັບນັ້ີ ;
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2. ອົງການກວດກາພາຍນອກ ຊ່ ງມີ ສະພາແຫ່ ງຊາດ, ອົງການກວດກາລັດແຕ່ ລະຂັ້ັ ນ, ອົງການ
ກວດສອບແຫ່ ງລັດ,

ອົງການປົກຄັ້ ອງທັ້ ອງຖ່ິ ນ, ແນວລາວສັ້ າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກ່ົ າລາວ, ອົງ

ການຈັດຕັ້ັ ງມະຫາຊົນ, ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ັ ນແຂວງ, ອົງການຈັດຕັ້ັ ງສັງຄົມ, ສ່ ມວນຊົນ ແລະ ພາກສ່ ວນອ່ ນ
ທ່ີ ກ່ ຽວຂັ້ ອງ.
ມາດຕາ 61 ເນ້ ອໃນການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ມີ ເນັ້ ອໃນຕົັ້ນຕໍ ດັ່ງນີັ້:
1. ການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາອ່ ນ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ;
2. ການຈັດຕັັ້ງ ແລະ ການເຄ່ ອນໄຫວຂອງອົງການຄຸ ັ້ ມຄອງວຽກງານສ່ ວຍສາອາກອນ;
3. ການນໍາໃຊັ້ ສິດ, ການປະຕິບັດໜັ້ າທີ ແລະ ການນໍາໃຊັ້ ມາດຕະການຕໍ່ຜັ້ ລະເມີດ.
ມາດຕາ 62 ການກວດກາທາງດ້ ານວິຊາການ
ການກວດກາທາງດັ້ ານວິຊາການ ກ່ ຽວກັບອາກອນລາຍໄດັ້ ມີ ດັ່ງນີັ້:
1. ແຜນການການມອບພັນທະອາກອນຂອງຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ;
2. ການແຈັ້ ງເສຍອາກອນຂອງຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ;
3. ການຂໍຫັກ ແລະ ສົ່ງຄນ ອາກອນລາຍໄດັ້ ;
4. ສະຖານທ່ີ , ວັດຖປະກອນ ແລະ ເອກະສານກ່ ຽວກັບການຄິດໄລ່ ອາກອນລາຍໄດັ້ ;
5. ການໂອນລາຄາ;
6. ບົດສະຫຸ ບລາຍງານການເງິນ;
7. ກົນໄກຄຸ ັ້ ມຄອງຄວາມສ່ ຽງຂອງຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ;
8. ເນັ້ ອໃນອ່ ນທ່ີ ກ່ ຽວຂັ້ ອງກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້
ມາດຕາ 63 ຮບການການກວດກາ
ການກວດກາວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ມີ ສາມ ຮບການ ດັ່ງນີັ້:
1. ການກວດກາປົກກະຕິ;
2. ການກວດກາ ໂດຍມີການເເຈັ້ ງໃຫັ້ ຮັ້ ລ່ວງໜັ້ າ;
3. ການກວດການແບບກະທັນຫັນ.
ການກວດກາປົກກະຕິ ແມ່ ນ ການກວດກາທ່ີ ດໍາເນີນຕາມແຜນການຢ່ າງເປັນປະຈໍາ ແລະ ມີກໍາ
ນົດເວລາແນ່ ນອນ.
ການກວດກາໂດຍມີການແຈັ້ ງໃຫັ້ ຮັ້ ລ່ວງໜັ້ າ ແມ່ ນ ການກວດກາແບບນອກແຜນ ເມອເຫັນວ່ າ
ມີຄວາມຈໍາເປັນ ຊ່ ງຕັ້ ອງໄດັ້ ແຈັ້ ງໃຫັ້ ຜັ້ ຖກກວດກາ ຮັ້ ກ່ອນລ່ ວງໜັ້ າ.
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ການກວດກາແບບກະທັນຫັນ ແມ່ ນ ການກວດກາໂດຍຮີບດ່ ວນ ແລະ ນອກແຜນການ ຊ່ ງບ່ໍ ໄດັ້
ແຈັ້ ງໃຫັ້ ຜັ້ ຖກກວດກາຮັ້ ລ່ວງໜັ້ າ.
ການກວດກາ ໃຫັ້ ດໍາເນີນ ຢ່ ສໍານັກງານຂອງຫົວໜ່ ວຍວິສາຫະກິດ ຫ ຕ່ໍ ເປັ້ົ າໝາຍໃດໜ່ ງ.

