
េសវា
្របមលូ ្របាក់ បង់ពន្ធ
Tax Payment

How to Pay Tax on Means of Transportation

for all Types of Vechicles

• 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.

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.
• Attach a certificate of a vehicle technical inspection.

Van, Truck, Bus

ស្រមាប់ពត៌័មានបែន្ថមសូមេស្កនទេីនះ
For more information, please scan here.

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

ស្រមាប់ត�មវូការេ្រប្ីរបាស់េសវាធនាគារ នងិពត៌័មានេផ្សងៗេទៀត
សូមទាក់ទងការយិាលយ័ទំនាក់ទំនងអតិថិជន ២៤េម៉ាង
For ACLEDA Bank services requirements or more information,
please contact our 24-hour customer service:

អុែីម៉ល: inquiry@acledabank.com.kh

េវបសាយ: www.acledabank.com.kh
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     េសវា ្របមលូ្របាក់ បង់ពន្ធ ជា េសវា ្របមូលសាច់្របាក់  ែដល ធនាគារ  
េអសីុលីដា ផ្តល់ជូន អតិថិជនទូេទាអាចបង់ពន្ធ្រគប់្របេភទ រមួទាំងពន្ធ
េលីមេធ�ាបាយដឹកជញ្ជូន និងយានជំនិះ និងពន្ធេលីអចលន្រទព្យ ។

េសវា ្របមូល្របាក់ បង់ពន្ធ

• ងាយ្រសួល បង់ពន្ធ ជូន រដ្ឋតាម រយៈ សាខា របស់ ធនាគារ  េអសីុលដីា េនា ទូទាំង
  ្របេទស
• មាន សុវត្ថភិាព ក្នុងការទូទាត់ និង ចាត់ែចង សាច់្របាក់
• មិនគិតៃថ្លេសវា
• មាន ឱកាស ក្នុងការ េ្រប្ីរបាស់ េសវា េផ្សងៗ របស់ ធនាគារ ។ល។

     ធនាគារ  េអសីុលដីា ទទួល ្របមលូ ្របាក់ បង់ ពន្ធ ជនូ រដ្ឋ ជា "្របាក់ េរៀល" ។ ករណី
 េលាក អ្នក បង់ សាច់ ្របាក់ ឬ កាត់ េចញ ពី គណនី ជា ្របាក់ េផ្សងៗ �តូវ ឆ្លង កាត់ ការ ប្តូរ 
្របាក់េទា ជា ្របាក់ េរៀល តាម អ្រតា ប្តូរ ្របាក់ ជា របស់  ធនាគារ  េអសីុលដីា ។

អត្ថ្របេយាជន៍

• ភ្ជ ាប់ ជាមួយនូវ៖
 - លខិិត ្របកាស ពន្ធ ឆ្ន ាំ ថ្ម ី(ករណ ីលំេនា ដ្ឋ ាន មាន ការ ែកលម្អ) ឬ
 - លិខិត ្របកាស ពន្ធ ឬ បង្ក ាន់ ៃដ បង់ ពន្ធ ឆ្ន ាំ មុន (ករណីលំេនា ដ្ឋ ានមិន មានការ
 ែកលម្អ)

េដមី្បបីង់ពន្ធេលអីចលន្រទព្យ(ដ ីផ្ទះ អគារ ឬសំណង់េផ្សងៗ)

