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How to Pay Tax on Means of Transportation

៛

for all Types of Vechicles
Car, Tractor and Similar Machine, Boat
• You have to ﬁll the Tax Return for Vehicle Tax Form and bring two copies
of this form to any ACLEDA Bank's Branch.
• Attach a vehicle registration card or an import tax receipt for a temporary
number plate of a vehicle.
• Attach an ID card, a passport or a birth certiﬁcate of a vehicle-owner.

៛

Van, Truck, Bus
• You have to ﬁll the Tax Return for Vehicle Tax Form and bring two copies
of this form to any ACLEDA Bank's Branch.
• Attach a vehicle registration card or an import tax receipt for a
temporary number plate of a vehicle.
• Attach an ID card, a passport or a birth certiﬁcate of a vehicle-owner.
• Attach a certiﬁcate of a vehicle technical inspection.

ស្រមាប់ព័តម
៌ ានបែន្ថមសូមេស្កនទីេនះ
For more information, please scan here.

ស្រមាប់ត�មូវការេ្របី្របាស់េសវាធនាគារ និងព័តម
៌ ានេផ្សងៗេទៀត
សូមទាក់ទងការ ិយាលយ
័ ទំ នាក់ទំ នងអតិថជ
ិ ន ២៤េម៉ាង

For ACLEDA Bank services requirements or more information,
please contact our 24-hour customer service:

+855 (0)23 994 444
+855 (0)15 999 233

អុែី ម៉ ល: inquiry@acledabank.com.kh
េវបសាយ: www.acledabank.com.kh

េសវា
្របមូល្របាក់បង់ ពន្ធ
Tax Payment

េសវា្របមូល្របាក់បង់ពន្ធ
េសវា្របមូល្របាក់បង់ ពន្ធ ជាេសវា្របមូលសាច់្របាក់ ែដលធនាគារ

េអសុីលីដា ផ្តល់ជូន អតិថិជនទូ េទាអាចបង់ ពន្ធ្រគប់ ្របេភទ រម
ួ ទាំងពន្ធ
េលីមេធ�ាបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំ និះ និងពន្ធេលីអចលន្រទព្យ ។

អត្ថ្របេយាជន៍
• ងាយ្រសួល បង់ ពន្ធ ជូន រដ្ឋតាម រយៈ សាខា របស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា េនាទូ ទាំង
្របេទស

• មានសុវត្ថភ
ិ ាពក្នុងការទូ ទាត់ និងចាត់ែចងសាច់្របាក់
• មិនគិតៃថ្លេសវា

• មានឱកាសក្នុងការេ្របី្របាស់េសវាេផ្សងៗរបស់ ធនាគារ ។ល។

្របេភទ្របាក់
ធនាគារ េអសុីលដ
ី ាទទួ ល្របមូល្របាក់បង់ ពន្ធជូនរដ្ឋជា "្របាក់េរៀល" ។ ករណី

េលាកអ្នកបង់ សាច់្របាក់ ឬកាត់េចញពីគណនីជា្របាក់េផ្សងៗ �តូវ ឆ្លងកាត់ការប្តូរ

Tax Payment
េដីម្បបង់
ី ពន្ធ ស្រមាប់មេធ�ាបាយដឹកជញ្ជន
ូ
និងយានជំ និះ្រគប់ ្របេភទ
រថយន្តេទសចរណ៍ ្រតាក់ទ័រ និងេ្រគឿងច្រក្របហាក់្របែហល ជលយាន អូ រប័រ
• េលាកអ្នក�តូវបំ េពញលិខត
ិ ្របកាសបង់ ពន្ធេលីមេធ�ាបាយដឹកជញ្ជន
ូ និងយានជំ និះ
្រគប់ ្របេភទ ចំ នួន ២ច�ាប់ ។

• ភ្ជាប់នូវប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្ត ឬបង្កាន់ៃដប�្ជាក់ការបង់ ពន្ធនាំចូលស្រមាប់យានយន្ត
ែដលមានផ្លាកេលខបេណ
្ត ាះអាសន្ន ។

• ភ្ជាប់នូវអត្តស��ាណសម្គាល់ខ្លន
ិ ឆ្លងែដន ឬលិខត
ិ ប�្ជាក់សំ ប្រុ តកំ េណីត
ួ ឬលិខត
របស់ ម្ចាស់យានយន្ត ។

រថយន្តដឹកទំ និញ រុ ឺម៉ កសេណ
្ត ាង និងរថយន្តដឹកអ្នកដំ េណីរ
• េលាកអ្នក�តូវបំ េពញលិខត
ិ ្របកាសបង់ ពន្ធេលីមេធ�ាបាយដឹកជញ្ជន
ូ និងយានជំ និះ្រគប់
្របេភទ ចំ នួន ២ច�ាប់ ។