ພາກທີ VII
ງົບປະມານ, ເຄ່ ອງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ

ມາດຕາ 64 ງົບປະມານ
ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ງົບປະມານ ຊ່ ງຂັ້ ນກັບກະຊວງການເງິນໂດຍສອດຄ່ ອງ ກັບກົດ
ໝາຍວ່ າດັ້ ວຍງົບປະມານແຫ່ ງລັດ ເພ່ ອໃຊັ້ ຈ່າຍເຂັ້ົ າໃນການຄຸ ັ້ ມຄອງ ບໍລິຫານວຽກງານຂອງຕົນ.
ມາດຕາ 65 ເຄ່ ອງແບບ, ກາໝາຍ ແລະ ຕາປະທັບ
ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ ມີ ເຄ່ ອງແບບ ແລະ ກາໝາຍສະເພາະທ່ີ ໄດັ້ ຮັບການອະນຸ ຍາດ
ຈາກລັດຖະບານ.
ເຈັ້ົ າໜັ້ າທ່ີ ສ່ ວຍສາອາກອນ ຕັ້ ອງ ນຸ່ ງເຄ່ ອງແບບ, ຖບັດປະຈໍາໜັ້ າທ່ີ ແລະ ຕິດກາໜາຍສະເພາະ
ໃນເວລາປະຕິບັດໜັ້ າທ່ີ ທາງລັດຖະການ.
ຂະແໜງການສ່ ວຍສາອາກອນ ແຕ່ ລະຂັ້ັ ນ ມີ ຕາປະທັບຂອງຕົນ

ເພ່ ອນໍາໃຊັ້ ເຂັ້ົ າໃນວຽກງານ

ທາງລັດຖະການ.

ພາກທີ VIII
ນະໂຍບາຍຕ່ ຜ້ ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕ່ ຜ້ ລະເມີດ
ມາດຕາ 66 ນະໂຍບາຍຕ່ ຜ້ ມີຜົນງານ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທ່ີ ມີຜົນງານດີເດ່ັ ນໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍ ສະບັບນັ້ີ
ເປັນຕັ້ົ ນ ການເປັນແບບຢ່ າງ, ການປະກອບສ່ ວນຢ່ າງຕັ້ັ ງໜັ້ າ ເຂັ້ົ າໃນການຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດວຽກງານ
ອາກອນລາຍໄດັ້ ຈະໄດັ້ ຮັບການຍັ້ ອງຍໍ ຫ ນະໂຍບາຍອ່ ນຕາມລະບຽບການ.
ຜັ້ ເສຍອາກອນລາຍໄດັ້ ທ່ີ ປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນຢ່ າງຖກຕັ້ ອງ, ຄົບຖັ້ ວນ ແລະ ທັນເວລາ ຕາມ
ທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ຈະໄດັ້ ຮັບການຍັ້ ອງຍໍ, ລາງວັນ ແລະ ຄວາມສະດວກອ່ ນ ຢ່ າງເໝາະ
ສົມໃນການດໍາເນີນການ ຜະລິດທຸ ລະກິດ.
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ມາດຕາ 67 ມາດຕະການຕ່ ຜ້ ລະເມີດ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ຈະຖກສກສາອົບຮົມ, ລົງວິໄນ,
ປັບ

ໃໝ, ໃຊັ້ ແທນຄ່ າເສຍຫາຍທາງແພ່ ງ ຫ ຖກລົງໂທດທາງອາຍາ ຕາມແຕ່ ກໍລະນີ ເບົາ ຫ ໜັກ.