្របេភទ ្របាក់

  េយាង តាម អនុស្សរណៈ ៃន ការ េយាគ យល់ គ្ន ា រវាង ្រកសួង េសដ្ឋកិច្ច និងហិរញ�
វត្ថុជា មួយ  ធនាគារ េអសីុលដីា ចះុ ៃថ្ង ទ ី ២៧ ែខវចិ្ឆកិា ឆ្ន ាំ២០១៣ ស្តីព ីការ
 េ្រប្ីរបាស់ េសវាកម្ម របស់ ធនាគារ េអសីុលដីាស្រមាប់ ្របតបិត្តកិារ ចំណូល-ចំណាយ 
ថវកិា រដ្ឋ អនុវត្ត ទូទាំង ្របេទស នងិ េយាង  េសចក្ត ីជនូ ដំណងឹ េលខៈ១០៤៣ អពដ ចះុ
 ៃថ្ង ទ២ី៥ ែខេមសា ឆ្ន ាំ២០១៤ របស់ អគ្គនាយកដ្ឋ ានពន្ធដារៃន ្រកសួង េសដ្ឋកចិ្ច នងិ
 ហិរញ�វត្ថុ ស្តីព ីែបបបទៃន ការបង់  ្របាក់ ពន្ធ-អាករ ្រគប់ ្របេភទេនា ធនាគារ េអសីុលដីា
ដេូច្នះ អតថិិជន នងិ សាធារណជន ែដល ជាប់ ពន្ធអាច មក បង់ ្របាក់ ពន្ធ-អាករ ្រគប់្របេភទ
ពន្ធ អចលន្រទព្យ និង ្របាក់ េទាស ទណ្ឌ  េនា តាម ្រគប់ សាខា របស់ធនាគារ េអសីុលដីា
ែដល េនា ជិត េលាកអ្នក  បំផតុទូទាំង រាជធាន-ីេខត្ត- ្រកងុ-្រសុក ។

គណន ីរបស់អគ្គនាយកដ្ឋ ាន ពន្ធដារ
េនា ធនាគារ  េអសីុលដីា 

េដមី្ប ីបង់ ពន្ធ ស្រមាប់ មេធ�ាបាយដកឹ ជញ្ជនូ
នងិ យានជំនះិ ្រគប់ ្របេភទ

រថយន្ត េទសចរណ៍ ្រតាក់ទរ័ នងិ េ្រគឿងច្រក ្របហាក់ ្របែហល ជលយាន អូរបរ័

•  េលាកអ្នក �តវូ បំេពញ លខិិត ្របកាស បង់ពន្ធ េល ីមេធ�ាបាយ ដកឹ ជញ្ជនូ នងិ យាន ជំនះិ  
  ្រគប់ ្របេភទ ចំននួ ២ច�ាប់ ។
•  ភ្ជ ាប់ នូវ បណ័្ណ សម្គ ាល់ យានយន្ត ឬ បង្ក ាន់ ៃដ ប�្ជ ាក់ ការបង់ ពន្ធ នាំ ចូល ស្រមាប់យានយន្ត  
 ែដល មាន ផ្ល ាកេលខ បេណ្ត ាះ អាសន្ន ។
•  ភ្ជ ាប់ នូវ អត្តស�� ាណ សម្គ ាល់ ខ្លនួ ឬ លខិតិ ឆ្លង ែដន ឬ លខិតិ ប�្ជ ាក់សំប្ុរត កំេណីត  
 របស់ ម្ច ាស់ យានយន្ត ។

• េលាកអ្នក �តវូ បំេពញ លខិតិ ្របកាស បង់ពន្ធ េល ីមេធ�ាបាយ ដកឹ ជញ្ជនូ នងិ យាន ជំនិះ្រគប់ 
 ្របេភទ ចំននួ ២ច�ាប់ ។
•  ភ្ជ ាប់ នូវ បណ័្ណ សម្គ ាល់ យានយន្ត ឬ បង្ក ាន់ ៃដ ប�្ជ ាក់ ការបង់ ពន្ធ នាំ ចូល ស្រមាប់យានយន្ត 
 ែដល មានផ្ល ាកេលខ បេណ្ត ាះ អាសន្ន ។
•  ភ្ជ ាប់ នវូ អត្តស�� ាណ សម្គ ាល់ ខ្លនួ ឬ លខិិត ឆ្លង ែដន ឬ លខិតិ ប�្ជ ាក់ សំប្ុរត កំេណតីរបស់ 
 ម្ច ាស់ យានយន្ត ។
•  ភ្ជ ាប់ នូវ វ�ិ� ាបនប្រត �តតួ ពិនតិ្យ លក្ខណៈ បេច្ចកេទស យានយន្ត ។

រថយន្ត ដកឹ ទំនញិ រុម៉ឺក សេណ្ត ាង នងិ រថយន្ត ដកឹ អ្នក ដំេណីរ

Tax Payment

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

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 

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.

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.

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

• 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)