• ភ្ជាប់នូវប័ណសម
្ណ
្គ ាល់យានយន្ត ឬបង្កាន់ៃដប�្ជាក់ការបង់ ពន្ធនាំចូលស្រមាប់យានយន្ត
ែដលមានផ្លាកេលខបេណ
្ត ាះអាសន្ន ។

្របាក់េទាជា្របាក់េរៀល តាមអ្រតាប្តូរ្របាក់ជារបស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា។

• ភ្ជាប់នូវអត្តស��ាណសម្គាល់ខ្លន
ិ ឆ្លងែដន ឬលិខត
ិ ប�្ជាក់សំ ប្រុ តកំ េណីតរបស់
ួ ឬលិខត

គណនីរបស់ អគ្គនាយកដ្ឋន
ា ពន្ធដារ
េនាធនាគារ េអសុីលដ
ី ា

• ភ្ជាប់នូវវ ិ��ាបនប្រត�តួតពិនត
ិ ្យលក្ខណៈបេច្ចកេទសយានយន្ត ។

ម្ចាស់យានយន្ត ។

ACLEDA Bank offers tax payment service to customers and
public to pay all types of taxes to the government,
including property tax and tax on means of transportation

Benefits
• Convenience in tax payments via ACLEDA Bank’s Branches throughout
Cambodia
• Safety of cash management and payment
• Not charge an additional fee
• Opportunity to use other ACLEDA Bank’s Services, etc.

Currency
The currency is "Khmer Riel". If you pay in cash or debit from your account
in other currencies, we will convert them based on the exchange rates of
ACLEDA Bank.

Account Table of General Department of Taxation
at ACLEDA Bank

ដូេច្នះអតិថជ
ិ ន និងសាធារណជនែដលជាប់ពន្ធអាចមកបង់ ្របាក់ពន្ធ-អាករ្រគប់ ្របេភទ

Pursuant to the Memorandum of Understanding between Ministry of
Economy and Finance and ACLEDA Bank Plc. dated on November 27, 2013
for using ACLEDA Bank Plc.'s services for National Revenue and
Expenditure Transactions throughout the country and Notice No.1043 Or
Por Dor dated on April 25, 2014 of General Taxation of Ministry of Economy
and Finance about the payment of all kinds of taxes at ACLEDA Bank Plc.,
so our customers and public incurred the taxes can pay all kinds of taxes,
properties taxes and penalties payment at ACLEDA Bank's branches
throughout Cambodia which are closest to you.

ែដលេនាជិតេលាកអ្នក បំ ផុតទូ ទាំងរាជធាន-ី េខត្ត- ្រកុង-្រសុក ។

How to Pay Property Tax (Land, House, Buildings, etc.)

េដីម្ប ីបង់ ពន្ធេលីអចលន្រទព្យ(ដី ផ្ទះ អគារ ឬសំ ណង់ េផ្សងៗ)

• Bring with:
- New tax declaration (in case of your property was improved) or
- Last year tax declaration or tax receipt (in case of your property was
not improved)

េយាងតាមអនុស្សរណៈៃនការេយាគយល់ គ្នារវាង្រកសួងេសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ�

វត្ថុជាមួយ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា ចុះៃថ្ងទី ២៧ ែខវ ិច្ឆក
ិ ា ឆ្នាំ២០១៣ ស្តីពកា
ី រ
េ្របី្របាស់េសវាកម្មរបស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ាស្រមាប់្របតិបត្តក
ិ ារចំ ណូល-ចំ ណាយ
ថវ ិការដ្ឋអនុវត្តទូ ទាំង្របេទស និងេយាង េសចក្តជូ
ី នដំ ណឹង េលខៈ១០៤៣ អពដ ចុះ

ៃថ្ងទី២៥ ែខេមសា ឆ្នាំ២០១៤ របស់ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារៃន្រកសួងេសដ្ឋកច
ិ ្ច និង

ហិរញ�វត្ថុ ស្តីពែបបបទៃន
ី
ការបង់ ្របាក់ពន្ធ-អាករ្រគប់ ្របេភទេនាធនាគារ េអសុីលដ
ី ា

ពន្ធអចលន្រទព្យ និង្របាក់េទាសទណ្ឌេនាតាម្រគប់ សាខារបស់ ធនាគារ េអសុីលដ
ី ា

•

ភ្ជាប់ជាមួយនូវ៖

- លិខត
ិ ្របកាសពន្ធឆ្នាំថ្មី (ករណី លំ េនាដ្ឋានមានការែកលម្អ) ឬ

- លិខិត្របកាសពន្ធ ឬបង្កាន់ៃដបង់ ពន្ធឆ្នាំមុន (ករណីលំេនាដ្ឋានមិនមានការ
ែកលម្អ)