ມາດຕາ 68 ການສກສາອົບຮົມ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍ ກ່ ຽວກັບວຽກງານອາກອນລາຍໄດັ້ ຊ່ ງ
ເປັນການລະເມີດຄັັ້ງທໍາອິດ ແລະ ມີລັກສະນະເບົາ ຈະຖກກ່ າວເຕອນ ແລະ ສກສາອົບຮົມ.
ມາດຕາ 69 ມາດຕະການທາງວິໄນ
ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ເຈັ້ົ າໜັ້ າທີ່ສ່ ວຍສາອາກອນ ທ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນີັ້ ເປັນຕົັ້ນ ຂໍັ້
ຫັ້ າມ ທ່ີ ບ່ໍ ມີອົງປະກອບຂອງການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖກລົງວິໄນ ຕາມທ່ີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນກົດໝາຍ ວ່ າ
ດັ້ ວຍພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ.
ມາດຕາ 70 ມາດຕະການປັບໃໝ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທ່ີ ລະເມີດ ມາດຕາ 39 ຂອງກົດໝາຍ ວ່ າດັ້ ວຍການຄຸ ັ້ ມຄອງ
ສ່ ວຍສາອາກອນ ຈະຖກປັບໃໝ.
ອັດຕາ ຫ ຄ່ າ ປັບໃໝ ແຕ່ ລະກໍລະນີ ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນລະບຽບການຕ່ າງຫາກ.
ມາດຕາ 71 ມາດຕະການທາງແພ່ ງ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ຫ ການຈັດຕັ້ັ ງ ທ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ຊ່ ງກ່ໍ ຄວາມເສຍຫາຍ ໃຫັ້ ແກ່
ຜົນປະໂຫຍດຂອງລັດ, ລວມໝ່ ຫ ບຸ ກຄົນອ່ ນ ຕັ້ ອງໃຊັ້ ແທນຄ່ າເສຍຫາຍ ຕາມທີ່ຕົນໄດັ້ ກໍ່ຂັ້ ນ.
ມາດຕາ 72 ມາດຕະການທາງອາຍາ
ບຸ ກຄົນ, ນິຕິບຸ ກຄົນ ທ່ີ ລະເມີດກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ຊ່ ງເປັນການກະທໍາຜິດທາງອາຍາ ຈະຖກ
ລົງໂທດ ຕາມທີ່ໄດັ້ ກໍານົດໄວັ້ ໃນປະມວນກົດໝາຍອາຍາ ແລະ ກົດໝາຍອ່ ນ ທີ່ກໍານົດໂທດທາງອາຍາ.

ພາກທີ IX
ບົດບັນຍັດສຸດທ້ າຍ
ມາດຕາ 73 ການຈັດຕ້ັ ງປະຕິບັດ
ລັດຖະບານ ແຫ່ ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຜັ້ ຈັດຕັ້ັ ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ
ສະບັບນັ້ີ .
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ມາດຕາ 74 ຜົນສັກສິດ
ກົດໝາຍສະບັບນັ້ີ ມີຜົນສັກສິດ ນັບແຕ່ ວັນ ປະທານປະເທດ ແຫ່ ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ
ປະຊາຊົນລາວໄດັ້ ອອກລັດຖະດໍາລັດປະກາດໃຊັ້ ແລະ ພາຍຫັ ງ ໄດັ້ ລົງໃນຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ ສິບ
ຫັ້ າວັນ.
ຂັ້ໍ ກໍານົດ, ບົດບັນຍັດໃດ ທີ່ຂັດກັບກົດໝາຍ ສະບັບນັ້ີ ລັ້ ວນແຕ່ ຖກຍົກເລີກ.
ປະທານສະພາແຫ່ ງຊາດ
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